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Waarde vriend, ds. A. Kort,

Ik schrijf u in tegenwoordigheid Gods een open brief in het kader van de door God geboden vrijmaakplicht (zie o.a.
Ezech. 3, 33), waarvan u in de brief aan broeder Jurie blijk geeft hoog boven de bijbelse vrijmaakplicht uitgegroeid
te zijn. Deze brief aan u is ook geschreven in het kader van het apostolisch bevel, “Bestraf die zondigen in
tegenwoordigheid van allen, opdat ook de anderen vreze mogen hebben”, 1 Tim. 5:20. Gij hebt broeder Jurie, die de
Heere in korte tijd een weinig geoefend heeft in het allerheiligst geloof, -net als Bileam- geslagen als een ezel, maar
dat de Heere ook waarheid-getuigende ‘ezels’ onder Zijn schapen eropna houdt, is u duidelijk meer dan een
ergernis gebleken. Gij zijt echter niet op uw huurlingen-gedrag teruggekomen, noch hebt u zich daarvan bekeerd.
De stukken van uw schandelijke Benjamitische verkrachting jegens Jurie zijn al door het land gezonden, maar
hierbij maken wij ons ook persoonlijk vrij van uw bloed, ook jegens uw Antiocheense en kerkpolitieke veinzingen
jegens uw ketterse collega’s en jegens OGG-SGP-boef Van der Staaij, uw dwaalleer, uw goddeloze lofprijzingen in
het RD jegens de aftredende kon. Athalia-trix, enz. enz. Uw kerkpolitieke veinzingen betreffen echter een algemene
trend binnen het Refodom, en dat is de reden dat deze brief als een open brief geschreven/gepubliceerd is.

Enkele bronlinken: 
http://www.derokendevlaswiek.com/2016_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKHET_BLOED_VAN_1_MILJOEN_ABO
RTUSDODEN_OP_HET_HOOFDzpVANzpALLEzpREFOzpDOMINEES.html
  
http://www.derokendevlaswiek.com/2016_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKREFDAGzpPAUSzpANTICHRISTzq_A
LLE_RELIGIES_AANBIDDEN_ZELFDE_GOD.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2015_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKBENJAMITISCHzpSCHANDSTUK_GE
PLEEGD_DOOR_OGGzner_DSzo_Azo_KORT.html 

De drijfveer om deze brief te schrijven heeft de Heere door Zijn Woord bevestigd: “Schrijf aan de engel der
gemeente...” God is mijn Getuige dat ik niet de strijd heb tegen vlees en bloed. Een voorwoord slaan we deze keer
over en ik val maar direct met de deur in huis. Uw kerkpolitieke praktijk, vriend Kort, is in strijd met uw
rechtzinnige prediking en dat is een trend geworden in onze dagen, waarvan Christus zegt: “Ze zeggen het en doen
het niet.” Rechtzinnig preken, ja-knikkende en zelfs profane huichelaars inzegenen en Gods volk vervolgen, dat is de
slinkse praktijk zowel van het linkse als van het rechtzinnige kader der huidige refokerken. Ook gij zoekt zielig-ja-
knikkende zieltjes onder de wet te kweken, zoals gij ook broeder Jurie wilde harnassen, maar als dezulken in de
vrijheid van Christus worden gezet en een getuigende mond krijgen bij God vandaan, is het dominees-hek van de
dam en dan slaan ze als een vet geworden Jeschurun achteruit (Deut. 32:15), en dat geldt ook u, vriend Kort. Dat
verraderlijke Jeschurun-venijn hebben we persoonlijk talloze keren ondervonden en ik ondervind het dagelijks,
zoals Christus me heeft voorzegd. Degenen die ik als mijn broeders in Christus buiten de legerplaats mag kennen,
ondervinden evenwel hetzelfde venijn van de massa belijdende refo-christenen en hun voorgangers. 

