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DE PILATUSHOUDING VAN DS. A. KORT
IN HET LICHT VAN DE KERKELIJKE AFVAL
“Openbare bestraffing is beter dan verborgen liefde!” Spr. 27:5
“Armoede en schande is desgenen, die de tucht verwerpt; maar 
die de bestraffing waarneemt; zal geëerd worden”, Spr. 13:18

Nieuwjaars-update 02-01-2017

Geachte heer Burggraaf,

Onderstaande brief ontving ik van ds. A. Kort van de oudgereformeerde
gemeente te Krimpen a/d IJssel, op mijn vraag hoe hij over de SGP
denkt met een verwijzing naar een interview met SGP voorman, Van
der Staaij (Zie bijgevoegde link). Mijn vraag aan u is, of u op zijn briefje
wilt reageren, aangezien het antwoord van ds. Kort mij doet denken
aan een huurlingen-uitspraak van Kaïn: “Ben ik mijns broeders
hoeder?”
Onder het lezen van de brief van ds. Kort begonnen mijn oren te
klapperen van verbazing, omdat ds. Kort zo huichelachtig goedkoop
reageert, terwijl mijn vraag een publieke zaak betreft die mijns inziens
iedereen aangaat, omdat door de politiek van de SGP de belangen van
Gods Koninkrijk geschonden worden.
Nog een opmerkende vraag: Hoe kan ds. Kort beweren “niet bezig te
willen zijn met dingen van het internet” terwijl er geen enkele email
verzonden kan worden zonder gebruikmaking van internet? Ik vroeg
me af of ds. Kort zelf gelooft wat hij beweert, aangezien hij zelf van
internet gebruik maakt en dezelfde dingen in de krant (RD) kan lezen,
zoals ook de publieke interviews met o.a. Van der Staaij. Bovendien
heeft de oudgereformeerde gemeente van ds. Kort zelf een website met
zijn preken erop gepubliceerd. Over hypocrisie gesproken!
Ik heb nota genomen van de artikelen aangaande ds. Kort die u reeds
op uw website hebt geplaatst en mede daarom had ik de
vrijmoedigheid om u ook deze zaak voor te leggen. 

Bijvoorbaat hartelijke dank, J. Driessen
PS. Hier volgt dan mijn vraag aan ds. Kort en zijn antwoord daarop.
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Aan: kort@solcon.nl
Onderwerp: Interview met Kees van der Staaij 

Link:
http://www.providencemountainranch.com/Van%20der%20Staaij%20-%20Geen%20compro
missen%20over%20Bijbelse%20standpunten.wmv

Geachte dominee,
 
Op internet kwam ik een interview tegen (zie link) met een van de
voormannen van de SGP, ik zou graag willen weten hoe u over de SGP
denkt?      Groeten, J. Driessen 
___________________________________________________________

Goedendag,
Sorry, maar ik houd mij niet bezig met de dingen van het internet. Dit
geldt ook voor politieke kwesties. Mijn dienst is vrij van al deze
beslommeringen. Ik wil er niet mee verwikkeld worden, want in deze
krijg zoek ik niet ingewikkeld te worden in de handelingen des
leeftochts (2 Tim. 2:4a). De zaken van Godskoninkrijk en het heil van
onsterfelijke zielen liggen mij, zonder onderscheid, op de ziel. De last
des Heeren is niet voor een bepaald gebied aan te merken, voor een of
andere partij belangrijk, voor een kerk of genootschap bepalend, maar
in zover ze binnen mijn bereik komt of op mijn weg geplaatst wordt. Dit
ligt wel iets anders voor mijn gemeente, want daar ben ik met de liefde
van mijn hart wel in het bijzonder aan verbonden, omdat de Heere mij
daar gesteld heeft. Over de heer van de Staaij (ik heb dit stuk nog niet
gelezen) ga ik niets zeggen, want het is niet mijn gewoonte, om achter
de rug van iemand om (wie dan ook) iets te gaan zeggen of te schrijven.
Als er iets aan de hand is, doe ik dat, zo mogelijk, van aangezicht tot
aangezicht. Mogelijk leest u in dit stuk iets wat u niet zint, nu dan is het
makkelijk genoeg, dan moet je bij hem wezen. Mogelijk hebt u kritiek
op de SGP, voorgangers en zo meer, och , laten we de hand in eigen
boezem steken en de Heere vragen (voor elkaar) om verzoening. Ik geef
je gelijk als je zegt, land en volk, kerk en staat is in verval, maar draag er
dan mede de schuld van en zeg: wij hebben gezondigd ... en bid gelijk
een Daniël in de ballingschap (Dan. 9). 
Mvg A. Kort   

http://www.providencemountainranch.com/Van%20der%20Staaij%20-%20Geen%20compromissen%20over%20Bijbelse%20standpunten.wmv
http://www.providencemountainranch.com/Van%20der%20Staaij%20-%20Geen%20compromissen%20over%20Bijbelse%20standpunten.wmv
http://www.providencemountainranch.com/Van%20der%20Staaij%20-%20Geen%20compromissen%20over%20Bijbelse%20standpunten.wmv
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Geachte heer Driessen,

