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OGG-ds. A. KORT REAGEERT MET EEN
OUDGERAFFINEERDE DOODDOENER OP EEN
A L A R M E R E N D E  R O N D Z E N D B R I E F  V A N
VRIEND JAN VAN DAM, WAARUIT BLIJKT DAT
DS. KORT e.a. DE HEERSENDE ZONDEN EN
KETTERIJEN BINNEN HET REFODOM EN DE
VACCIN-HOLOCAUST GEEN ZIER SCHELEN

DE BEDOELING VAN DIT ARTIKEL IS OM DIVERSE
REACTIES VAN DOMINEES OP DE ALARMERENDE
RONDZENDBRIEF VAN VRIEND JAN VAN DAM, DIE
HIJ IN DEC. 2021 HEEFT RONDGESTUURD, AAN DE
ORDE TE STELLEN EN TE TOETSEN OP
INHOUDELIJKHEID EN AAN GODS WOORD, TE
BEGINNEN BIJ DE BIZARRE REACTIE VAN DS. A. KORT

GEEN ENKELE DOMINEE GAAT INHOUDELIJK IN
OP DE RONDZENDBRIEF VAN VRIEND JAN EN DAT
BETEKENT DAT ZIJ GEEN BOODSCHAP HEBBEN
AAN DE VERDERFELIJKE KETTERIJEN BINNEN DE
REFOKERKEN EN OOK NIET AAN DE COVID-
V A C C I N - H O L O C A U S T  D I E  A L  I N  E E N
VERGEVORDERD STADIUM VERKEERT, WAT
BETEKENT DAT ALLE REFO-DOMINEES OVER
LIJKEN GAAN EN GEEN ENKELE WAARDE
HECHTEN AAN HET MENSELIJKE LEVEN !

Eerst geven we u inzage in de rondzendbrief van vriend Jan van Dam en zijn inleidend woord aan
ons adres en vervolgens de reactie van ds. Kort daarop en mijn commentaar:

Dag ds. Burggraaf,
Ik heb onlangs een aantal dominees, met name van de HHK, een rondzendbrief gestuurd over dat
godslasterlijk boek van Huigen en over de nazistische covid-killervaccin-promotie in het RD. Mijn email was
dus vrij uitvoerig, maar ik wilde ze toch met deze zaken confronteren.

De reacties die ik kreeg waren van dusdanig treurig en van een laag niveau dat ik ze aan u doorstuur. Met
name de reacties van ds. A. Kort, ds. P. de Vries, ds. W. Roos en ds. Op 't Hof sprongen er uit. Het is al een
wonder als er een dominee reageert op een verzonden email, maar alle reacties zijn feitelijk inhoudsloos en
ze hebben werkelijk geen idee wat er gaande is. Ze zwijgen de zaken dood, of ze doen net of ze het met je
eens zijn, terwijl kun kerkpolitieke praktijk ermee vloekt.

Wat u keer op keer preekt, ook m.b.t. de afvallige predikanten, wordt met concrete feiten bevestigd. Ook de
vijandschap jegens u vanaf hun kant is tekenend en er gebeurd exact hetzelfde wat in Jeremia 23
geschreven staat. Dat komt met name openbaar door de volstrekt idiote reactie van ds. P. de Vries.

Hartelijke groet en Gods zegen,
Jan van Dam

Hier hebt u de rondzendbrief die ik aan verschillende dominees verzonden heb:

Goedemorgen dominee,
Van de hand van ds. Burggraaf kwam ik deze twee artikelen tegen op www.derokendevlaswiek.com (Zie
onderstaande linken).

http://www.derokendevlaswiek.com
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1. Het afgodsboek van dr. A. Huijgen
http://www.derokendevlaswiek.com/2021_THEOLO
GIE_EINDTIJDzpRUBRIEKDRzo_Azo_HUIJGEN_SCHRIJ
FT_AFGODSROMAN_OVER_MARIA_DIE_HIJ_DROGEE
RTzpENzpPAUSELIJKzpVERIKONISEERT.html

2. RD huurt valssprekende longarts in
om killervaccins te legaliseren
http://www.derokendevlaswiek.com/2020_THEOLO
GIE_EINDTIJDzpRUBRIEKGLOBALzpRESETzpID2020
zpKRANT_RDzoNL_GODSLASTERT_SPEEKSEL_VAN_C
HRISTUS.html

Nu weet ik dat deze predikant binnen onze
gezindte behoorlijk gehaat wordt vanwege
zijn getuigenis tegen de afvalligheid van
onze gezindte. En ja, het schiet mij ook wel
eens in het verkeerde keelgat, want het

doorsnee kerkmensen zijn snel beledigd als hun eigenwillige godsdienst bijbels weerlegd en bestraft wordt.
Ik raad u wat dat betreft aan Jeremia 26 te lezen en te bekijken wat uw positie is.

Over beide artikelen heb ik een vraag aan u en aangezien u een publiek persoon bent, of althans behoort te
zijn, stel ik u deze vragen. De reden dat ik deze 2 verschillende artikelen doorstuur is, dat beide artikelen te
maken hebben met de aanbidding van het beest (Openbaringen 13).

1e artikel gaat over het ketterse boek van dr. A. Huigen, dat aangeprezen werd in het RD 
https://www.rd.nl/artikel/952788-boek-van-prof-huijgen-over-maria-beste-theologische-boek-van-het-jaar

Het boek van Huijgen betreft een godslasterlijk afgodsboek waarin de moeder des Heeren, Maria, als een
soort middelares aanbeden wordt. Het Huigen-boek wordt "het beste theologische boek van het jaar"
genoemd in het RD, wat pure godslastering is. "Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der
mensen, de Mens Christus Jezus", Timotheus 2 vers 5. De weerlegging van het spotboek van dr. Huijgen door
ds. Burggraaf laat in deze ook niets te wensen over, me dunkt (zie eerste link hierboven). 

Mijn vraag aan u is of u de weerlegging van ds. Burggraaf ook deelt? En wat uw publieke getuigenis tegen
deze godslasterlijke afgoderij is, ook jegens het RD, dat reclame maakte voor dit afgodsboek, waarmee zij
voor de zoveelste keer betuigen dat hun werken boos zijn.

2e artikel gaat over de reclame van het RD voor het 666-vaccin wat nu wereldwijd verspreid wordt en
de godslasterlijke uitleg en promotie van dit killervaccin in het RD. 
https://www.rd.nl/opinie/column-bidden-om-een-vaccin-1.1715487

Wereldwijd zijn er nu ruim 6 miljoen coronavaccin doden en ook miljoenen bijwerkingen en
invaliditeitsgevallen bekend. Bekijkt u alstublieft deze video maar eens, waarin dit bewezen wordt via de
volgende link. https://cafeweltschmerz.nl/videos/erik-boomsma-hoe-kon-dit-gebeuren/ 

Er wordt in het RD-artikel "Bidden voor een vaccin" door dr. C.K van der Ent gesteld, dat het speeksel wat
de Heere Jezus gebruikt voor de genezing van de blinde man, gezien wordt als "niet vrij van risico op
bijwerkingen en gevaren", hetgeen grove godslastering is en pure Schriftkritiek, terwijl alles wat Christus
ter hand neemt, ook Zijn Eigen speeksel, door Hem gezegende middelen zijn die geen enkel negatief effect
hebben als het gaat om de genezing van zieken. Dus het door de Heere Jezus gebruikte speeksel is gezegend
speeksel! Maar dat is met vaccinaties in het algemeen en corona-injecties in het bijzonder, absoluut niet het
geval, aangezien deze middelen uitvindingen van de satan zijn, waarmee de tempel Gods -het lichaam-
geschonden en zelfs op grote schaal gedood wordt. 
Leest u alstublieft goed het artikel en de weerlegging via de tweede link, want hier valt geen spelt tussen te
krijgen. Dr. C.K van der Ent suggereert dat vaccinaties door God gezegende middelen zijn, maar hiermee

http://www.derokendevlaswiek.com/2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKDRzo_Azo_HUIJGEN_SCHRIJFT_AFGODSROMAN_OVER_MARIA_DIE_HIJ_DROGEERTzpENzpPAUSELIJKzpVERIKONISEERT.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKDRzo_Azo_HUIJGEN_SCHRIJFT_AFGODSROMAN_OVER_MARIA_DIE_HIJ_DROGEERTzpENzpPAUSELIJKzpVERIKONISEERT.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKDRzo_Azo_HUIJGEN_SCHRIJFT_AFGODSROMAN_OVER_MARIA_DIE_HIJ_DROGEERTzpENzpPAUSELIJKzpVERIKONISEERT.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKDRzo_Azo_HUIJGEN_SCHRIJFT_AFGODSROMAN_OVER_MARIA_DIE_HIJ_DROGEERTzpENzpPAUSELIJKzpVERIKONISEERT.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2020_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKGLOBALzpRESETzpID2020zpKRANT_RDzoNL_GODSLASTERT_SPEEKSEL_VAN_CHRISTUS.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2020_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKGLOBALzpRESETzpID2020zpKRANT_RDzoNL_GODSLASTERT_SPEEKSEL_VAN_CHRISTUS.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2020_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKGLOBALzpRESETzpID2020zpKRANT_RDzoNL_GODSLASTERT_SPEEKSEL_VAN_CHRISTUS.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2020_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKGLOBALzpRESETzpID2020zpKRANT_RDzoNL_GODSLASTERT_SPEEKSEL_VAN_CHRISTUS.html
https://www.rd.nl/artikel/952788-boek-van-prof-huijgen-over-maria-beste-theologische-boek-van-het-jaar
https://www.rd.nl/opinie/column-bidden-om-een-vaccin-1.1715487
https://www.rd.nl/opinie/column-bidden-om-een-vaccin-1.1715487
https://cafeweltschmerz.nl/videos/erik-boomsma-hoe-kon-dit-gebeuren/%20
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maakt hij God tot een Auteur der zonde. Aangezien deze c-vaccins: 

1. Foetuscellen bevatten van vermoorde babies, en dat is keihard bewezen;
2. DNA veranderend zijn;
3. In principe dodelijk zijn op korte of langere termijn;
4. Ook de vreselijkste bijwerkingen (invaliditeit) veroorzaakt;
5. Een opstap is tot het 666-teken van het beest en de basis vormt voor een 666-maatschappij die alleen
toegankelijk is voor gevaccineerden (als ze dan nog leven).
Gods Woord leert dit ook duidelijk in Openbaring 13 en we gaan nu in een stroomversnelling die kant op,
terwijl het c-vaccin als voorloper van het teken van het beest binnen de refokringen reeds geaccepteerd is.

Mijn vraag aan u is of u deze feiten ook deelt en wat uw publiek getuigenis is tegen de RD-promotie van
deze coronavaccin-genocide en de godslasterlijke uitleg van dr. C.K. van der Ent. Mijn tweede vraag luidt:
Waarschuwt u uw gemeenteleden ook tegen deze horror-ontwikkelingen en godslasterlijke zaken zoals het
RD die publiceert en promoot?