Er is echter niets nieuws onder de zon en persoonlijk kijk ik nergens meer van op, aangezien alle roepende
ongerechtigheid gekerstend wordt binnen het Refodom, aangevoerd door de sodomitische kerken, de bilderberger
propagandabuizen, de SGP en het RD, terwijl de refo-priesterschaar hun stomme honden-mond daarover houden
(Jes. 56:10). De huidige kerken zijn vervallen tot sodomitische en refo-papistische bolwerken, tot aan de nok gevuld
met rijke jongelingen, waarvan er sommige bijlopers met Naomi-Mara meeheulen tot aan de grens, en dan jankend
met Orpa wederkeren naar hun eigengemaakte en sektarische kerkhuizen. Genoemde dominees-hoogmoed zat er
ook bij u al vroeg in, vriend Kort, want toen we de eerste ontmoeting met u hadden in de pastorie van Garderen in
het kader van mijn 1-jarige theologische opleiding, merkte u smalend op: “Zo, moet je ook dominee worden?” En
dat, terwijl de aan u toebetrouwde kudde (NHK-Garderen) door u verlaten is, een kudde die toen nog deel
uitmaakte van de vervallen doch wettige Kerk der Reformatie, ofwel de planting Gods in Nederland, en vervolgens
bent u eigenhandig oudgereformeerd domineetje geworden. “Wee de nietige herder en verlater der kudde.....!”   

Toen u destijds in OGG-Salford preekte, wenste mijn kinderen, Rene en Annelies hun kleine kinderen evenwel door
u te laten dopen, nadat Klaas Veldman tot twee keer toe mij persoonlijk nadrukkelijk beloofd had mijn
kleinkinderen en hun bekeerde moeder te zullen dopen, maar zijn beloftes schandelijk heeft verbroken en daarmee
zijn eigen biografie geschreven heeft. Beloftes van dominees blijken namelijk van net zoveel waarde te zijn als
influisteringen van de duivel en ze komen er ook niet mee in de schuld, waarmee ze hun biografie verzegelen.
Daarna hebben we nog een aantal dominees verzocht, maar ze bleken allemaal hoogkerkelijk zwanger te zijn en
weigerde vromelijk om zich van hun ambtelijke plicht te kwijten (zoals er destijds ook geen enkele dominee de
buiten de legerplaats verkerende dr. Kohlbrugge in het ambt wilde bevestigen, noch zijn kinderen wilde dopen),
omdat de toenmalige en de huidige priesterschaar de kerk-eer liever hadden/hebben dan de vervulling van de
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ambtelijke plichten, met name om verbondskinderen te dopen, ook als die zich wettig mét Christus buiten de
legerplaats bevinden om Zijn smaadheid te dragen en Zijn krijg te voeren. Het vervolgde volk Gods buiten de
legerplaats wordt ook in onze dagen door de belijdende priesterschaar naar de steilte gesleept om in de diepte te
pletter gegooid te worden, “maar Hij door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg”, om nooit meer tot zulke
refo-synagogen des satans terug te keren. Dat hebt gij ook jegens Jurie gedaan en dat is het laffe werk van
huurlingen, zoals geschreven staat: “Behoud, o HEERE; want de goedertierene ontbreekt, want de getrouwen zijn
weinig geworden onder de mensenkinderen. Zij spreken valsheid, een ieder met zijn naaste, [met] vleiende lippen; zij
spreken met een dubbel hart”, Ps. 12:2-3.
Wat dat betreft was ds. Paauwe Gode meer getrouw dan de dwangbuis der inquisitie van de toenmalige kerkelijke
hiërarchie en als uitgeworpene Christi heeft ds. Paauwe de verstrooide schapen bediend met Woord en sacrament,
zoals ook de getrouwe dr. Kohlbrugge heeft mogen doen, maar nu zitten we opgescheept met een leger veinzende
huurlingen die de ergernis van het kruis teniet gedaan heeft, opdat ze niet vervolgd zouden worden, omdat ze nog
een naam en bestaan hebben te verliezen. 