Hartelijk dank voor uw ongedachte inzending die echter
welbekende zaken betreffen, hetgeen we inderdaad al eerder in ‘s
Heeren Naam aan de kaak gesteld hebben omtrent de veinzing
van ds. Kort jegens zijn voorgewende neutraal-tuchtloze houding
jegens zijn OGG-ketterse embryo-collega’s, de goddeloze
overheidswetten, de gelijknamige politiek der SGP en zijn
benjamitisch schandstuk jegens broeder Jurie. Ook de pelagiaanse
modaliteitengodsdienst van HHK-ds. Klaas Veldman valt onder de
antiocheense veinzing. (Zie artikel via onderstaande link).
http://www.providencemountainranch.com/DS.%20K.%20VELDMAN%20TOLEREE
RT%20EN%20VERDEDIGT%20LEERVRIJHEID.pdf

In afhankelijkheid des Heeren zal ik trachten op elke alinea uit de
brief van vriend Kort bijbels te ageren en zijn Pilatus-oogmerken
aan de dag te leggen in het licht van de algehele kerkelijke afval.    
Mvg. GPPB. 

Ds. Kort: Sorry, maar ik houd mij niet bezig met de dingen van het
internet. Dit geldt ook voor politieke kwesties. Mijn dienst is vrij
van al deze beslommeringen. Ik wil er niet mee verwikkeld
worden, want in deze krijg zoek ik niet ingewikkeld te worden in
de handelingen des leeftochts (2 Tim. 2:4a).

GPPB.: Vriend Kort begint zijn brief vanuit de welbekende ivoren
toren der dominees-hoogmoed, aangezien hij de inzender te
woord staat als ware hij een licht-mus, terwijl de inzender vriend
Kort een terzake doende vraag stelt die inderdaad iedereen
aangaat en alle alarmbellen des geloofs doet rinkelen. De vraag
van de inzender heeft met internet als zodanig NIETS te maken,
aangezien de inzender niets over internet vraagt, maar over de
zogenaamde gristelijke SGP-politiek, die vanzelf ook vriend Kort
aangaat. Zowel in het antwoord van vriend Kort aan vriend
Driessen als in de reeds geplaatste DRV-artikelen omtrent de
veinzing van vriend Kort, komt duidelijk openbaar dat ds. Kort
LIEGT dat het gedrukt staat, aangezien hij als refo-dominee het
RD leest waarin exact dezelfde zaken aan de orde komen als op
RD-digitaal, ook wat betreft de interviews met o.a. SGP-er Van der
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Staaij, zoals ook de inzender terecht opmerkt. Vriend Kort houdt
zich van de domme en presenteert zich wereldvreemd, maar
ondertussen is hij volledig op de hoogte van wat hij in zijn email
ontkent, terwijl hij bovendien zelf van internet + OGG-website
gebruik maakt, zoals dat reeds aangetoond is in de artikelen over
de veinzing van vriend Kort en zoals ook de inzender dat zegt.
ERGO, vriend Kort wast zijn handen in het badwater van
Pilatus, aangezien Pilatus zich de zaak van Christus uiteindelijk
niets aantrok en zijn handen in onschuld wies, toen Christus op
een kerk-politieke wijze tot de kruisdood werd veroordeeld.
Vriend Kort doet exact hetzelfde jegens Christus’ getuigen die
tegen de kerkelijke afval en de van God vervloekte politiek der
SGP in het bijzonder en de goddeloze overheidspraktijken in het
algemeen ageren. Met die publieke zaken wil Kort niet
geconfronteerd worden, en dat is op zijn best gesproken een
pilatushouding ofwel huurlingengedrag. Veel puriteinen -
waaronder ds. Kort-favoriet, dr. John Owen, hebben voor
goddeloze parlementen gepreekt en zelfs de doodstraf ge-eist van
sommige goddeloze koningen. (Lees o.a. “Twaalf Puriteinse
Meesterwerken” samengesteld door OGG-er J.M. Vermeulen). 
Ds. Kort noemt dat alles ‘beslommeringen’ die hem niet aangaan,
terwijl hij zelf in zijn smaadbrief aan broeder Jurie gezegd heeft:
“Ik volg de Puriteinen”, terwijl hij volstrekt niet doet naar hun
geloofswerken; bovendien volgen Gods ware kinderen en
knechten alleen Christus en Dien gekruisigd buiten de legerplaats.
Zoals we in de DRV-website-artikelen de veinzing van vriend Kort
reeds uitvoerig hebben bewezen, acht vriend Kort zich ontslagen
van én hoog verheven boven de door God geboden vrijmaakplicht
(zie Lev. 19:17; Ezech. 3; Ezech 7; Ezech. 33; 1 Tim. 5:20, enz.).
De bijbelse vrijmaakplicht jegens (kerk)politieke ongerechtigheid
wijst vriend Kort van de hand als zijnde “beslommeringen” waarin
hij niet verwikkeld wenst te worden, met een beroep op 2 Tim.
2:4a. 
Het beroep van vriend Kort op 2 Tim. 2:4a is te bizar voor
woorden en geheel misplaatst, aangezien er in 2 Tim. 2:4a staat
geschreven: “Niemand, die in den krijg dient, wordt ingewikkeld in
de handelingen des leeftochts, opdat hij dien moge behagen, die
[hem] tot den krijg aangenomen heeft.” 