Alvast hartelijk bedankt voor uw reactie en hopelijk kunt u mij een inhoudelijke reactie geven en niet mijn
mail doodzwijgen zoals vaak gebeurd door diverse predikanten. Het spreekwoord zegt: wie zwijgt stemt
toe. De tijden zijn te ernstig om er doekjes om te winden. U als predikant dient een wachter te zijn op Sions
muren en als het goed is zult u de bazuin aan de mond zetten om de kudde u toebetrouwd te waarschuwen
voor geestelijke en tijdelijke gevaren. Ook het feit dat er vanuit de reformatorische wereld geen enkel
publiek protest klinkt tegen de satanische 2030-Agenda van onze WEF-overheid, baart mij namelijk
ernstige zorgen. 

Met vriendelijke groet,
Jan van Dam 

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

HIER VOLGT DE INHOUDSLOZE REACTIE VAN DS. A. KORT OP DE ALARMERENDE RONDZENDBRIEF
VAN VRIEND JAN EN MIJN COMMENTAAR DAAROP

From: A. Kort 
Sent: Monday, December 27, 2021 3:02 PM
To: G.J. van Dam 
Subject: RE: vraag over 2 RD artikelen 

Kort: Dag heer, ik ken noch de een, noch de ander persoon. 

GPPB.: Vriend Kort bedient zich van ongekende huichelarij, aangezien hij de arminiaanse dr. G.A. van den
Brink, die hij met brieven bestrijdt, ook niet kent. Wat dat betreft is dr. G.A. van den Brink net zo'n
onbekende voor Kort als dr. A. Huijgen en dr. Van der Ent dat zijn, die in beide artikelen weerlegd worden.
Waarom bedient Kort zich hier van een drogreden? Omdat hij op de twee artikelen niet wil ingaan, niet op
de vragen van vriend Jan, niet op het weerleggingsartikel jegens het spotboek van Huijgen en ook niet op
het weerleggingsartikel jegens de valssprekende longarts, dr. Van der Ent. Vriend Kort speelt de rol van een
pilatus-dominee en heeft ook NIETS in huis om op genoemde artikelen in te gaan, want de man weet
nergens van. Daarin onderscheidt Kort zich niet van andere dominees, want niet 1 domineesstem wordt in
onze dagen publiek gehoord jegens allerhande ketterijen en roepende zonden. Dat is een hard bewijs dat er
geen geroepen knechten van God meer zijn binnen het Refodom. De profeten, Christus Zelf, de apostelen, de
kerkvaders, de reformatoren en vele godzalige oudvaders, hebben hun stem wel publiek laten klinken tegen
allerhande ketters en ketterijen, omdat zij van God ook daartoe geroepen waren. Augustinus kende de
Donatisten die hij bestreed, ook niet persoonlijk, maar dat is geen argument om dan al die ketters met hun
ketterijen de vrije loop te laten. Gods Woord leert uitdrukkelijk de noodzakelijke vrijmaakplicht in Ezech, 3
en 33, en het publiek bestraffen/censureren van de ketters en allerhande publieke en roepende
ongerechtigheid - Efeze 5:11-13, 1 Tim. 5:20, Tit. 1:13, enz. 
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De bekende aartsketters Pelagius en Arius zijn fel bestreden door de kerkvaders en zo kunnen we niet
alleen uit Gods Woord, maar ook met een eindeloze historische bewijslijst aantonen dat het bijbels
noodzakelijk is om de ketters en hun ketterijen in het kader van de censuur te exposen, te weerleggen en
hun mond te stoppen. Dat is nu juist wat er in onze dagen totaal NIET gebeurd en dat heeft het afvallige
Refodom een algehele kerk- en geestelijke afval bezorgd. Men laat al de ketters de vrije loop en hun
woorden vreten voort gelijk de kanker, zonder dat zij publiek worden aangepakt. 
CGK-ketter/pausaanbidder, dr. A. Huijgen, doet niet onder voor de aartsketters zojuist genoemd en de
ketters die de demonkrant, het RD, doorlopend opvoert ook niet, maar niemand trekt ten strijde en daarom
brandt des Heeren toorn over de gehele menigte van het land (Ezech. 7:14). 
De strijd tussen vriend Kort en dr. Van den Brink is echter niet wettig, aangezien Kort zelf ook ketterijen
leert in zijn boeken, o.a.: "de rechtvaardiging van de gelovige", een ketterij die zelfs vastgelegd is in de
Remonstrantse Confessie, in de wanorde van geloof-rechtvaardiging, ofwel de kuyperiaans-veronderstelde
rechtvaardigmaking. Gods Woord leert de rechtvaardiging van de goddeloze in de Goddelijke orde van
rechtvaardiging-geloof. Het geloof is niet eerst, noch de gelovige, maar Christus is in alles de Eerste, ook in
de wedergeboorte (Joh. 5:25), want Hij is het Begin der (her)schepping Gods (Openb. 3:14) en Hij is ook het
Einde zonder einde. 
Kort geeft dus aan dr. A. Huijgen en die longarts C.K van der Ent niet te kennen, maar dat maakt totaal geen
sense, aangezien genoemde heren publieke ketterijen en valsheid uitbraken, die voor iedereen ter inzage
zijn en derhalve publiek bestreden moeten worden. Omdat de dominees dat pelagiaans nalaten te doen,
heeft God Zijn oordeel over al die dominees uitgestort, namelijk een geest des diepen slaaps en hen alle licht
ontnomen, gelijk geschreven is: "Want de HEERE heeft over ulieden uitgegoten een geest des diepen slaaps, en
Hij heeft uw ogen toegesloten; de profeten, en uw hoofden, en de zieners heeft Hij verblind", Jes. 29:10.
Demonkrant, het RD, laat dus allerhande ketters opdraven die hun ketterijen ongecensureerd kunnen
uitbraken en de dominees vinden het best, ook Kort haakt af, want "hij kent Huijgen en Van der Ent niet",
nee, maar hij kent ook zichzelf niet, behalve als hij wordt geïnterviewd, want dan reageert hij ineens als
haantje de voorste, omdat het hemzelf en zijn eigen eer betreft en daar wordt hij -opmerkelijk genoeg- in
het geheel niet vermoeid van. Kort leest dus ook -ten spijt van zijn ontkenning- het reformatorisch grafblad,
het RD; hij stemt ook op de fascistische SGP en hij bidt en collecteert ervoor, terwijl beide bewegingen hand
in hand gaan met de illuminatie, ofwel met de duivel himself. Bovendien kent Kort het maffiose refo-duo,
Steef de Bruijn en Van der Staaij weldegelijk, want beide heren treden publiek op in het bedrijven van hun
maffia-praktijken en zijn lid van hetzelfde OGG-kerkverband als ds. Kort is, maar Kort bestraft hen niet, laat
staan dat hij een censuurmaatregel tegen het maffiose refo-duo afeist, maar God bezoekt die lafhartig-
verdoemde nalatigheid dan ook publiek.

Kort: Het is ook niet mijn manier om de een of de ander zo te bespreken. Ik doe dat altijd face to face. 

GPPB.: Alweer de huichelarij ten top, aangezien OGG-ds. Kort NOG NOOIT de voor hem bekende OGG-RD-er
Steef de Bruijn en OGG-SGP-er Van der Staaij "face to face" bestraffend aangesproken heeft omtrent hun
landverraderlijke en Schriftverkrachtende praktijken, laat staan een censuurmaatregel tegen het criminele
duo afeist. Zelfs feliciteerde ds. Kort destijds de toenmalige athaliaans-abortuswet-ondertekenende kon.
Beatrix met een of ander jubileum, terwijl John Knox de athaliaanse koningin Maria face to face de wacht bij
God vandaan aanzegde. Bovendien ageert Kort helemaal met niemand "face to face", hetgeen weer duidelijk
openbaar gekomen is met zijn schijnbewegende corona-bedankbrief aan de gemeente van Krimpen; toen de
homo's op zijn pastorie-stoep voor een gesloten deur stonden en met zijn strijdbrieven jegens de
remonstrant-ds. G.A. van den Brink. Die laatste briefwisseling doet hij nota bene via de pelagiaanse website
CIP.nl, waardoor hij zich ook zelfrechtvaardigend laat interviewen over een repeterend afgezaagd
bekeringsverhaal en omtrent die hele homo-affaire te Krimpen, waarvan hijzelf de oorzaak was, door die
homo's bij hem op de stoep HELEMAAL NIET "face to face" te woord te staan en derhalve leed hij als een
kwaaddoener.  

Kort: Ook wat de kranten schrijven laat ik voor wat het is. 

GPPB.: Kort geeft zelf aan dat hij te lui is om onderzoek te doen, want dat gaat niet zonder gedegen nota te
nemen van wat de manipulerende MSM/RD-kranten aan leugen-propaganda publiceren en wat de
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onafhankelijke journalisten en de academisch-wetenschappelijke geleerden daartegen getuigen en de
waarheidsfeiten aan het licht brengen, op persoonlijke titel of via de platforms van de alternatieve media. Er
klinken inmiddels genoeg waarheidsfeitelijke stemmen tegen al dat "politiek-correcte" goebeliaanse bedrog
van de MSM/RD en westerse WEF-overheden. 
Kort liegt echter dat hij klapt, door zijn loze bewering de krantenberichten te laten voor wat ze zijn,
aangezien hij elke dag het reformatorisch grafblad, het RD, leest en de opzettelijke leugens die daarin ge-
etaleerd staan, volledig voor zijn rekening neemt, o.a. met zijn fascistische lasterpraat: "Rusland is het
kwaad!" Kort neemt totaal geen notitie van het land- en wereldgebeuren en hij verzaakt dan ook lafhartig
een publieke tegenstem te laten klinken jegens de corrupte overheid, de corrupte deepstate-media,
MSM/RD, de corrupte SGP en de corrupte pro-sodom-kerken, inclusief zijn eigen oudgeraffineerde kerkhol,
terwijl hij met die laakbare nalatigheids-houding zijn schapen door genoemde deepstate-media
MSM/RD/SGP ongewaarschuwd laat indoctrineren en ter helle laat reizen, met name omdat Kort totaal
nergens van weet. Gods Woord leert uitdrukkelijk dat Gods kinderen verstand van de Heere ontvangen van
ALLE dingen (2 Tim. 2:7) en dat zij ALLE dingen dienen te beproeven (1 Thess. 5:21), het goede te
behouden en het kwade te bestraffen en te verwerpen (Ef. 5:12-13). Dominees die dit nalaten zijn niet van
God geroepen en zullen straks voor God staan met hun vervloekte aanmatiging en met hun van God
vervloekte nalatigheid ten aanzien van de roepende zonden van kerk, land en volk.