Door de huidige van God vervloekte kerk-modaliteiten-tolerantie wordt de tucht op valse leraren en (gristelijk-
politieke) schandjongens nagelaten, en in alle kerken wordt het heilig Avondmaal des Heeren grotelijks ontheiligd,
omdat men onbekeerde honden, schandjongens en de geverfde Izebels tuchtloos tot de heilige dis laat toetreden
die zich aan het brood der kinderen vergrijpen en geen deel hebben aan de erve der heiligen in het licht. De bannen
worden niet uitgedelgd en God is met Zijn Geest niet meer in het midden van het refo-gemenebest, zeggende: “Gij
dan, bid niet voor dit volk, en hef geen geschrei noch gebed voor hen op, en loop Mij niet aan; want Ik zal u niet horen”,
Jer. 7:16. Het rechtvaardig oordeel Gods, o.a. bestaande in een kracht der dwaling en gekerstende sodomie, is
duidelijk van kracht. De Waarheid Gods wordt met een evangelie naar de mens in de volle breedte van het refodom
profaan in ongerechtigheid ten onder gehouden en nu zijn de lang voorzegde oordelen Gods van kracht, hoewel het
nog slechts een beginsel der smarten betreft. 

Dat oordeel geldt ook voor SGP-criminelen, wiens politiek bestaat uit kwaad met het kwaad te limiteren en met de
Belial participeren en daarmee het oordeel der verdoemenis over zich uitgeroepen hebben (Rom. 3:8), terwijl ook
gij zulke schurken vrijlaat in hun fascistische bedrijf. Op zijn best gesproken wedijvert u, vriend Kort, met de Eli-
afvalligheid en God sprak niet meer tot Eli, omdat hij zijn goddeloze zonen niet censureerde en hen niet uit het
ambt zette en derhalve het oordeel Gods over zich haalde. Eli viel er tenslotte nog mee aan Gods kant: “Hij is de
HEERE en Hij doet wat goed is in Zijn ogen”, maar ook dat is volledig zoek in onze dagen. Het zij u gezegd: Op het
oordeel der verharding volgt het oordeel der verwoesting, hetgeen reeds hoorbaar, zichtbaar en tastbaar is en zelfs
door de wereld wordt opgemerkt. 

Enkele bronlinken SGP-criminaliteit:
http://www.derokendevlaswiek.com/SGPzpCRIMINALITEIT_VAN_2004_tzpm_2015.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2016_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKSGPzpPARTICIPATIE_NAZIzpAGEN
DA_21zp2030.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2016_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKSTAAIJ_BEJUBELT_OBAMAzhS_zhA
MAZING_GRACEzh_ALIAS_GRUWELIJKEzpMARTELPRAKTIJKEN.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2016_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKFASCISTISCHE_SGP_STEMDE_IN_M
ET_NAVOzpPLUNDERINGzpLIBIve.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2016_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKFASCISTISCHE_SGP_STEMT_VOOR_I
LLEGALE_BOMBARDEMENTENzpOPzpSYRIve.html

http://www.derokendevlaswiek.com/2016_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKMARCHELzpGPPBzozpSAMENSPRA
AK_OVER_AGENDA_21_zg_SGPznFASCISME.html

Beluister vooral de van God vervloekte uitspraken van SGPlayer, Van der Staaij:
http://www.providencemountainranch.com/Van%20der%20Staaij%20-%20Geen%20compromissen%20over%2
0Bijbelse%20standpunten.wmv

Om terug te keren naar hetgeen gezegd is: destijds werd u beleefd verzocht de kinderen van Rene en Annelies (een
bekeerde huismoeder) te dopen, maar je stond hen te hunne huize te woord als een geveinsde kerkdienaar en niet
als een geroepen dienstknecht van Christus, want je zei hen dat je nu oudgereformeerd geworden was en om te
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kunnen dopen stelde je het OGG-lidmaatschap als vereiste, hetgeen in strijd is met de door God geboden doopplicht
jegens alle verbondskinderen en omdat in Gods Woord geen enkele legitimiteit bestaat voor een door mensen
gestichte afgescheiden kerk. Je haakte echter af, terwijl je de aanwezige Achitofel Overbeek de handen oplegde en
die huichelaar naar zijn mond sprak en zonder mijn bijzijn ten overstaan van mijn overigens ‘gebekte’ kinderen je
oudgereformeerde weerzin jegens mijn persoon liet blijken, zeggende “je vader is overal teugen”, maar je kon geen
antwoord geven op de vraag van mijn kinderen wat je daarmee precies bedoelde, waaruit bleek dat je alles van
horen zeggen hebt en derhalve is je intentie net zo verraderlijk als het gehalte van het van God vervloekte
refoweb/forum, waarop Christus dagelijks opnieuw gekruisigd wordt. 