http://www.providencemountainranch.com/DS.%20K.%20VELDMAN%20TOLEREERT%20EN%20VERDEDIGT%20LEERVRIJHEID.pdf
http://www.providencemountainranch.com/DS.%20K.%20VELDMAN%20TOLEREERT%20EN%20VERDEDIGT%20LEERVRIJHEID.pdf
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De uitdrukking “ingewikkeld in de handelingen des leeftochts” slaat
uitsluitend op de inkomsten die men week aan week met een volle
dag-arbeid verdient tot persoonlijk onderhoud of die van het
gezin en NIET op de roeping van Gods getuigen in het bestraffen
van afvallige belijders en goddeloze overheden, want dat behoort
weldegelijk tot de roeping der Kerk en van elke geroepen knecht
des Heeren. Dat Gods ware kinderen en de door God geroepen
leraars vanzelf niet mogen deelnemen aan het politiek-
democratisch bedrijf, zoals bijv. ds. Kersten wel, maar geheel ten
onrechte heeft gedaan, daarin is Gods Woord duidelijk, omdat
demo-politiek bedrijven vrijwel altijd gebaseerd is op
compromissen maken tussen het kwade en de zonde met de
zonde te bestrijden en/of te bevorderen, ofwel politieke corruptie,
zoals de SGP die duidelijk wel bedrijft, met het doel: opdat het
goede daaruit zou voortkomen, terwijl Gods Woord zulke van God
vervloekte zonden stelt onder het oordeel der verdoemenis: “Laat
ons het kwade doen, opdat het goede [daaruit] kome? Welker
verdoemenis rechtvaardig is”, Rom. 3:8b.
Vriend Kort pretendeert zich de veroorloving om de van God
vervloekte SGP-politiek en haar voormannen NIET publiek te
bestraffen, terwijl God tegen dezulken zegt: “Als Ik tot den
goddeloze zeg: O goddeloze, gij zult den dood sterven! en gij spreekt
niet, om den goddeloze van zijn weg af te manen; die goddeloze zal
in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand
eisen”, Ezech. 33:8. 
Vriend Kort (en alle refo-dominees) maakt dus met zijn
pilatusgedrag een monsterlijke misslag, aangezien hij
suggereert dat politiek bedrijven gelijk staat MET HET
BESTRIJDEN/BESTRAFFEN van de politieke corruptie op Gods
bevel, zoals ook de reformatoren en sommige puriteinen
getrouwelijk hebben gedaan, met name John Knox jegens de
goddeloze koningin Maria in Schotland.
Vriend Kort suggereert dus dat hij als OGG-dominee de
goddeloze overheid en de gelijknamige SGP-politiek hun gang
moeten laten gaan in hun goddeloos bedrijf, terwijl hij
daarmee de leer van Christus ondermijnt, aangezien al Gods ware
knechten geroepen zijn om de krijg des Heeren te voeren zonder
aanziens des persoons, hetgeen zelfs koning Saul jegens David
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beveelt (1 Sam. 18:17). 
Vriend Kort lastert derhalve de bediening van Gods profeten in
het bestraffen van goddeloze koningen, zoals de profeet Elia de
goddeloze koning Achab bestrafte in ‘s Heeren Naam (1 Kon.
18:18), en zoals de man Gods Jerobeam bestrafte (1 Kon. 13:1-5),
en zoals Johannes de Doper koning Herodes bestrafte (Matth.
14:3-4), en zoals Christus de viervorst Herodes in zijn
vossennatuur ontmaskerde (Luk. 13:32), enz. 
Vriend Kort zou Luther de hamer uit handen hebben gerukt
en Luther op zijn handen hebben geslagen, als de getrouwe
Maarten vandaag zijn 95 stellingen aan de OGG-kapel te Krimpen
a/d IJssel zou timmeren, want volgens vriend Kort behoort dat
publieke optreden van Luther tot ‘waardeloze beslommeringen’
en niet tot de roeping van een leraar.
Vriend Kort steekt dus geen vinger uit naar al degenen die
binnen zijn sektarisch OGG-clubje wankelen ten dode, laat staan
dat hij naar Gods bevel de vrijmaakplicht waarneemt buiten zijn
sektarisch kerkmuurtje, want daarvan distantieert hij zich, als
ware hij daarvan door de engel Gabriël gevrijwaard, maar niet
heus. 
Vriend Kort spreekt wel over ‘het dragen van schuld’, maar
tegelijk stelt hij Gods getuigen die wel een publieke stem in ‘s