Kort: Er moet wel wat aan de hand zijn wil ik het lezen, en dan nog check ik het, want wie spreekt nog de
waarheid? 

GPPB.: O, dus toch stiekem krant lezen? Dus Kort zegt t.a.v. de vaccin-holocaust: “Niets aan de hand”, want
hij neemt er totaal geen notitie van, laat staan dan hij zijn stem verheft met macht jegens deze zaak van
leven of dood. Vervolgens suggereert hij: “Wie spreekt er nog de waarheid?” Antw.: Kort in ieder geval niet
en het interesseert hem ook geen biet wat de waarheid is en wie de waarheid uitdraagt, op geen enkel
gebied, aangezien hij zijn -door ondergetekende weerlegde- dwaalboeken niet herroept (zie onderstaande
link). Dus laat hij na om zijn eigen dwaalboeken op waarheid te checken. Ook kunnen de horror-feiten
omtrent de nazi-orgaandonatie en het killer-covid-vaccin hem niets schelen, wat o.a. uit de volgende Kort-
opmerking  blijkt.

http://www.providencemountainranch.com/DS.%20A.%20KORT%20LEERT%20EEN%20KUYPERIAANS-VERONDERSTELDE%
20RECHTVAARDIGING%20VAN%20DE%20GELOVIGE.pdf

Kort: Rond Corona en vaccinatie, neem ik, gelijk ik altijd doe, een bijbels standpunt in. Ik richt me niet
zozeer wat mensen allemaal menen, denken, schrijven en opdringen. Ik richt me op Gods Woord. 

GPPB.: Kort leeft, zoals iedere refo-dominee, in een bizarre droomwereld. Duidelijk is dat Kort geen
Goddelijke roeping heeft tot het ambt, wat ook blijkt uit het feit dat hij TOTAAL geen onderzoek doet naar
genoemde horror-zaken, waaruit blijkt dat hij NERGENS en dan ook NERGENS vanaf weet. Kort weet niet
eens wat een mRNA-injectie is, laat staan dat hij publiek waarschuwt tegen de massaal-schadelijke en
dodelijke uitwerking ervan, aangezien hij het covid-killer-vaccin op één lijn stelt met de alreeds lang
bestaande vaccins, hetgeen te absurd en te belachelijk is voor woorden. Ten aanzien van corona=griepvirus
en het dodelijke covid-vaccin beeldt Kort zich in "een bijbels standpunt in te nemen", terwijl niemand met
"standpunten" voor God kan verschijnen, noch de schapen van Christus met dode standpunten kan hoeden
en weiden. Kort laat dan ook volledig na om terwille van de ere Gods, het welzijn van het NL-volk en zijn
OGG-kudde, diepgaand onderzoek te doen naar de satanische drijfveren van de 2030-Agenda,
nazi-orgaandonatie, het covid-killervaccin, de satanische doelstellingen van de WEF en het 666-tijdperk
waarin we reeds verkeren, welnee, hij dooddoenert er lustig op los: "Ik richt me op Gods Woord", terwijl
Gods Woord de horror-feiten van het 666-tijdperk duidelijk voorzegt, en die voorzegde 666-feiten zijn reeds
van kracht. Daarmee wil Kort absoluut niet geconfronteerd worden. Kort is een pilatus-dominee van de
eerste orde, aangezien hij de genoemde horror-feiten negeert, want dan hoeft hij er ook niet censurerend
tegen te waarschuwen en dan kan hij zijn "neutrale" handen wassen in het badwater van Pilatus. Gods
bevel: <i>"Redt degenen die ter dood gegrepen zijn"</i>, wat zowel geestelijke als lichamelijke betekenis
heeft, lapt hij derhalve aan zijn oudgeraffineerde laarzen, maar bijbels preken kan NOOIT bestaan door de
genoemde horror-zaken stilzwijgend te laten voortkankeren, alsof God niet bestaat. Dominees die over

http://www.providencemountainranch.com/DS.%20A.%20KORT%20LEERT%20EEN%20KUYPERIAANS-VERONDERSTELDE%20RECHTVAARDIGING%20VAN%20DE%20GELOVIGE.pdf
http://www.providencemountainranch.com/DS.%20A.%20KORT%20LEERT%20EEN%20KUYPERIAANS-VERONDERSTELDE%20RECHTVAARDIGING%20VAN%20DE%20GELOVIGE.pdf
http://www.providencemountainranch.com/DS.%20A.%20KORT%20LEERT%20EEN%20KUYPERIAANS-VERONDERSTELDE%20RECHTVAARDIGING%20VAN%20DE%20GELOVIGE.pdf
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genoemde horror-praktijken het zwijgen ertoe doen, of zelfs promoten, zoals duivelskunstenaar, ds. J.
Belder, dat onlangs gedaan heeft, dienen niet Christus, maar christus-en-de-belial. God zal derhalve al het
bloed van al die vaccindoden afeisen van de hand der stomme-honden priesterschaar, aangezien zij het
allen lafhartig laten afweten als het gaat over het publiek getuigen tegen de roepende zonden van kerk, land
en volk, waarvoor onze getrouwe oudvaders goed en bloed overgehad hebben en geleden hebben in de
Naam van Christus en om Zijnentwille. Er is geen dominee die er kennis aan heeft, want zij hebben allen de
ergernis van het kruis teniet gedaan, opdat zij niet vervolgd zouden worden. Daar komen al die
vals-gemaakte handreikingen bij, te weten, naar Sodom, naar Rome en naar het tweekoppige baalmonster
RD/SGP. Ook zweren zij allen bij de roomse twee-mens-leer, wat bewijst dat de afval waarvan Paulus
profeteert in 2 Thess. 2:3, reeds gekomen is. 

Kort: Al deze dingen vermoeien me, terwijl God daarentegen mijn hart verheugd. Verder wens ik u een
goede jaarwisseling toe. 

GPPB.: Ja, om met het lijden van Christus geconfronteerd te worden, is voor huurlingen en dode belijders
dodelijk vermoeiend, want bij dezulken mag de godsdienst niets kosten. Dezulken verblijden zich in het
kwade en heten het kwade goed en het goede kwaad (Jes. 5:20). Het is al eerder gebleken dat Kort zich
doodergert aan de geroepen getuigen van Christus buiten de legerplaats en niet schroomt om hun bijbels
getuigenis tegen de roepende zonden van kerk, land en volk te belasteren, waarvan de bewijzen op deze
website staan vermeld, waaruit blijkt dat vriend Kort nooit tot de hel toe vernederd is, want als dat gekend
wordt in het kader van 1 Samuel 2:6, Romeinen 7:9 en Galaten 2:19, is het niet meer mogelijk om de
roepende zonden van kerk, land en volk stilzwijgend door te laten kankeren. Kort lastert derhalve ook de
kerkvaders, Luther, Calvijn, Jodocus van Lodesteijn, Theodorus van der Groe, Rutherford, Huntington, enz.,
aangezien zij allen weldegelijk de afval in hun dagen onder ogen zagen, de ketters met naam en toenaam
hebben aangewezen en ertegen ten strijde zijn getrokken, zoals alle geroepen profeten en apostelen des
Heeren gedaan hebben, ja, Christus Zelf, omdat de ijver van Gods Huis Hem verteerde. 
Vriend Kort daarentegen spreekt zich zelfs sodomitisch uit, zeggende: “Ik ben niet anti-homo”, wel, dan ben
je pro-sodom. Waarom hijst de pro-sodomitische ds. Kort dan niet de homovlag op het dak van zijn pastorie
en kerk? Komt er dan ook recht voor uit, maar nee, Kort strijkt liever de OGG-sodomieten pastoraal over de
bol achter de OGG-gevel, dan te staan in de geslagen bressen en zijn stem te verheffen met macht tegen de
roepende (kerk)ongerechtigheid, naar het Woord des Heeren. Hij doet het niet en het kan ook niet, want
God maakt geen gebruik van afgescheiden dominees (ze zijn het nu allemaal), die zich hebben afgescheiden
van de Kerk der Reformatie en van de leer der Reformatie -de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze-
want Kort leert uitdrukkelijk in zijn boeken de ketterij van "de rechtvaardiging van de gelovige", zoals
gezegd, geheel in navolging van de Remonstrantse Confessie. Bovendien spreekt Gods Woord het "wee" uit
over de herders die hun kudde verlaten, zeggende: "Wee den nietigen herder, den verlater der kudde! Het
zwaard zal over zijn arm zijn, en over zijn rechteroog; zijn arm zal ten enenmale verdorren, en zijn rechteroog
zal ten enenmale donker worden", Zach. 11:17. 
Dat bijbelse "wee" rust ook op vriend Kort, terwijl hij aanmatigend beweert “zich te richten op Gods
Woord”. Wel, waarde vriend, richt je dan ook op het bestraffende Woord des Heeren, aangezien je niet recht
staat voor God, net als de veinzende Petrus te Antiochië niet recht stond voor God, hoewel met 1 verschil,
namelijk, Petrus viel voor het bestraffende Woord uit de mond van Paulus in Galaten 2, zoals hij daarvan
getuigenis geeft in 2 Petrus 3:16, zeggende: "En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid;
gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft;
gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige dingen zwaar zijn om te
verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen
verderf." 

Hoe lang, vriend Kort, denkt gij nog in uw oudgeraffineerde veinzing te volharden?
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NOG EEN REACTIE VAN JAN VAN DAM OP DE REACTIE VAN DS. A. KORT

Dag ds. Kort,

Nog bedankt voor uw reactie. U reageert nu wel, maar u hebt mijn eerder gestuurde mails doodgezwegen.
Als Gods EER u nog wat doet, zou u hierop wel moeten reageren. 

Om even op uw mail in te gaan, u doet nét of uw neus bloedt, aangezien u zoals u zegt, de kranten naast u
neerlegt. U neemt dus een neutrale houding aan, en als met name het RD o.l.v. de oudgereformeerde
leugenaars en Godslasteraars Steef de Bruin en de gelijknamige SGP-er, Van der Staaij, elke dag op profane
wijze God en ZIJN Woord verkrachten. Feiten hoef ik niet meer te noemen, aangezien de zaak al
overduidelijk is. 

U zegt de krantenartikelen naast u neer te leggen, maar ondertussen wist u wel dat Rusland "het kwaad"
zou zijn. Waar haalt u die leugen dan vandaan? Uit het het RD? Ja, uit het RD!

Ja, en uw zgn. "bijbelse corona-standpunt" wordt tegengesproken door uw eigen brief aan het
gemeentebestuur van Krimpen, waarin u de overheid namelijk dankt voor de genomen maatregelen
omtrent corona. U heeft van deze brief nog geen afstand genomen, noch die publiek herroepen. De
huichelarij ten top!