Met hetzelfde farizese kerkpolitieke accuzuur heb je ook broeder Jurie overgoten, terwijl je hem na je eerste contact
met hem jaren hebt laten zwemmen, maar toen hij je na je eerste email aan hem de van God geleerde waarheid
aanschreef aangaande je publiek aangetoonde leerafwijkingen en je kerkpolitieke veinzingen, schroomde je niet om
broeder Jurie zwart op wit geestelijk te verkrachten, waaruit bleek dat je al jaar en dag volledig in strijd handelt en
wandelt met de Waarheid van het Evangelie (Gal 2), al je vrome kerkpolitieke voorstellingen en kinderachtige zelf-
decoraties in je brief aan Jurie ten spijt. De bloederige stukken daarvan zijn reeds door het land gestuurd. Hoewel
Jurie zijn brief aan u mij achteraf ter inzage gegeven heeft,  heeft hij zijn brief aan u door het geloof bij God vandaan
geschreven en niet door beïnvloeding van buitenaf. God is Getuige! 

Vriend Kort, het zij u in tegenwoordigheid Gods gezegd dat je alle kenmerken van een huurling openbaart, hoewel
ik uw geestelijke staat vanzelf buiten beschouwing laat, maar uw roepingsvruchten zijn volledig in strijd met de
leer van Christus en de door God geboden vrijmaakplicht. Jij moet je embryo-collega’s wel buitengewoon haten,
want de bijbels geboden tucht jegens hen is louter liefde, terwijl de duivelse tuchtloze tolerantie jegens hen
daarentegen bittere haat is en de Antiocheense veinzerij ten top! Gods Woord gebiedt dat ketters, zoals uw embryo-
collega’s dat uitdrukkelijk zijn, na de eerste en/of tweede vermaning verworpen dienen te worden, maar gij laat
hen vrij in het leren van hun ketterijen. Geen zaken, maar alleen op ketterse personen kan de tucht worden
toegepast, maar in je buitenbijbelse voorwoord van je eerste boek was je reeds je handen in het badwater van
Pilatus, aangezien je ketterse OGG-collega’s letterlijk de handen boven het hoofd houdt en geen tuchtmaatregel
tegen hen eist. Dat is vals! We zullen uw veinzingen nogmaals puntsgewijs de revue laten passeren.

1. Vriend Kort, gij schrijft wel boeken (die al jaar en dag achterhaald zijn), maar gij eist geen tuchtmaatregel tegen
uw ketterse embryo-collega’s, hetgeen volledig in strijd is met de door God geboden tucht en vrijmaakplicht (Ezech.
3, 7, 33 - Gal. 2:11-14 - 1 Tim. 5:20 - Titus 3:10, enz.). Aan broeder Jurie liet je ook nog eens duidelijk blijken dat je
totaal geen boodschap hebt aan de door God geboden vrijmaakplicht, nee, je liet blijken hoog boven de bijbelse
vrijmaakplicht verheven te voelen, zeggende: “dat heb ik gehad”, waaruit opnieuw bleek dat de
domineeshoogmoed je naar het hoofd gestegen is, aangezien je met dit soort goddeloos-verwaande pilatus-taal God
en Zijn Woord blameert en Gods getuigen buiten de legerplaats schoffeert. Daarin sta je overigens niet alleen, want
het is een kerk-trend, waarop het oordeel Gods ligt.