Heeren Naam laten klinken in diskrediet, als ware zij
verwikkeld in ‘aardse beslommeringen’ ofwel bezig met
tijdverspilling. Het is vals wat vriend Kort beweert en derhalve
vervult hij de wet van Christus niet en laat anderen de kolen uit
het vuur halen en blijft hij zelf buiten schot.
Het oogmerk van vriend Kort is dan ook meer dan
monsterachtig huichelachtig te noemen, maar tegelijk zo
doorzichtig als glas, omdat hij te kennen geeft geen door God
geroepen en publieke wachttoren (Jer. 6:27) te willen zijn en dat
ook niet is. De pilatus-oogmerken van vriend Kort zijn echter niet
incidenteel, maar kerkbreed algemeen, want al die zwijgende
refo-dominees omtrent de roepende zonden worden in Gods
Woord gekenmerkt als stomme honden gelijk geschreven staat in
Jesaja 56:10: “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.” 
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Vriend Kort lastert dus ook de boetepredikaties van de getrouwe
Godsgezant ds. Th. van der Groe die in zijn tijd gericht waren
tegen de zonden van land en volk. Kort suggereert dat Van der
Groe en al Gods getrouwe oudvaders (Luther, Calvijn, John Knox,
Rutherford, Henderson, Owen, enz. enz.), zich beziggehouden
hebben met “aardse beslommeringen en handelingen des
leeftochts” als zij ‘s lands zonden bestraften in ‘s Heeren Naam. 
Vriend Kort suggereert dat de roeping van een predikant geen
publiek-waarschuwende en vrijmakende stem inhoudt richting de
overheid en het politieke bedrijf, terwijl God in Zijn heilig Woord
de vrijmaakplicht betrekt op alle zaken die het aardse leven
aangaan en op alle mogelijke personen (zie o.a. Mattheus 14:3-4 -
Luk. 13:32 - Hand. 5:29 - Ezech. 3, 7, 33 - Gal. 2 - 1 Tim. 5:20 - Ef.
3:10 - Ef. 6:12). 
Ds. Kort lastert ook het getuigenis van Johannes de Doper, nl. dat
h i j  z ich  m e t  o n ge oorloo fd e  “beslom m e ringe n ” h e e ft
beziggehouden, toen Johannes zich vrijmaakte van koning
Herodes, gelijk geschreven is: “Herodes had Johannes gevangen
genomen, en hem gebonden, en in den kerker gezet, om Herodias'
wil, de huisvrouw van Filippus, zijn broeder. Want Johannes zeide
tot hem: Het is u niet geoorloofd haar te hebben”, Matth. 14:3-4.
Vriend Kort daarentegen heeft ex-kon. Beatrix destijds
persoonlijk  gefeliciteerd met foto in het RD en haar recent in
dezelfde bilderberger krant “de moeder des vaderlands” genoemd,
terwijl zij wedijverde met de goddeloze koningin Athalia. Vriend
Kort relateert ex-kon. Beatrix, alias koningin Athalia, met de
godvrezende vader des vaderlands, prins Willen van Oranje,
terwijl vriend Kort ex-kon. Beatrix publiek de wacht aan had
moeten zeggen -zoals de getrouwe John Knox de goddeloze
koningin Maria publiek de wacht aanzegde- omdat zij o.a. door de
ondertekening van de abortuswet verantwoordelijk is voor de
dood van reeds meer dan 1 miljoen vermoorde abortus-babies.
Vriend Kort strijkt al die overheidsongerechtigheid glad met een
publiek feliciterende handdruk! Vriend Kort weigert zich tegen
de corrupte politiek te keren, dus strijkt hij ook de goddeloze
wetten glad, zoals de nazistische abortus- en de euthanasie-wet,
want al deze zaken doet Kort af met niet ter zake doende
“beslommeringen” !
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Ds. Kort: De zaken van Godskoninkrijk en het heil van
onsterfelijke zielen liggen mij, zonder onderscheid, op de ziel. De
last des Heeren is niet voor een bepaald gebied aan te merken,
voor een of andere partij belangrijk, voor een kerk of genootschap
bepalend, maar in zover ze binnen mijn bereik komt of op mijn
weg geplaatst wordt. Dit ligt wel iets anders voor mijn gemeente,
want daar ben ik met de liefde van mijn hart wel in het bijzonder
aan verbonden, omdat de Heere mij daar gesteld heeft. 

