
WAAROM DE REFOKERKEN AFVALLIGE KERKEN ZIJN

Inzender: Ik beluister al enige tijd met instemming uw prediking, maar ik kan niet
begrijpen waarom u alle refokerken en hun voorgangers afvalligheid verwijt. Kunt u
voor mij eens een kort en duidelijk statement geven waarin u dat bijbels bewijst,
dan kan ik mijn eigen predikant dat voorleggen.

Antwoord: Dank voor uw vraag, maar u vraagt in feite naar de bekende weg,
aangezien de bewijslast van de kerkelijke afval al zodanig is exposed op de website
www.derokendevlaswiek.com, dat een kind kan verstaan dat de kerkafval een feit
is. Om het nog een keer te zeggen is mij echter niet verdrietig en het is u zeker (Fil.
3:1). "Afvalligheid" is niet helemaal het goede woord; de huidige refokerken zijn
AFVALLIG geworden, omdat zij de leer van Christus op alle fronten overtreden en
derhalve God niet hebben.

“Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus
blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon”, 2 Joh. 1:9.

Alle huidige refokerken zijn van de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze, de leer waarmee
de Kerk staat of valt, finaal afgevallen, waarvan de algehele kerkafval een gevolg is en wel om de
volgende redenen:

1. Door zich massaal af te scheiden van de Kerk der Reformatie, inclusief PKN en HHK; 

2. Door zich af te scheiden van de leer der Reformatie, namelijk, door de leer van de rechtvaardiging van de
goddeloze in te wisselen voor een valse leer van de rechtvaardiging van de "gelovige", "wedergeboren",
begerige, en biddende mens;

3. Door valse wedergeboorteleringen waarvan Christus niet het Begin is; door de ingekankerde roomse
twee-mensleer en allerhande vals-oecumenische leervrijheid;

4. Door Rome de hand te reiken, met name door de opeenvolging van pausen krachtens Godes Woord NIET
als DE Antichrist te erkennen, laat staan publiek te verwerpen;

5. Door algehele censuurloosheid zelfs jegens allerhande roepende zonden en valse leraren en door niet
publiek te getuigen jegens de roepende zonden van kerk, land en volk en tegelijk het twee-koppige baal-
monster RD/SGP te aanbidden;

6. Door de valse handreikingen aan en verzwageringen met Sodom en de refo-sodomieten valselijk
“celibatair” en “gelovig” te verklaren, waardoor men in flagrante strijd leeft met de heilige Wet Gods, het
heilig Evangelie en de Goddelijke scheppingsorde (genoemde refo-sodomitische verzwagering staat gelijk
aan de van God vervloekte verzwagering van de stam van Seth en de stam van Kaïn in Genesis 6, waarop de
zondvloed volgde).

7. Door nazi-wetten te kerstenen (nazi-donorwet, abortuswet (legalisatie van vaccins die zonder enige
uitzondering cellen bevatten van geaborteerde babies); euthanasiewet (legalisatie van killer-c-vaccins die
ontworpen zijn om de mensheid op korte of lange termijn te depopuleren);

8. Door slaafse corona-gehoorzaamheid aan de overheid ten koste van het Gode meer gehoorzaam zijn dan
de mensen, waardoor niet God, maar de duivel wordt gediend;

9. Door het aangaan van de dialoog der valse oecumene, waardoor men Gods Woord als de enig-geldende en
gezaghebbende Goddelijke Autoriteit heeft laten vallen en daarmee de zondeval bagatelliseert; 

10. Door naast de Staten-Vertaling allerhande valse bijbelvertalingen in te voeren en door het kerkbreed
gebruik daarvan Gods Woord vervalsen en het volk bedriegen voor de eeuwigheid, enz., enz. - GPPB. v.d.m.

http://www.derokendevlaswiek.com