2. Vriend Kort, uw met-andermans-kalveren-ploegende heggeriaanse boeken ten spijt, eis je ook geen
tuchtmaatregel tegen SGP-criminelen, zoals OGG-er, Van der Staaij, die namens de voltallige SGP openlijk leert dat
het kwaad met het kwade bestreden en teruggedrongen moet worden en dat ook daadwerkelijk in de politieke
praktijk ten uitvoer brengt, opdat daaruit -volgens hem- het goede zou voortkomen, terwijl de Heilige Geest bij
monde van Paulus zulke profane spotters onder het oordeel der verdoemenis plaatst (Rom. 3:8). Je stilzwijgen
hieromtrent is een godslasterlijk stilzwijgen en wie het ook betreft, aangezien Gods Woord door de van God
vervloekte afvallige SGP doorlopend wordt vervalst en aangepast aan de politieke omstandigheden. Dat is één van
de redenen dat op alle refo-kerken het oordeel Gods ligt en Christus de kandelaar eruit weggenomen heeft, maar je
zult het nooit erkennen, totdat het te laat is? 
Er is geen enkele dominee in onze dagen die het alleen op God durft te wagen, zich vrijmaakt van de kerkpolitieke
en christenvervolgende vrede-vrede-en-geen-gevaar-kerken, het stof van zijn voeten schudt en vervolgens de
verstrooide schapen bedient met Woord en sacrament, zoals o.a. ds. Huntington, ds. Tiptaft, dr. Kohlbrugge en ds.
Paauwe gedaan hebben. VERGEET HET MAAR! Het huidige leger godgeleerde pantoffelhelden kan zonder
traktement/emeritaat en de nodige kerkpolitiek niet leven, omdat zij zich voor een schotel linzemoes verkocht
hebben aan het demoncratisch-kerkpolitieke systeem, de ergernis van het kruis teniet gedaan hebben, opdat zij
niet vervolgd zouden worden (geen enkele dominee wordt gehaat, noch vervolgd om Christus’ wil). Genoemde
dominees zijn lid van door mensen gestichte kerken die God nooit geplant heeft en derhalve door God uitgeroeid
zullen worden (Matth. 15:13). De huidige Jesaja’s, de Jeremia’s, de Baruch’s en de Ezechiëls (de vier smeden die God
altijd heeft) haten zij, omdat de huidige refo-priesterschaar genoemde getuigen zien als bedreigende concurrenten
(heb het talloze keren bij de levende lijve ondervonden), terwijl genoemde getuigen leven, schrijven en preken op
last en op kosten van Christus, daarbij de door de duivel of mensen gestichte kerken en hun veinzende priesters de
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wacht bij God vandaan aanzeggen, waarvoor zij vervolgd en gesmaad worden door diezelfde priesterschaar, zoals
Christus het ons persoonlijk heeft voorzegd, namelijk dat wij van allen gehaat zullen worden, aangezien een
dienstknecht niet meerder is dan zijn Meester. 

3. Vriend Kort, je schijnt wel uit de wereld gehaald te zijn, maar je bent totaal wereldvreemd, aangezien je geen
enkel besef hebt wat er binnen- en buitenkerkelijk op alle gebied speelt, laat staan dat je enig besef hebt van de
gristelijk-politieke corruptie, noch van de satanische NWO die in het goebeliaanse RD gepromoot wordt. Derhalve
ben je geen publieke wachttoren door God geroepen en al helemaal niet richting de overheid. Deze veins-houding is
volledig in strijd met een bijbelse roeping, omdat God al Zijn knechten voor en in de geslagen bressen zet en een
publiek getuigenis te preken geeft. Ergo, je hebt publiek de bilderberger ex-koningin Athalia (Beatrix) destijds
tijdens een staande ovatie gefeliciteerd en haar zelfs bij haar aftreden ‘de moeder des vaderlands’ genoemd, terwijl
zij verantwoordelijk is voor de reeds 1 miljoen abortusmoorden, krachtens haar persoonlijke ondertekening van de
satanische abortuswet. Als je niet schroomt om (uit onkunde of uit veinzerij) koningin Athalia ‘de moeder des
vaderlands’ te noemen, wie noem je dan je vader? Dat vergoten miljoenen-genocide-bloed rust ook op uw hoofd,
waarde vriend Kort en je lofprijzingen aan het adres van het Athaliaanse koningshuis is meer dan buskruitverraad!
De getrouwe John Knox stond publiek in de bressen en hij heeft de toenmalige christenvervolgende koningin Maria
geloofsgetrouw de wacht bij God vandaan aangezegd. Diezelfde John Knox zal op de dag van het laatste oordeel
opstaan om al die verraderlijk-veinzende refo-zuil-dominees, die hun kerkelijke huurlingen-positie hoger achten
dan de ere Gods en zaak van Christus, te veroordelen. 