U richt u op Gods Woord zegt u, en de andere zaken vermoeien u. Maar het vermoeit u blijkbaar niet om
interview op interview te geven om uzelf te rechtvaardigen met name in de homo-kwestie, waarin u
openbaar komt als pro-homo, met uw sodomitische uitspraak: "ik ben niet anti-homo", waarbij u Lot en
Abraham voor uw karretje spant om uw pro-homo standpunt te verdedigen. Beluister de onderstaande
preek, waarin uw zgn. "standpunt" en uw interview-zieke-slachtofferrol wordt neergesabeld met het
zwaard van Gods Woord.

http://www.providencemountainranch.com/OGG-ds.%20A.%20Kort%20speelt%20interview-
zieke%20slachtofferrol,%20manipuleert%20zijn%20eigen%20brief%20en%20rechtvaardigt%20
zichzelf%20over%20de%20ruggen%20van%20Abraham%20en%20Lot%20(2).wma

Ik ga er verder maar niet op in, maar u openbaart uzelf als een huurling, en u weigert in de bressen te staan
en de bijbelse tucht te hanteren op genoemde personen.

Het zij u gezegd, en hierbij heb ik me opnieuw van u vrijgemaakt. Ik heb geen strijd tegen u persoonlijk en
heb hier ook geen plezier in dit te moeten schrijven, maar het moet wel van mijn hart. Bovendien, waar u
kerkelijk nog in leeft, daar heeft God ons al uitgehaald. Ik begrijp werkelijk niet dat als u beweert een knecht
van God te zijn, u het nog in die Gode-vijandige OGG-herberg kunt uithouden. In vroeger dagen kon Gods
volk in Nederland al niet meer kerken, laat staan vandaag de dag in onze kerk-afvallige tijden. 

"Hun wachters zijn allen blind, zij weten niet; zij allen zijn stomme honden, zij kunnen niet bassen; zij zijn
slaperig, zij liggen neder, zij hebben het sluimeren lief", Jes 56:10.

"Want zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is", Fil. 2:21.

Jan van Dam

PS. Dit document kan zowel in uitgeprinte vorm per post, als digitaal verzonden worden, of beiden.

http://www.providencemountainranch.com/OGG-ds.%20A.%20Kort%20speelt%20interview-zieke%20slachtofferrol,%20manipuleert%20zijn%20eigen%20brief%20en%20rechtvaardigt%20zichzelf%20over%20de%20ruggen%20van%20Abraham%20en%20Lot%20(2).wma%20
http://www.providencemountainranch.com/OGG-ds.%20A.%20Kort%20speelt%20interview-zieke%20slachtofferrol,%20manipuleert%20zijn%20eigen%20brief%20en%20rechtvaardigt%20zichzelf%20over%20de%20ruggen%20van%20Abraham%20en%20Lot%20(2).wma%20
http://www.providencemountainranch.com/OGG-ds.%20A.%20Kort%20speelt%20interview-zieke%20slachtofferrol,%20manipuleert%20zijn%20eigen%20brief%20en%20rechtvaardigt%20zichzelf%20over%20de%20ruggen%20van%20Abraham%20en%20Lot%20(2).wma%20
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DR. A. HUIJGEN SCHRIJFT AFGODSROMAN OVER MARIA 
DIE HIJ DROGEERT EN PAUSELIJK VERIKONISEERT

STRIPBOEK VAN PSEUDO-THEOLOOG ARNOLD HUIJGEN: 
"Maria - Icoon van genade"

Dr. Arnold Huijgen, aka Achitofel in racefiets-tenue -2e van
rechts- schreef een occult stripboek over Maria, de moeder des
Heeren, waarin hij de moeder des Heeren drogeert en
ikoniseert. Het afgodscultus-boek van Huijgen kreeg een
award van "de gevallen-engelen-commissie" als zijnde "het
beste theologische boek van het jaar", terwijl het occulte boek
van Huijgen totaal niets van doen heeft met de bijbelse
theologie des Heiligen Geestes en dus veeleer "het occultste
stripboek van het jaar" genoemd moet worden.
Huijgen is onder Gods ware volk reeds lang bekend als een
afvallige onder de afvalligsten (Jer. 6:28), zoals die ook wordt
beschreven in Hebreeën 6:6, aangezien hij met zijn valse
leringen en pauselijke pretenties doorlopend Christus te
schande maakt en de Antichrist vereert, hetgeen alleen
volgelingen van de draak doen.
De titel van zijn boek geeft de afgodische inhoud weer,
aangezien een ikoon duidt op heiligenverering. Met de
afgodstitel "Maria, een ikoon van genade" plaatst Huijgen
ontegenzeggelijk Maria in het kader van de vervloekte roomse
afgods-religie, waarbij hij ook beweert dat Maria "de moeder
aller gelovigen" is, hetgeen bijbels gezien geen enkele common
sense maakt. God heeft Abraham aangewezen als de vader aller

gelovigen, en dus is de allerheiligen-vader-moeder-constructie van Huijgen voluit paaps.
God heeft aan Abraham en zijn Zaad het verbond vermaakt, zeggende: "En in u zullen alle geslachten des aardrijks
gezegend worde", Gen. 12:3 en dat verbond ging over van vader op zoon (Gen. 28:14), tot op Christus, ja, tot in
duizend geslachten (Ps. 105:6, Jes. 41:8). Tot Abraham en zijn Zaad zijn de beloften gesproken, gelijk geschreven
is: "Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn Zaad gesproken. Hij zegt niet: En den zaden, als van velen; maar
als van een: En uw Zade; hetwelk is Christus", Gal. 3:16. Om naast Abraham, de vader aller gelovigen, een "moeder
aller gelovigen" te plaatsen, is een pauselijk-feministisch-godslasterlijke plaatsvervangingstheorie !
Huijgen beweert echter dat hij Maria ziet als zijn "geestelijke moeder", maar degenen die dat sprookje
pretenderen hebben de duivel als hun vader, aangezien niet Maria, maar het Jeruzalem dat boven is, ons aller
moeder is (Gal. 4:26). Gods ware kinderen, die van boven geboren zijn en God kennen als hun verzoend Vader
in Christus, zullen de pauselijk-ikoonse Maria-afgoderij van Achitofel Huijgen verre van zich werpen.
Spotboef Huijgen noemt Maria zijn "coronaproject" en als killer-c-spuit-promotor, zou Huijgen ook Maria, de
moeder des Heeren, de killer-c-spuit bezorgen. WHY? To abort Jesus!
Immers, 8 op de 10 gevaccineerde zwangere moeders, krijgen doodgeboren of invalide babies met hartschade
https://www.ninefornews.nl/2620-dode-babys-na-vaccinatie-en-berichten-over-vreselijke-bijwerkingen/

Op een paar citaten uit de Inleiding van Huijgens stripboek zullen we commentaar geven, aangezien alleen de
Inleiding op internet beschikbaar is, maar dat is al meer dan genoeg om de antichristelijke lading van het boek
van Huijgen aan te tonen en te doorsteken met het zwaard des Geestes. - GPPB. v.d.m.

Voorwoord, citaat, pag. 12
AH: Het (boek) is gekleurd door de pandemie van Covid-19 en het verkent de relevantie van Maria voor actuele
kwesties als de visie op Europa, seksualiteit en gender.

GPPB.: Kenmerkend voor valse leraars, zoals Huijgen, is, dat zij de godzalige vrouwen uit de Bijbel affiniëren met

https://www.ninefornews.nl/2620-dode-babys-na-vaccinatie-en-berichten-over-vreselijke-bijwerkingen/
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seks en gender, zoals sodomitische leraars dat ook doen met Christus, namelijk, om de Zone Gods te affiniëren
met (refo)sodomie. Ook Huijgen is een grote promotor van de refo-sodomie en hij vond zelfs de sodomitische
Nashville-verklaring anti-homo. Daarbij onderschrijft Huijgen ook de evolutieleer, aka de valse leer van het
New-Calvinism en hij openbaart niet een aantal kenmerken van een valse leraar, nee, hij openbaart ALLE
kenmerken van een valse leraar. Vanzelfsprekend kreeg zijn occulte stripboek over Maria in de pedo-cover-krant
RD.NL een positieve recensie, aangezien in die refo-pulp-krant al het kwade goed geheten wordt en het goede
kwaad.

Inleiding, citaat, pag. 17
AH: Mensen voelen zich vagelijk aangetrokken tot geloof, inclusief het christelijke geloof, en gaan op zoek. Soms
brengt dat ori?nterend zoeken mensen bij een klassiek-protestants geloof, dat op het Woord geconcentreerd is,
op spreken en horen. Maar vaak worden meer zintuigen dan alleen het gehoor ingeschakeld, heeft een geestelijke
zoektocht ook met zien te maken, met mysterie en mystiek, met beleving en met verlangen naar geborgenheid
en schoonheid.

GPPB.: Duidelijk is dat Huijgen zwanger is van de rooms-afgodische beeldcultuur, die hij ook betrekt op het
geloof. De visie die Huijgen uithoest omtrent het geloof, komt o.a. voort uit zijn biblicistische verstaan van Gods
Woord en daarbij ook een valse bijbelvertaling gebruikt. Huijgen's geloofs-optiek omschrijft hij als volgt: "een
klassiek-protestants geloof dat op het Woord geconcentreerd is, op spreken en horen".
Het ware geloof heeft echter niets met "klassiek" te maken, nog minder met "protestants", laat staan dat het ware
geloof iets te maken heeft met het rationele "spreken en horen" van Gods Woord. Hetgeen geschreven staat in
Rom. 10:17: "Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord Gods", verstaat Huijgen
biblicistisch-ge-isoleerd, alsof de mens op het rationeel horen van de prediking tot het geloof zou komen, hetgeen
een arminiaanse fabel is. Dat "het geloof uit het gehoor is", betekent ook dat het "gehoor" uit het geloof is, immers
"De doden zullen HOREN (= geloven), de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven", Joh.
5:25. Het "horen des geloofs" heeft dus niets te maken met rationeel horen, maar met het geloofs-horen van
degenen die op de stem des Zoons van God uit hun adamsgraf opgestaan zijn, tot rechtvaardigmaking, tot
wedergeboorte en tot geloof. Huijgen noemt zichzelf een "gereformeerd theoloog" (pag. 11), terwijl hij een
volbloed arminiaan/pelagiaan/antinomiaan/antichrist/modernist/biblicist/sodomist en een vrije-wils-drijver
is, en wat dies meer zij. Bij zijn misverstaan van "spreken en horen" moet volgens Huijgen ook "het zien"
toegevoegd worden in de vorm van het aanschouwen van "de schoonheid" der beelden, ikonen, nonnen, pausen,
prelaten en afgodsaltaren en het liefst zo bloot mogelijk.
Het ware geloof ziet niet aan wat voor ogen is; ziet niet op het zichtbare, maar ziet door het geloof op Christus
alleen (Matth. 17:8), vanuit de toepassing des harten.