GPPB.: Opnieuw liegt vriend Kort dat het gedrukt staat, want
broeder Jurie, die aan vriend Kort een waarheidsgetrouwe brief
schreef, trapte Kort met het grootste gemak de grond in. 
(Zie ds. A. Kort-artikelen via onderstaande linken):
http://w w w .providencem ountainranch.com /BENJAM ITISCH % 20SCHA NDSTUK % 20DS.% 20A.% 20KO RT.pdf

http://w w w .providencem ountainranch.com /OPEN% 20BRIEF% 20AAN% 20DS.% 20A.% 20KO RT.pdf

Ds. Kort’s vrome woorden staan dus haaks op zijn praktijk,
aangezien hij oog in oog gestaan heeft met ex-kon. Beatrix en haar
feliciterend in haar zondebedrijf stijfde. Dus als God de overheid
en het koningshuis op zijn weg plaatst, is vriend Kort -in
tegenspraak wat hij beweert- niet thuis en vlagt hij geveinsd met
de feestende klasse mee. Voor vriend Kort geldt wat Christus
van het Sanhedrin zegt: “Zij zeggen het, maar doen het niet!”
Matth. 23:3. Als vriend Kort werkelijk een van God geroepen
knecht zou zijn, is hij dominee van heel Krimpen aan de IJssel en
daarbij ook mede-verantwoordelijk voor land en volk, zoals een
ingewijde Joodse bar-mitswa verantwoordelijk gesteld werd voor
heel het volk. Vriend Kort is sektarisch geworden tot op zijn
bot door zijn roeping te beperken tot zijn afgescheiden
sektarische gemeente, terwijl hij geveinsdelijk wel boeken schrijft
met een publiek doel, maar de daadwerkelijke tucht (o.a. jegens
zijn ketterse OGG-embryo-collega’s en OGG-boef Staaij en
consorten) niet publiek afeist en geveinsd achterwege laat. De
inzender heeft volkomen gelijk dat vriend Kort zich bedient van
de geest van Kaïn: “Ben ik mijns broeders hoeder?” want dezulken
bekommeren zich in het geheel niet over de nationale zonden van
land en volk, laat staan over de breuk van Jozef, die niet alleen een
breuk inhoudt met de Kerk der Reformatie, maar ook een
geestelijke breuk betreft met de leer van Christus. 

http://www.providencemountainranch.com/BENJAMITISCH%20SCHANDSTUK%20DS.%20A.%20KORT.pdf
http://www.providencemountainranch.com/OPEN%20BRIEF%20AAN%20DS.%20A.%20KORT.pdf
http://www.providencemountainranch.com/BENJAMITISCH%20SCHANDSTUK%20DS.%20A.%20KORT.pdf
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Ds. Kort: Over de heer van de Staaij (ik heb dit stuk nog niet
gelezen) ga ik niets zeggen, want het is niet mijn gewoonte, om
achter de rug van iemand om (wie dan ook) iets te gaan zeggen of
te schrijven. Als er iets aan de hand is, doe ik dat, zo mogelijk, van
aangezicht tot aangezicht. Mogelijk leest u in dit stuk iets wat u
niet zint, nu dan is het makkelijk genoeg, dan moet je bij hem
wezen.