4. Vriend Kort, getrouwheid jegens de zaak van Christus, zoals ook Jurie zich door het geloof heeft vrijgemaakt
jegens uw dwaalleer en veinzende kerkhouding, hebt gij lariekoek genoemd, maar vriend Kort, daarmee hebt u blijk
gegeven de separerende en oordeelsprediking van Christus, de apostelen en profeten, ook als lariekoek te
verwerpen, aangezien gij duidelijk aan de zijde van de integere Joden blijkt te staat, die Christus aanvankelijk wel
gaarne hoorden, omdat Hij aangename woorden sprak, maar toen Hij ging separeren tussen schijn en zijn, sleepten
al die integere Joden Hem naar de steilte, om Hem in de diepte te pletter te gooien om voorgoed van Hem af te zijn
(Luk. 4:22-30). Dezelfde misdaad hebt gij bedreven jegens broeder Jurie, maar weet dat de Heere ook uw
geestelijke verkrachtingszaak zal doen komen in het gericht. Je lage lasterbrief jegens Jurie, je dwaalleer en je
veinzende kerkhouding, hebben we reeds uitgebreid met het heilig Woord des Heeren weerlegd.    

Bronlinken:
http://www.derokendevlaswiek.com/2015_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKBENJAMITISCHzpSCHANDSTUK_GE
PLEEGD_DOOR_OGGzner_DSzo_Azo_KORT.html 

http://www.derokendevlaswiek.com/2015_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKJURIEzhS_ANTWOORD_OP_BENJAM
ITISCHzpSCHANDSTUK_DSzo_Azo_KORT.html

5. Vriend Kort, onlangs heb je in de bilderberger propaganda-krant, het deformatorisch dagblad, vleselijk geroemd
over “het beslag” waarvan volgens je eigen zeggen in de OGG-gemeenten nog sprake is, terwijl het door u
hooggeroemde ‘beslag’ valt onder de werken der wet, aangezien God om dergelijk kerk-beslag niet verlegen zit,
maar van elke belijder bekering en geloof afeist en door vrije genade de goddelozen die Hij in en door Christus
vrijspreekt van schuld en straf, daadwerkelijk het ware geloof schenkt, in de orde van rechtvaardigmaking-geloof
(zie o.a. Joh. 5:25). 

We zullen het hier maar bij laten, want de publieke zaken die hier aan de orde gesteld worden, zijn reeds uitgebreid
op de DRV-website aan de orde gesteld (zie bijgevoegde bronlinken in deze brief), maar we stellen u ook
persoonlijk ervan op de hoogte, vooral wat betreft de door u gepleegde geestelijke verkrachting jegens broeder
Jurie, waarvan we de stukken door het land gestuurd hebben, overeenkomstig Gods Woord (Richt. 19:29). Zolang u
niet publiek voor God en de mensen in de schuld komt met uw kerkpolitieke Antiocheense veinzingen en subtiele
lastertaal, vriend Kort, blijft uw schuld open staan en wie het ook betreft. U maakt op het leger godgeleerde
pantoffelhelden echter geen uitzondering, want waaraan u uw handen brandt is een trend geworden in onze dagen
en om die reden is dit een open brief, omdat het alle refo-dominees geldt: “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. De Heere is echter geen ledig toeschouwer. God is Getuige in deze zaak. Ik ben vrij van uw bloed! De
Heere zij u genadig!

O, land, land, land, hoor des HEEREN Woord!

G.P.P. Burggraaf 

http://www.derokendevlaswiek.com/2015_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKBENJAMITISCHzpSCHANDSTUK_GEPLEEGD_DOOR_OGGzner_DSzo_Azo_KORT.html%20
http://www.derokendevlaswiek.com/2015_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKBENJAMITISCHzpSCHANDSTUK_GEPLEEGD_DOOR_OGGzner_DSzo_Azo_KORT.html%20
http://www.derokendevlaswiek.com/2015_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKJURIEzhS_ANTWOORD_OP_BENJAMITISCHzpSCHANDSTUK_DSzo_Azo_KORT.html
http://www.derokendevlaswiek.com/2015_THEOLOGIE_EINDTIJDzpRUBRIEKJURIEzhS_ANTWOORD_OP_BENJAMITISCHzpSCHANDSTUK_DSzo_Azo_KORT.html