AH: Naar mijn inschatting zien steeds meer christenen een gebrek aan schoonheid als probleem in de
gereformeerde traditie (pag. 18).

GPPB.: Kortom, Huijgen pleit voor herinvoering van de roomse beeldendienst en de naaktcultuur van het
pedo-pausdom, aangezien de paus openlijk gepubliceerde seksfeesten organiseert in zijn satansbordeel, waarin
hij als een god op zijn troon zit. Van die van God vervloekte pauselijke draken-religie is Huijgen een promotor.

Inleiding, citaat, pag. 18
AH: Twee van mijn zoons zingen met het Kampen Boys Choir geregeld evensongs: korte, gezongen erediensten
in de anglicaanse traditie. Wanneer zo'n evensong gezongen wordt in de Bovenkerk in Kampen, tilt de
schoonheid van muziek en tekst me vaak boven mezelf uit. Keer op keer word ik diep geraakt, overstelpt door
de beleving van schoonheid. Ook het gebouw doet ertoe. In de twaalfde-eeuwse gotische kruisbasiliek worden
sinds kort geen erediensten meer gehouden, maar op deze manier wordt Gods lof er nog gezongen. Afgaand op
de grote aantallen gereformeerden die zulke choral evensongs bijwonen, ben ik lang niet de enige die het zo
beleeft.

GPPB.: De afzichtelijke roomse Maria-cultus-afgoderij druipt er bij "Kampen-Boys-Choir" vanaf -
https://www.kampenboyschoir.nl

Huijgen daarentegen voelt zich opgetrokken tot in een ingebeelde hemel onder het gezang van de evensongs "der

https://www.kampenboyschoir.nl
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gevallen engelen". Huijgen zegt overstelpt te raken door de schoonheidsbeleving tijdens de
hoer-op-het-beest-gezang en hij is van mening dat de zangers "der gevallen engelen" in de Kampense bovenkerk
op hun manier ook Gods lof kunnen bezingen, terwijl de duivel daar de toon aangeeft. Bij dat paaps-duivelse
festijn in Kampen is Huijgen niet de enige bezoeker, want er zijn volgens hem ook grote aantallen refofielen
aanwezig, die een helle-kik krijgen als het koor verklede monniken haar opium-liederen ten gehore geeft, waar
Huijgen aan toevoegt dat hij lang niet de enige is die bij het horen van de boogie-woogie-song van het
kloosterkoor van de Chore boys, de Orpa-tranen de vrije loop laat. "Inside flooding of crocodile tears" noemen
we dat hier.

Inleiding, citaat, pag. 19
AH: Een derde, meer objectieve, reden voor dit boek is het belang van het voortgaande gesprek tussen de
rooms-katholieke kerk en de kerken van de Reformatie. In een seculier geworden wereld hebben christenen van
diverse achtergronden elkaar harder nodig dan ooit, in het besef dat ze voor dezelfde zaak of in ieder geval
tegenover hetzelfde front staan. Sinds de zestiende eeuw zijn zowel Rome als de kerken van de Reformatie
veranderd. Toch verdwijnen oude karikaturen niet zomaar en toenadering gaat niet vanzelf. Het is een kwestie
van nauwkeurig luisteren en zoeken. In kerken van de Reformatie heeft Maria een veel bescheidener plaats dan
in de rooms-katholieke kerk. Te onderzoeken is of de visie op Maria niet meer kan verbinden dan verdelen. Dan
moeten protestanten wel van hun koudwatervrees af. Intussen is niemand ermee gediend als re?le verschillen
worden gemaskeerd.

GPPB.: In het AH-citaat hierboven valt al direct op dat Huijgen niet gedreven wordt door het ware geloof, laat
staan dat hij zich Schriftuurlijk uitspreekt en dan is het ook niet vreemd dat hij zich niet radicaal afzet tegen
Rome. Zijn drijfveer is dan ook ronduit vals-oecumenisch, aangezien hij duidelijk een valse verbroedering beoogt
tussen het protestantisme en de Antichrist, terwijl die valse verbroedering al jaar en dag een feit is en op dezelfde
lijn staat als de verbroedering tussen de godzalige stam van Seth en de afvallige stam van Kain, waarop de
zondvloed volgde. Huijgen wil aan die reeds bestaande valse oecumene van het afvallige protestantisme en Rome
nog meer gestalte geven, door herinvoering van de roomse beeldcultuur, verregaande verruiming van de
kerk-sodomie en kerkelijke samensmelting van de protestantse kerken met de rooms katholieke kerk, aka de
tempels van Dagon/Baal/Peor/Berith/Moloch/Islam/666.

Inleiding, citaten 1 en 2 , pag. 20-22
AH: 1. De mogelijke onderwaardering van Maria raakt aan een vierde aanleiding voor dit boek: de vragen rond
vrouw-zijn en man-zijn (pag. 20). 2. "Wordt de verwaarlozing van Maria in protestantse theologie mede
ingegeven door seksisme? Is Maria een bondgenote van het "patriarchaat", omdat ze een onbereikbaar ideaal
van vrouwelijkheid vormt? Ze is immers tegelijk maagd en moeder. Of is ze symbool van vrouwelijke
onafhankelijkheid van de man, omdat er geen man aan de verwekking van Jezus te pas komt? (Pag. 22).

GPPB.: Onder de subtitel "Gender", laat Huijgen Maria los op de seksuele (gender)revolutie in onze dagen en
maakt hij veronderstellingen die uitsluitend door de duivel ingegeven kunnen zijn. Bij Gods ware kinderen
bestaan er in het geheel GEEN vragen over het door God geschapen man-zijn en vrouw-zijn. Het opwerpen van
vragen omtrent vaststaande bijbelfeiten en het ter discussie stellen van weerzinwekkende zaken die in Gods
Woord onder het oordeel der verdoemenis geplaatst zijn, is volstrekt satanisch. Huijgen wordt duidelijk
gedreven door het duivelse oogmerk om de Goddelijke scheppingsorde -God het Hoofd van Christus, Christus het
Hoofd van de man en de man het hoofd der vrouw- onderuit te halen en ter discussie te stellen. Door het ter
discussie stellen van de bijbelse feiten, zoals de Goddelijke schepping van man en vrouw hetgeen voluit in het
kader staat van de Goddelijke scheppingsorde, begeeft Huijgen zich profaan op het terrein van Schriftkritiek,
en/of om die kritiek los te maken onder zijn refofiele lezers. Hetzelfde hebben we gezien bij zijn
vals-vrijvertaalde catechisatieboekje, waarin Huijgen subtiele suggesties maakt, om de bijbelse feiten in
discrediet te stellen, door o.a. de evolutieleer subtiel te kerstenen. Voor Huijgen is de Bijbel uitsluitend een
theologisch boek en niet het gezaghebbende Woord van God. Huijgen ondergraaft doorlopend het Goddelijke
gezag van de Heilige Schrift en dat doet hij al door het gebruik van een valse bijbelvertaling.

Inleiding, citaat, pag. 23
AH: De zesde en belangrijkste reden voor dit boek is de persoon van Maria zelf. Wat bij mij begon als een
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exegetische en esthetische interesse, groeide uit tot diepe waardering voor Maria als maagd, als moeder, als
vrouw. Zij was de eerste nieuwtestamentische gelovige. God werd mens in haar schoot. Zij is de moeder van allen
die in Jezus Christus geloven. Als dochter van Israël verbindt ze Oude en Nieuwe Testament en laat ze de kerk
niet wennen aan de gescheiden wegen van kerk en synagoge. Ze staat in een lange rij van krachtige vrouwen die
laten zien dat de kerk niet zonder de vrouwelijke stem kan. Als gelovige, als vrouw, als mens is zij in het Nieuwe
Testament onovertroffen. Eigenlijk is de zesde reden voor dit boek helemaal geen reden, maar een raadsel, een
geheim zoals Maria zelf een geheim blijft. Dit boek draait om de vraag wat de genade is voor de begenadigde, wat
de zegen is voor de gezegende onder de vrouwen (Luk. 1:28, 42). Als kerk en wereld iets nodig hebben, dan zegen
en genade. Zeker in de coronapandemie.

GPPB.: Volgens Huijgen was Maria, de moeder des Heeren, de eerste nieuwtestamentische gelovige. Bizar! De
eerste oud- en nieuwtestamentische Gelovige is de Voleinder des geloofs Zelf, namelijk Jezus Christus. Christus
wordt de Eersteling der gelovigen genoemd (1 Kor. 15:23), Christus is het Begin der (her)schepping Gods
(Openb. 3:14), het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste, de Alpha en de Omega. Huijgen doet wat de paus
doet, om de eerste plaats van Christus te vervangen door een mens. Christus wordt ook de Eerstgeborene
genoemd van alle ware broeders en van alle kreaturen, omdat Hij dat is krachtens Zijn ongeschapen Godheid en
krachtens Zijn ongeschapen mensheid (Rom. 8:29, Kol. 1:18, Hebr. 1:6, Openb. 1:5).
Met de geboorte van Christus is Hij als God God gebleven en mens geworden. Het Woord is vlees geworden.
Maria is niet de moeder der gelovigen, zoals Huijgen suggereert, Maria is de moeder des Heeren en tevens Zijn
kind, MEER NIET ! Maria heeft geen enkele betekenis in het zalig worden van zondaren. Ook heeft zij geen enkele
rang in de rij der gelovigen, laat staan dat zij als "een moeder der gelovigen", dus boven de gelovigen staat. 
Ook is Maria in geen enkel opzicht een verbindingsschakel tussen het Oude- en Nieuwe Testament, zoals Huijgen
haar presenteert, maar slechts uitverkoren om moeder des Heeren te zijn. Niet Maria, maar Christus verbindt
het Oude- en het Nieuwe Testament, namelijk in de ontbinding van de oudtestamentische ceremoniële wetten
en in de vervulling van de heilige Wet Gods in het kader van de overgang van het oude verbond in het nieuwe
verbond. 
Huijgen brengt Maria in stelling om het Judaïsme weer in ere te herstellen, ofwel een samensmelting der valse
religies, aangezien hij Maria voor zijn pauselijke kar spant om toch vooral geen scheiding te cre-eren tussen kerk
en synagoge, terwijl de synagoge voluit behoort tot de belijders van het valse Judaisme. Ook laat Huijgen hier
de Kerk met een hoofdletter volledig buiten beschouwing, maar laat Maria "als een krachtige vrouw" met een
stentorstem? opdraven, met het doorzichtige oogmerk om de vrouw in het ambt legitiem te verklaren. Door
Maria als gelovige en als mens te verhemelen en haar "onovertroffen" te verklaren, kameleoniseert Huijgen
Maria als een feministische opblaaspop om zijn roomse waan-ideeën kracht bij te zetten. Christus rekent
Eigenhandig af met die afgodische Maria-cultus, o.a als Christus Zijn eigen moeder terecht wijst als zij zich teveel
met Zijn roeping bemoeit, zeggende: "Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen", Joh. 2:4.
Als klap op de vuurpijl tekent Huijgen Maria in bovenstaand citaat als "een geheim", terwijl hij aan het begin van
dit bestek de gelovige de mogelijkheid geeft om "door Maria heen te kijken". 
Maria is echter niet doorzichtbaar, noch een geheim, maar een open boek voor het ware geloof, omdat al Gods
ware kinderen deel hebben aan de geestelijke geboorte van Christus in hun eigen leven, aangezien ook zij in
geestelijke zin uit God geboren, ofwel van boven geboren zijn. En dan besluit Huijgen bovenstaand citaat met
de woorden: "Als kerk en wereld iets nodig hebben, dan zegen en genade. Zeker in de coronapandemie."
Gods gedachten zijn contra de gedachten van Achitofel Huijgen, aangezien "kerk en wereld" geheel iets anders
nodig hebben dan Huijgen pretendeert. "Zegen en genade" komt trouwens alleen degenen toe die in de
voorbidding van Christus liggen opgesloten. Aangezien Christus geen voorbidding doet voor "kerk en wereld",
maar alleen voor de gegevenen des Vaders, is die humanitaire zegenwens van Huijgen pure vijandschap tegen
God. God acht het noodzakelijk dat over "kerk en wereld" de oordelen worden uitgestort, zoals die in Zijn Woord
zijn voorzegd en daartoe hoort ook de huidige plandemie en de holocaust-gevolgen ervan.