GPPB.: Kort zegt: ‘Achter de rug om...’ Kort liegt opnieuw dat het
gedrukt staat, aangezien hij achter mijn rug om, over GPPB. ge-
achterklapt heeft in zijn lasterbrief aan broeder Jurie én in het
huis van mijn zoon René. GPPB. mag volgens de bilderberger RD-
code vrij gelasterd worden op het refo-riool-web, in het RD, in het
pulpblad Terdege, door alle belijders en dominees, inclusief door
vriend Kort, waarvoor echter hartelijk dank, want al die RD-
schimpingen en refo-lastergal zijn medailles uit het lijdenskabinet
van Christus. Ook vriend Kort is slechts een christenvervolger
van de vervolgde schapen Christi die zich met Christus buiten
de legerplaats bevinden en Zijn smaadheid dragen. Vriend
Kort maakt derhalve geen uitzondering op het leger refo-priesters
die de ergernis van het kruis teniet gedaan hebben, opdat zij niet
vervolgd zouden worden.
Kort zegt: ‘Moet je bij hem wezen...’ Er is door ondergetekende en
anderen meer dan eens publiek en SGP-geadresseerd geageerd
tegen de publieke zondepraktijken van de fascistische SGP en haar
afvallige voormannen, maar de dominees houden geveinsd hun
mond over de roepende SGP-zonden om de vrome man te spelen,
omdat ze nog een naam en eigen eer te verliezen hebben, maar
God heeft hen gezonden een kracht der dwaling met alle
verwoestende gevolgen van dien (1 Thess. 1:9-12).
Vriend Kort pretendeert zich evenwel de zonde van nalatigheid
door OGG-SGP-clown Staaij en sgp-consorten ongemoeid te laten
in hun fascistisch-politiek bedrijf, terwijl prins Maurits verraders
als Staaij een rechtvaardige doodstraf zou bezorgen, zoals
landverrader Oldebarneveld die onderging. Vriend Kort heeft de
refo-goddeloze meerderheid mee, want er wordt geen publiek
getuigende/bestraffende stem meer gehoord in de straten van het
Refodom, noch richting de overheid, en er is ons geen ware
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profeet meer overgebleven, zoals Asaf daarvan getuigt in Psalm
74. Gods Woord leert duidelijk dat publieke (SGP)zonden, publiek
bestraft moeten worden, wie het ook betreft, aangezien het ware
geloof handelt zonder aanziens des persoons. 
Vriend Kort onttrekt zich aan de door God geboden
vrijmaakplicht om de vrome man te spelen, zijn handen te wassen
in het badwater van Pilatus en dat is de kerk van vandaag, geen
kerk uitgezonderd, omdat geen enkele refo-kerk de planting Gods
vertegenwoordigt, noch daarvan deel uitmaakt. Gods planting, de
Kerk der Reformatie, is uitgerukt en wat God uitgerukt heeft, kan
geen sterveling opnieuw planten, terwijl al die kerkdienaars hun
eigen kerksekte bewieroken en weigeren om de vervolgde
schapen buiten de legerplaats te bedienen met Woord en
sacrament. De Kerk van Christus, de Eén heilige, algemene
Christelijke Kerk, is evenwel de enige Kerk waarvoor Christus
gestorven is en zorg draagt en die Kerk wordt altijd en overal
vervolgd, terwijl de huidige kerkdienaars achter de geraniums een
rijke-mans-leven uitleven.  Genoemde kerkdienaars gedragen zich
op zijn best gesproken als de nalatige hogepriester Eli die het
oordeel Gods over zijn geslacht haalde door zijn ambtelijke
nalatigheid. De huidige refo-priesterschaar moet niets hebben van
de vervolgde Kerk, de ergernis van het kruis tenietdoende, opdat
zij niet vervolgd zouden worden en in dat kader bevindt zich ook
de vet geworden Jeschurun (Deut. 32:15), ds. Kort, en ik zeg het
wenende (Filip. 3:18), maar niet zonder heilige verontwaardiging.

Ds. Kort: Mogelijk hebt u kritiek op de SGP, voorgangers en zo
meer, och, laten we de hand in eigen boezem steken en de Heere
vragen (voor elkaar) om verzoening. Ik geef je gelijk als je zegt,
land en volk, kerk en staat is in verval, maar draag er dan mede de
schuld van en zeg: wij hebben gezondigd ... en bid gelijk een Daniël
in de ballingschap (Dan. 9).

GPPB.: Hier komt de aap pas goed uit de mouw, aangezien vriend
Kort in bovenstaande alinea zich bedient van de welbekende
dooddoener der huidige afvallige priesterschaar: “...steek je hand
in eigen boezem en bidt er maar veel voor...” In bovenstaande alinea
openbaart vriend Kort zich bovendien pro SGP, ofwel als een
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profane HUURLING, want hij suggereert dat de fascistische SGP-
beweging in aanmerking komt voor de verzoening in Christus,
terwijl de SGP nooit uit God geboren is geweest en slechts een
afgrijselijk afgods-altaar is á la Baäl-Zebub die God verbranden
zal! Christus heeft namelijk gezegd dat alle plant die Zijn hemelse
Vader niet geplant heeft uitgerukt en in het vuur geworpen zal
worden (Matth. 15:13). Dat geldt ook voor alle afgescheiden
kerken, inclusief de PKN en de HHK. In tegenstelling wat ds. Kort
vals-vroom beweert, heeft de Heere gezegd NIET voor dat SGP-
volk te bidden (Jer. 7:16), omdat Gods oordeel over de van God
vervloekte SGP-politiek verankerd ligt in Gods besluit (Rom. 3:8b).
Vriend Kort blameert daarentegen Gods getuigen, aangezien
hij beweert de zonden van land en volk alleen met de hand in
eigen boezem moet worden gedragen met een gesloten mond,
maar dat is verraad aan de zaak van Christus! Als vriend Kort
werkelijk de schuld bij God vandaan zou dragen omtrent de
zonden van land en volk, zou hij in het kader van de door God
geboden tucht zijn stem publiek richten tot de publieke
ongerechtigheid der fascistische SGP, tot de goddeloze overheid
en gelijknamige wetten, tot zijn ketterse embryo-collega’s, tot het
Athaliaanse koningshuis, enz., maar nee, vriend Kort wast zijn
handen vromelijk in onschuld met het gebed van Daniël op zijn
lippen, terwijl hij feestelijk bedankt voor de leeuwenkuil, waarin
Daniel geworpen werd vanwege zijn getrouwheid jegens de zaak
en de krijgsbanier van Christus. 
Vriend Kort blameert derhalve ook de onbuigzaamheid van de
godvrezende Mordechai, die voor de tiran Haman niet boog tegen
het gebod des konings in, want als GGinN-dominee Weststrate de
godvrezende koningin Esther en de godvrezende Mordechai
wegzet in zijn banier-spotboeken respectievelijk als een
overspeelster en een afvallige, dan houdt Kort en al zijn kerkelijke
collega-pantoffelhelden hun vrome moel. Mede schuld dragen
betekent God’s oordelen over land en volk publiek rechtvaardigen
en een bestraffende man in de Poort, Christus, zijn jegens profane
spotters en reformatorische godslasteraars, zoals de moordenaar
aan het kruis deed (Luk. 23:41) en zoals al Gods getuigen hebben
gedaan en doen in het kader van de ware geloofsgehoorzaamheid
als een onnutte dienstknecht (Luk. 17:10). 
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Christus leert Zijn geroepen getuigen totaal anders dan
vriend Kort vromelijk beweert:
* “Zie, Ik stel u te dezen dage over de volken en over de
koninkrijken, om uit te rukken, en af te breken, en te verderven, en
te verstoren; [ook] om te bouwen en te planten”, Jer. 1:10.
* “Gij dan, gord uw lendenen, en maakt u op, en spreek tot hen alles,
wat Ik u gebieden zal; wees niet verslagen voor hun aangezicht,
opdat Ik u voor hun aangezicht niet versla. Want zie, Ik stel u heden
tot een vaste stad, en tot een ijzeren pilaar, en tot koperen muren
tegen het ganse land; tegen de koningen van Juda, tegen haar
vorsten, tegen haar priesteren, en tegen het volk van het land.
En zij zullen tegen u strijden, maar tegen u niet vermogen; want Ik
ben met u, spreekt de HEERE, om u uit te helpen”, Jer. 1:17-19.
* “Ziet, Ik heb u tot een scherpe nieuwe dorsslede gesteld, die
scherpe pinnen heeft; gij zult bergen dorsen en vermalen, en
heuvelen zult gij stellen gelijk kaf. Gij zult ze wannen, en de wind zal
ze wegnemen, en de stormwind zal ze verstrooien; maar gij zult u
verheugen in den HEERE; in den Heilige Israels zult gij u roemen”,
Jes. 41:15-16.
* “Ziet, Ik heb uw aangezicht stijf gemaakt tegen hun aangezichten,
en uw voorhoofd stijf tegen hun voorhoofd. Uw voorhoofd heb Ik
gemaakt als een diamant, harder dan een rots; vrees hen niet, en
ontzet u niet voor hun aangezichten, omdat zij een wederspannig
huis zijn”, Ezech. 3:8-9.
* “Ik weet uw werken, en uw arbeid, en uw lijdzaamheid, en dat gij
de kwaden niet kunt dragen; en [dat] gij beproefd hebt degenen, die
uitgeven, dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet; en hebt ze
leugenaars bevonden”, Openb. 2:2.
* Lees verder over de kerkorde van Christus aan de zeven
gemeenten van Klein-Azië in Openb. 2 en 3.
* Lees de vlijmscherpe en door de Heilige Geest ingegeven harten-
barstende strafrede van de getrouwe diaken Stefanus jegens het
profaan-vijandige OGG-Sanhedrin (Hand. 7:51-54).
* Lees de strafrede van Christus jegens het vroom-poppige
Sanhedrin (Matth. 23 vanaf vers 13).
* Lees de apostolische bestraffing van Petrus jegens de publieke
zonden van Simon de tovenaar: “Uw geld zij met u ten verderve,
omdat gij gemeend hebt, dat de gave Gods door geld verkregen
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wordt! Gij hebt geen deel noch lot in dit woord: want uw hart is niet
recht voor God. Bekeer u dan van deze uw boosheid, en bid God, of
misschien u deze overlegging uws harten vergeven wierd. Want ik
zie, dat gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping der
ongerechtigheid”, Hand. 8:20-22.
* Lees de scherpe bestraffing van Paulus jegens zijn veinzende
broeder Petrus: “En toen Petrus te Antiochië gekomen was,
wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was”,
enz. Gal. 2:11-21.
* Lees Lev. 19:17; Ezech. 3, 7, 33; 1 Tim. 5:20, enz.