Inleiding, citaat, pag. 24
AH: Bij de geboorte (van Christus) draait het om God, die werkelijk mens is geworden, echt een van ons.
Spiegelbeeldig gaat het ook om de mens in zijn concrete bestaan, dat wordt vernieuwd door God. Het gaat om
vlees en om Geest. Ten derde is Maria moeder van alle gelovigen. Zoals Abraham terecht de vader van alle
gelovigen heet (Rom. 4:11), mag Maria de moeder van alle gelovigen genoemd worden. Zoals Abraham Gods
beloftewoord hoorde en gehoorzaam geloofde, zo hoorde Maria het evangelie en zij gehoorzaamde. Het
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hoofdstuk over Maria als moeder van alle gelovigen gaat uiteraard ook over de kerk.

GPPB.: God is God gebleven; het Woord is vlees geworden, niet "echt een van ons", zoals Huijgen alverzoenend
suggereert, maar Hij is de broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde (Hebr. 2:17). De geestelijke
vernieuwing door Christus geschiedt niet aan alle mensen, zoals Huijgen dat suggereert, maar alleen aan de
goddelozen waarvoor Christus te Zijner tijd gestorven is (Rom. 5:6). Het verzinsel van Huijgen dat Maria "de
moeder aller gelovigen is", is wederom een roomse kwalificatie. Daar komt bij dat Huijgen Maria met Abraham
laat hoereren, ofwel de vader aller gelovigen laat participeren met een denkbeeldige "moeder aller gelovige."
Tenslotte diskwalificeert Huijgen de door God aangewezen vader aller gelovigen, Abraham, door Maria als
denkbeeldige "moeder aller gelovigen" te vereenzelvigen met de kerk. De Maria waar Huijgen het over heeft is
niet de bijbelse moeder des Heeren, aangezien Huijgen Maria allerhande figuren toemeet en haar diverse
metamorfoses laat ondergaan, zodat de Ikoon-maria van Huijgen veelmeer overeen komt met de vrouw van Lot
die in een zoutpilaar veranderde en door Huijgen wordt bewierookt als zijnde "de moeder aller gelovigen." In
zekere zin is het nog waar ook, dat de vrouw van Lot als de moeder aller gelovigen kan worden aangemerkt,
namelijk als moeder van alle tijd/naam/wonder/vals-gelovigen.

Inleiding, citaat, pag. 25
AH: Door Eva kwam de zonde de wereld in, terwijl Maria hielp om de zonde de wereld uit te krijgen. In de
exegetische pararaaf valt niet alleen licht op Eva, maar op meer oudtestamentische vrouwen. Wat de traditie
betreft, komen vooral kerkvaders aan het woord. Het hoofdstuk loopt uit op een theologische beschouwing van
genderkwesties en op de vraag of Maria de ideale vrouw is.

GPPB.: Huijgen volgt naadloos de afgoderij van Rome, door Maria als middelaarster voor te stellen, aangezien
hij beweert dat Maria geholpen heeft om de zonde de wereld uit te krijgen. Huijgen bedrijft hier pure
godslastering, aangezien zelfs Christus de zonden niet uit de wereld geholpen heeft, maar heeft uitsluitend de
zonden Zijns volks weggenomen en verzoend door Zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Maria heeft niet
1 procent bijgedragen aan het unieke borgtochtelijke werk van Christus: verzoening door voldoening.
Huijgen maakt melding van "een theologische beschouwing van de genderkwestie", maar dat soort
beschouwingen komen regelrecht voort uit de mond van de draak, zoals ook de paus, de Antichrist (het tweede
beest) spreekt als de draak. Ook Huijgen spreekt doorlopend als de draak, aangezien hij alles ter discussie stelt
wat bij God vervloekt is en met de draak, de valse profeet, het beest en de verworpenen in de eeuwige
verdoemenis gestort zullen worden. De vraag die Huijgen opwerpt, of Maria “de ideale vrouw is", komt eveneens
voort uit de mond van de draak en zulk soort godslasterlijke vragen zullen in de hel beantwoord worden met
wening en knersing der tanden.

AH: Het deel over Maria als vrouw sluit af met een hoofdstuk over Maria's huidige positie in Europa. Openbaring
12 spreekt over de vrouw, bekleed met de zon. In de traditie is die tekst vaak ge-interpreteerd als betrekking
hebbend op Maria.

GPPB.: Huijgen is net zo on-theologisch als een spruitenplukkende kip, aangezien de met de zon beklede vrouw
in Openbaring 12, met de 12 sterrige kroon op haar hoofd, de Bruidskerk van Christus betreft en slaat absoluut
niet op Maria opzich. Ook is Maria, de moeder des Heeren, in de rij der gelovigen niet een bijzonder mens, noch
heeft zij een speciale status, aangezien ook zij een levend lidmaat is van de Bruidskerk van Christus en daarin
is zij van geen enkele gelovige onderscheiden.

AH: Dit boek sluit af met een concluderend hoofdstuk (hoofdstuk 8), waarin gesteld wordt (1) dat Jezus' moeder
ook de moeder van alle gelovigen is en van eminent belang voor het moederlijke karakter van de kerk, en (2) dat
Maria als gezegende onder de vrouwen een voorbeeld van vrouwelijkheid biedt voorbij genderstereotypering.
De laatste paragraaf bevat een overweging van het gedicht van Martinus Nijhoff "De moeder de vrouw". In dat
gedicht komt de verbinding tussen hemel en aarde op een manier uit die dichter bij Maria en vooral dichter bij
Maria's God brengt.

GPPB.: Nogmaals is het Huijgen-verzinsel van "de moeder aller gelovigen" pure roomse onzin. Bovendien heeft
de ware Kerk geen "moederlijk" karakter, maar een christologisch en theocratisch karakter. De onzin die Huijgen
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braakt is erger als de lava van een vulkaan, aangezien hij Maria aanbiedt als voorbeeld van "vrouwelijkheid",
ofwel Maria verkracht als zijnde een vulgair type die geaffinieerd wordt met genderstereotypering. WALGELIJK!
Huijgen brengt vervolgens een gedicht van Martinus Nijhoff in stelling, waarin Maria wordt voorgesteld als
middelares tussen hemel en aarde, die de mens "dichter bij God brengt." De hel zal je deel zijn meneer Huijgen
met dit soort van God vervloekte maria-verkrachtende praat.
In de laatste paragraaf van de Inleiding brengt Huijgen een afbeelding van een afgodsaltaar in stelling van een
zekere Matthias Grunewald, waarop Christus en Maria zijn afgebeeld, ja, om hypocrieten te stijven in hun
waangeloof, zoals ook Huijgen dat heeft, en zonder waarachtige bekering voor eeuwig bedrogen zullen uitkomen.

Inleiding, citaat, pag. 25-27
AH: Het altaar was aan Maria gewijd. Sommige onderzoekers benadrukken Grunewalds banden met de
laatmiddeleeuwse mystiek. Met name de voorstellingen van Maria zouden verwijzen naar stadia van mystieke
ervaring of naar de unio mystica, de mystieke eenheid van de gelovige met God. Anderen benadrukken dat elk
van de figuren op het altaar een functie als getuige heeft. Van Johannes de Doper is dat zonneklaar: hij is een en
al wijzende vinger naar de gekruisigde Christus. Maar ook van Maria geldt dat zij getuige is van het geschreven
Woord (in de annunciatie) en van de gekruisigde Christus (aan de voet van het kruis). De vraag of Maria bij
Grunewald vooral als mystica of als getuige functioneert, hoeft hier niet opgelost te worden. Ze kan uitstekend
beide zijn: voorbeeld van mystieke gemeenschap met God en getuige van Gods Woord, genade en Zoon.
Schrijvend in tijden van pandemie kwam ik telkens terug bij de ontvankelijke Maria op dit altaarstuk, gemaakt
voor patiënten. Deze afbeelding was zichtbaar op feestdagen in het ziekenhuis, als licht in de duisternis. In een
zieke wereld het evangelie laten zien lijkt me voor de kerk belangrijker dan ooit.

GPPB.: Duidelijk is dat Huijgen aan het afgodsaltaar van Grunewald "bijbelse" waarde hecht en dat is typerend
voor valse leraars. Ze zoeken het bij allerlei afgoden en dienen Christus en de belial, God en de mammon. 
Huijgen loochent in navolging van Rome de drie bijbelse sola's, nl. sola Scriptura, sola gratia, sola fide. Het
sola-mantra van Huijgen luidt: sola-paus, sola pelagianisme en sola maria. Dat komt met name uitdrukkelijk
openbaar in zijn inleidende paragraaf over het afgodsaltaar van Grunewald, waarmee Christus smaadheid
aangedaan wordt en Maria verkracht. 
De argumentatie van Huijgen is contra de taal des geloofs, contra Gods Woord, contra de leer van Christus en
contra het bloed der martelaren. Huijgen zegt dat hij al schrijvend telkens terugkwam bij "de ontvankelijke
Maria", namelijk een vervalste Maria op het afgodsaltaar van Grunenwald, die hij ongewild omdoopt tot een
zoutpilaar aka de vrouw van Lot. De vrouw van Lot was ook een ontvankelijk toonbeeld, namelijk, voor de
gramschap Gods. Huijgen noemt de godslasterlijke afbeelding van Grunewald van het afgodsaltaar: "Licht in de
duisternis", terwijl "Licht in de duisternis" in Gods Woord alleen aan Christus wordt toegeschreven. Huijgen heeft
zichzelf derhalve nooit als een vijandig stuk wereld voor God leren kennen en paait zichzelf en anderen met een
evangelie naar de mens, omlijst met maria-occulterij. Degenen die het stripboek van Huijgen instemmend lezen,
mogen hun instemming voortzetten in de eeuwige verdoemenis als zij zich niet radicaal tot God bekeren, in de
dood van de verrot-vleselijke oude mens en in de opstanding van een nieuw schepsel in Christus, aangezien het
occulte oude-mens-boek van Huijgen niet meer is dan brandstof voor de hel.