Nog meer bijbelse leringen omtrent de krijg des Heeren
* “Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen
de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der
wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in
de lucht”, Ef. 6:12.
* “Uw profeten, o Israël, zijn als vossen in de woeste plaatsen. Gij zijt
in de bressen niet opgetreden, noch hebt den muur toegemuurd voor
het huis Israëls, om in den strijd te staan, ten dage des HEEREN”,
Ezech. 13:4-5. 
* “Predik het Woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg,
bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer”, 2 Tim. 4:2.

Lees de roepingspraktijk van Gods getrouwe wachters
* “Heere! ik sta op den wachttoren geduriglijk bij dag, en op mijn
hoede zet ik mij ganse nachten”, Jes. 21:8.
* “Ik heb u onder Mijn volk gesteld, [tot] een wachttoren, [tot] een
vesting; opdat gij hun weg zoudt weten en proeven”, Jer. 6:27.
* “Ik stond op mijn wacht, en ik stelde mij op de sterkte, en ik hield
wacht om te zien, wat Hij in mij spreken zou, en wat ik antwoorden
zou op mijn bestraffing”, Hab. 2:1.

Ds. A. Kort verwerpt de bijbelse tucht/publieke bestraffing
* Ps. 141:5: “De rechtvaardige sla mij, het zal weldadigheid zijn; en
hij bestraffe mij, het zal olie des hoofds zijn, het zal mijn hoofd niet
breken; want nog zal ook mijn gebed voor hen zijn in hun
tegenspoeden.”
* Spr. 13:18: “Armoede en schande is desgenen, die de tucht
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verwerpt maar die de bestraffing waarneemt; zal geëerd worden.”
* Spr. 15:31-32: “Het oor, dat de bestraffing des levens hoort, zal in
het midden der wijzen vernachten. Die de tucht verwerpt, die
versmaadt zijn ziel; maar die de bestraffing hoort, krijgt verstand.”
* Spr. 17:10: “De bestraffing gaat dieper in den verstandige, dan
den zot honderdmaal te slaan.”
* Spr. 27:5: “Openbare bestraffing is beter dan verborgen liefde!”
* Pred. 7:5: “Het is beter te horen het bestraffen des wijzen, dan dat
iemand hore het gezang der dwazen.”
* Jer. 5:3: “Gij hebt hen verteerd, maar zij hebben geweigerd de
tucht aan te nemen; zij hebben hun aangezichten harder gemaakt
dan een steenrots, zij hebben geweigerd zich te bekeren.”
* 1 Tim. 5:20: “Bestraf die zondigen in tegenwoordigheid van allen,
opdat ook de anderen vreze mogen hebben.”

Epiloog uit het Goddelijke Woord
* “Want de leiders dezes volks zijn verleiders, en die van hen geleid
worden, worden ingeslokt”, Jes. 9:16.
* “Uw profeten, o Israël, zijn als vossen in de woeste plaatsen”,
Ezech. 13:4. 
* “Gelijk de benden der straatschenders op iemand wachten, alzo is
het gezelschap der priesteren; zij moorden op den weg naar Sichem,
waarlijk, zij doen schandelijke daden”, Hos. 6:9.
* “Haar profeten zijn lichtvaardig, gans trouweloze mannen; haar
priesters verontreinigen het heilige, zij doen der wet geweld aan”,
Zef. 3:4.

Dus vriend Kort (en wie het ook betreft), uw pilatushouding
is openbaar, bekeert u van uw goddeloze veinspraktijken en
neem de bestraffing van Christus ter harte voor het te laat is:
“Gij geveinsden! Wel heeft Jesaja van u geprofeteerd, zeggende: Dit
volk genaakt Mij met hun mond, en eert Mij met de lippen, maar hun
hart houdt zich verre van Mij; doch tevergeefs eren zij Mij, lerende
leringen, [die] geboden van mensen [zijn]”, Matth. 15:7-9.
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