Lees ook de Huijgen-verkrachting van artikel 36 van de NGB
http://www.derokendevlaswiek.com/2015_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKPACIFISTISCHzpTOLERANTEzpJUDASzm_DRzo_AC
HITOFEL_HUIJGENzm_VERKRACHT_ARTzo_36_NGB.html

WEERLEGGING VAN EEN SCALA ONGECENSUREERDE DOCTORALE REFO-KETTERS + HUIJGEN
http://www.providencemountainranch.com/EN%20DE%20AARDE%20BRACHT%20VOORT%20EEN%20SCALA%20AAN%20ON
GECENSUREERDE%20DOCTORALE%20REFO-KETTERS.pdf

TAART WAARMEE ACHITOFEL HUIJGEN TER HELLE VAART
http://www.derokendevlaswiek.com/2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKDE_TAART_WAARMEE_DRzozpACHITOFELzpHUIJG
EN_TER_HELLE_VAART.html

PSYCHOTISCHE REACTIE VAN ACHITOFEL HUIJGEN
http://www.derokendevlaswiek.com/2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKPSYCHOTISCHE_REACTIE_VAN_SPOTBOEFzpHUIJG
EN.html

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.providencemountainranch.com/EN%20DE%20AARDE%20BRACHT%20VOORT%20EEN%20SCALA%20AAN%20ONGECENSUREERDE%20DOCTORALE%20REFO-KETTERS.pdf
http://www.providencemountainranch.com/EN%20DE%20AARDE%20BRACHT%20VOORT%20EEN%20SCALA%20AAN%20ONGECENSUREERDE%20DOCTORALE%20REFO-KETTERS.pdf
http://www.derokendevlaswiek.com/2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKDE_TAART_WAARMEE_DRzozpACHITOFELzpHUIJGEN_TER_HELLE_VAART.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKDE_TAART_WAARMEE_DRzozpACHITOFELzpHUIJGEN_TER_HELLE_VAART.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKPSYCHOTISCHE_REACTIE_VAN_SPOTBOEFzpHUIJGEN.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKPSYCHOTISCHE_REACTIE_VAN_SPOTBOEFzpHUIJGEN.html
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ANTICHRIST DR. A. HUIJGEN: "MARIABEELDEN IN DE KERK IS EEN GOED IDEE" 
http://www.derokendevlaswiek.com/2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKANTICHRISTzoDRzoAzoHUIJGENzq_zhMARIABEEL
DEN_IN_DE_KERK_IS_EEN_GOED_IDEEzh.html

STILZWIJGEN IS VERRAAD! MET NAME t.a.v. ROEPENDE (KERK)ZONDEN EN KETTERIJEN !
http://www.derokendevlaswiek.com/2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKSTILZWIJGEN_IS_VERRAADzb_tzoazovzo_ROEPEND
E_KERKzpZONDENzpENzpKETTERIJEN.html

DE VERVLOEKTE ROOMSE MARIA-IKOON-CULTUS-RELIGIE VAN DR. ACHITOFEL HUIJGEN MET HET ZWAARD
DES GEESTES IN STUKKEN GEHOUWEN (1) - Jeremia 10
http://www.providencemountainranch.com/De%20vervloekte%20roomse%20Maria-ikoon-cultus-religie%20van%20dr.%20Ach
itofel%20Huijgen%20met%20het%20zwaard%20des%20Geestes%20in%20stukken%20gehouwen%20(1).wma

DE VERVLOEKTE ROOMSE MARIA-IKOON-CULTUS-RELIGIE VAN DR. ACHITOFEL HUIJGEN MET HET ZWAARD
DES GEESTES IN STUKKEN GEHOUWEN (2) - Zacharia 10
http://www.providencemountainranch.com/De%20vervloekte%20roomse%20Maria-ikoon-cultus-religie%20van%20dr.%20Ach
itofel%20Huijgen%20met%20het%20zwaard%20des%20Geestes%20in%20stukken%20gehouwen%20(2).wma

CGK-TUA-PROF. C.G. DEN HERTOG KERSTENT HERINVOERING BEELDENDIENST EN AFGODSROMAN
VAN DR. A. HUIJGEN
http://www.derokendevlaswiek.com/2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKCGKznTUAznPROFzo_CzoGzo_DEN_HERTOG_KERS
TENTzpHERINVOERINGzpBEELDENDIENST_EN_AFGODSROMAN_VAN_DRzo_Azo_HUIJGEN.html

Professor doctor Achitofel Huijgen
die voor de paus zijn hoofd laat buigen
wil de maria-cultus herinvoeren
met beelden, glitter en roomse hoeren
tijdens het kamperse song-festival
waant hij zich denkbeeldig in 't heelal
zijn spotboek heeft een prijs gewonnen
maar 't boek is in de hel gesponnen
Maria wordt door hem verkracht
en Christus grotenlijks veracht
zijn satanisch boek is niet genoeg
hij vreet in gristelijke kroeg
een spottaart met Maria-beeld
met cgk-wolven gedeeld
godslastering noemt Huijgen "humor"
zijn tegenstanders wenst hij tumor
bijbelse weerlegging noemt hij "laster"
als diabolus staat hij in Gods Kadaster
Gods volk moet van zijn spotten gruwen
maar spotters zal God de hel in spuwen.

Ds. G.P.P. Burggraaf

http://www.derokendevlaswiek.com/2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKANTICHRISTzoDRzoAzoHUIJGENzq_zhMARIABEELDEN_IN_DE_KERK_IS_EEN_GOED_IDEEzh.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKANTICHRISTzoDRzoAzoHUIJGENzq_zhMARIABEELDEN_IN_DE_KERK_IS_EEN_GOED_IDEEzh.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKANTICHRISTzoDRzoAzoHUIJGENzq_zhMARIABEELDEN_IN_DE_KERK_IS_EEN_GOED_IDEEzh.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKSTILZWIJGEN_IS_VERRAADzb_tzoazovzo_ROEPENDE_KERKzpZONDENzpENzpKETTERIJEN.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKSTILZWIJGEN_IS_VERRAADzb_tzoazovzo_ROEPENDE_KERKzpZONDENzpENzpKETTERIJEN.html
http://www.providencemountainranch.com/De%20vervloekte%20roomse%20Maria-ikoon-cultus-religie%20van%20dr.%20Achitofel%20Huijgen%20met%20het%20zwaard%20des%20Geestes%20in%20stukken%20gehouwen%20(1).wma
http://www.providencemountainranch.com/De%20vervloekte%20roomse%20Maria-ikoon-cultus-religie%20van%20dr.%20Achitofel%20Huijgen%20met%20het%20zwaard%20des%20Geestes%20in%20stukken%20gehouwen%20(1).wma
http://www.providencemountainranch.com/De%20vervloekte%20roomse%20Maria-ikoon-cultus-religie%20van%20dr.%20Achitofel%20Huijgen%20met%20het%20zwaard%20des%20Geestes%20in%20stukken%20gehouwen%20(2).wma
http://www.providencemountainranch.com/De%20vervloekte%20roomse%20Maria-ikoon-cultus-religie%20van%20dr.%20Achitofel%20Huijgen%20met%20het%20zwaard%20des%20Geestes%20in%20stukken%20gehouwen%20(2).wma
http://www.derokendevlaswiek.com/2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKCGKznTUAznPROFzo_CzoGzo_DEN_HERTOG_KERSTENTzpHERINVOERINGzpBEELDENDIENST_EN_AFGODSROMAN_VAN_DRzo_Azo_HUIJGEN.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2021_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKCGKznTUAznPROFzo_CzoGzo_DEN_HERTOG_KERSTENTzpHERINVOERINGzpBEELDENDIENST_EN_AFGODSROMAN_VAN_DRzo_Azo_HUIJGEN.html
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GLOBAL-RESET-ID2020-KRANT RD.NL GODSLASTERT SPEEKSEL VAN CHRISTUS 

OM 666-C-VACCINS TE REFORMATORISEREN !

KLIK OP ONDERSTAANDE LINK TER INZAGE SCHOKKEND VACCIN-RAPPORT

http://www.providencemountainranch.com/2020-RVP-Effecten-inhoudsstoffen%20huidige%20vaccinaties.pdf

BE AWARE: HET HELE CORONA-SCENARIO IS VAN -A TOT Z- EEN GEPLAND
EXCUUS VOOR DE REEDS LANG TEVOREN GEPLANDE "GLOBAL RESET" !

DIVERSE REGERINGSLEIDERS EN TOP-POLITICI, WAARONDER DE DOOR JOE
BIDEN VOORGESELECTEERDE GLOBAL-MINISTER JOHN KERRY, GEVEN DAT
ONDER VALSE VOORWENDSELS OPENLIJK TOE !

* John Kerry: "Biden presidency would advance globalist "Great Reset" with speed!"

https://www.lifesitenews.com/news/john-kerry-biden-presidency-would-advance-globalist-great-

reset-with-speed

* John Kerry Talks "Great Reset": "We're at the Dawn of Extremely Exciting Time!"

https://www.breitbart.com/politics/2020/11/19/john-kerry-talks-great-reset-were-at-the-dawn-

of-extremely-exciting-time/

* John Kerry Says: "Great Reset is Needed to Stop Rise of Populism!"

https://www.sgtreport.com /2020/11/john-k erry-says-great-reset-is-needed-to-stop-rise-of-

populism/

RD-Global-Reset-Column: "Bidden om een vaccin?" 
C. K. van der Ent (longarts) - 20-11-2020
www.rd.nl/opinie/column-bidden-om-een-vaccin-1.1715487

ENIGE "MENE-MENE-TEKEL-UPHARSIN-QUOTES" VAN DHR. VAN DER ENT GEDISKWALIFICEERD 

GPPB.: Refo-deepstate-krant, RD.NL, trekt doorlopend alle registers open om onder godslasterlijk-vrome
voorwendsels het DNA-veranderende nano-corona-vaccin te promoten, met als doel, om het Refodom klaar te
stomen voor de aanbidding van het beest en dat proces is al in een vergevorderd stadium! Van der Ent is de
zoveelste goebeliaanse vaccinatie-propagandist die door RD-globalist Steef de Bruijn is ingehuurd om "the
bigger picture" (Global Reset) achter het corona-scenario te verbloemen en de nog twijfelende refo-belijders
over de pro-c-vaccinatie-streep te trekken. Be aware: Het covid-scenario is een gepland excuus voor een lang
van tevoren geplande wereldwijd-omvattende Global Reset, onder de satanische regie van een NWO.

VdEnt: Voor het coronavirus weten we dat ongeveer 60 procent van de bevolking immuun moet zijn voordat
de epidemie tot stilstand komt. Dat heeft een aantal belangrijke gevolgen. In Nederland betekent dit dat 11
tot 12 miljoen mensen uiteindelijk besmet zullen raken. Van deze mensen zullen er 65.000 tot 75.000
overlijden. Wereldwijd hebben we het dan over tientallen miljoenen doden, vergelijkbaar met de aantallen
doden tijdens grote (wereld)oorlogen. Tot nu toe is, sinds maart, ongeveer 10 procent van de bevolking
besmet geweest, dus het zal waarschijnlijk nog zeker een jaar of drie duren voordat de huidige epidemie tot
stilstand komt. Nu er ook aanwijzingen zijn dat mensen slechts gedeeltelijke of tijdelijke immuniteit
opbouwen, valt te verwachten dat het aantal dodelijke slachtoffers (veel) hoger zal liggen en dat de epidemie
langer zal duren. Daarom de roep om de ontwikkeling van een vaccin.

GPPB.: Het scenario dat VdEnt hier tekent, is de bekende ordinaire goebeliaanse RD-propaganda-onzin en
het betreft de steeds herhaalde nazistische MSM-angstzaaierij. In een recent artikel hebben we aangetoond
dat er jaarlijks 35 miljoen babies vermoord worden in de moederschoot, tegen 1,3 miljoen corona-doden
wereldwijd. Die schokkende vergelijking maakt het RD nooit, om de eenvoudige reden dat Steef de Bruijn zijn
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ziel aan de deepstate-clan heeft verkocht en zichzelf dus verplicht heeft om dit soort demonische pro-vaccin-
artikelen te promoten om met zijn verraderlijke deepstate-krant in de lucht te kunnen blijven. Zo reizen er
vele refo-deepstaters als baal-zebub-aanbidders naar de rechterstoel van Christus !

VdEnt: Waar komt de weerstand onder ons tegen een vaccin dan toch vandaan? Diverse deskundigen en
predikanten lieten hierover al hun licht schijnen, maar de meningen zijn nog zeker niet eensgezind. Ik
herinner me van de polio-epidemie in 1978 dat (ook bij christelijke opinieleiders) de bereidheid om te
vaccineren enorm toeneemt wanneer de ziektedreiging groter wordt. Als we de komende tijd steeds meer
met de neus op de feiten worden gedrukt en er toenemend geliefden om ons heen wegvallen, zullen steeds
meer neezeggers toch tot vaccinatie willen overgaan. Misschien dat we de gewenste 60 procent dan net gaan halen.

GPPB.: Meneer VdEnt doet zijn naam eer aan, want VdEnt propagandeert duidelijk het fenomeen "in-enten",
maar het is veel erger dan dat! VdEnt zinspeelt op de polio-epidemie in 1978, waarbij vele twijfelaars zich
alsnog lieten vaccineren. Maar nu komt het: VdEnt gebruikt dat overstag gaan van de toenmalige twijfelaars
als een lok-aas om de huidige corona-vaccin-twijfelaars over de streep te trekken, onder het duivelse motto:
"dat er toenemende geliefden om ons heen wegvallen." Wat VdEnt hier bedrijft is opvallende psychologische
indoctrinatie. Let op zijn term: "geliefden om ons heen!" Met deze magische term tovert hij een droombeeldig
doem-scenario tevoorschijn, door twijfelaars tot de overlevenden te rekenen en de "geliefden om ons heen"
denkbeeldig in het graf te laten storten. Ik hoor zelfs de duivelen sidderen bij deze goebeliaanse, nazistische
en sadistische angstzaaierij.

VdEnt: Ik begrijp de bezwaren tegen vaccineren best, maar ik betwijfel toch of ze oprecht zijn. In de Bijbel
zien we dat er soms op het eerste oog vreemde middelen werden aangewend om genezing te bewerken.
Hizkia's zweren werden genezen door er een klomp vijgen op te leggen. Naäman werd van zijn melaatsheid
genezen door zich te wassen in de vieze Jordaan. Jezus geneest de blinde met speeksel en modder. Stuk voor
stuk op de ziekte gerichte en specifieke behandelingen, maar niet vrij van mogelijke bijwerkingen en gevaren.
Maar steeds gaat het in de kern niet om het middel maar om Hem die erdoor wil werken. De grote
Heelmeester nodigt ons uit om Hem te bidden om Zijn wonderlijke geneesmiddelen.

GPPB.: Meneer VdEnt blijkt ook een godslasterende atheïst te zijn, doordat hij de oprechtheid des waren
geloofs belastert, aangezien het ware geloof vaccineren resoluut afwijst en bestrijdt, o.a. op grond van Ex.
20:13, 1 Kor. 3:17, Matth. 9:12, Jer. 17:5, Spr. 28:26, Matth. 8:17, Deut. 7:15, Jak. 5:5, enz. 
Bovendien is het een feit dat alle huidige BMR-vaccins cellen van geaborteerde babies bevatten, zoals talloze
medische wetenschappers met feiten hebben aangetoond (Klik op afbeelding ter inzage schokkend vaccin-
artikel). 
Alleen al om die reden staan alle huidige BMR-vaccins haaks op het moordverbod in Exodus 20:13, hetgeen
het deepstate-RD en de gelijknamige NPV categorisch ontkennen, en daarmee met opgeheven hand het
oordeel der verdoemenis op hun hals halen.
Daarbij komt dat het manipulerende RD.NL met tal van demoniserende vaccin-artikelen het corona-
vaccin doorlopend vereenzelvigt met reguliere vaccins, terwijl het corona-vaccin geen regulier vaccin is,
maar stoffen bevat die nog nooit aan vaccins zijn toegevoegd, hetgeen zelfs ook global-reset-minister Hugo
de Jonge publiek heeft toegegeven, zeggende, dat het corona-vaccin nooit eerder toegepaste en "risicovolle"
nanodeeltjes bevat! Nano-deeltjes zijn echter niet simpelweg "risicovol" te noemen, maar zijn met opzet aan
het c-vaccin toegevoegd om de menselijke DNA te veranderen in het kader van een geplande Global-Reset-
World, waarin alleen vaccin-gechipte mensen zullen worden getolereerd, zoals in Gods Woord is
voorzegd. Ook 5G behoort tot de 2030-Agenda en is ontworpen om nano-vaccins te activeren, waardoor
logischerwijs nieuwe corona-uitbraken zullen ontstaan, die dan toegeschreven zullen worden aan "een
onverwachte explosieve besmetting", met alle geplande depopulerende gevolgen vandien.
VdEnt maakt in bovenstaande quote Schriftverkrachtende en bespottelijke suggesties, aangezien hij
suggereert dat "de klomp vijgen voor Hiskia, het slijk en speeksel van Christus voor de blindgeborene, de vuile
Jordaan voor Naäman", NIET GEVRIJWAARD WAREN VAN BIJWERKINGEN EN GEVAREN ! 
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Wat VdEnt hier suggereert, is ronduit krankzinnige onzin en een kind kan verstaan dat hetgeen hij van
genoemde middelen beweert, zwakzinnige verzinsels zijn. Bovendien bedrijft atheïst VdEnt zelfs
godslastering, aangezien hij het speeksel van onze Heere Jezus Christus als een mogelijk "gevaarlijk" middel
brandmerkt. De bedreven godslastering door VdEnt staat echter ook volledig op naam van RD-globalist Steef
de Bruijn, die zichzelf al jaar en dag als een globalistische refo-deepstate-puppet presenteert. Hetzelfde geldt
voor ALLE refo-dominees die hun vrome smoel houden en hun schapen aan het wilde-deepstate-gedierte
overgeven. God zal hun verraderlijke huurlingenstatus zien en zoeken! Gods ware volk daarentegen wenste
wel dat zij -zelfs afgezien van al haar lichamelijke kwalen- zich in het speeksel van Christus mocht baden.

VdEnt: Die noodzaak tot gebed mis ik soms nog wat in de discussies. Ik was blij verrast en ook
een beetje beschaamd dat een van onze voorgangers tijdens de kerkdienst nadrukkelijk bad voor de
ontwikkeling van een werkzaam en veilig vaccin. Omdat de huidige corona-epidemie doet denken aan een
oorlogssituatie. Het was een gebed ter navolging: want wie zou er bezwaar tegen hebben om een oprecht
afgebeden en werkzaam vaccin te gebruiken?

GPPB.: De gesuggereerde "gebedsnoodzaak" die VdEnt hier proclameert, staat ontegenzeggelijk in het kader
van de aanbidding van het beest! Als de mens bidt om een middel dat sowieso van God vervloekt is, bidt hij
niet alleen voor een snelle lichamelijke en geestelijke zelfmoord, maar bidt hij ook voor de bezegeling van zijn
eeuwige verdoemenis! 
Tenslotte zegt VdEnt blij verrast te zijn dat er dominees zijn die tijdens een kerkdienst voor een snelle
beschikbaarheid van het corona-vaccin bidden, terwijl dergelijke dominees publieke atheïsten zijn en
onverwijld tot de verleiders behoren, zoals die beschreven staan in Jesaja 9:15: "Want de leiders dezes volks
zijn verleiders en die van hen geleid worden, worden ingeslokt."
VdEnt etaleert valselijk met een "oprecht gebed", conform de wens van de duivel, aangezien de duivel en zijn
trawanten geen enkel bezwaar maken om een atheïstisch gebed voor een werkzaam vaccin te labelen als
zijnde "oprecht", maar God zal lachen in hun verderf als hun vreze komt. Van al die demoniserende vaccin-
promotors en vaccin-voorbidders staat geschreven: "En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en
de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in de
spelonken, en in de steenrotsen der bergen; en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en
verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams. Want de grote dag
Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?" Openb. 6:15-17.

"En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld,
en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods,
die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer
voor de heilige engelen en voor het Lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben
geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt.
Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus", Openb.
14:9-12.

KLIK OP ONDERSTAANDE LINK TER INZAGE SCHOKKEND VACCIN-RAPPORT

http://www.providencemountainranch.com/2020-RVP-Effecten-inhoudsstoffen%20huidige%20vaccinaties.pdf

Klik op de onderstaande link ter inzage van een scala aan artikelen over (corona) vaccinaties
http://www.derokendevlaswiek.com/2020_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKOOK_CORONAVACCINS_BEVATTEN_CELLEN_VANzp

GEABORTEERDEzpBABIES_.html
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