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VRAAG N.A.V. KLEENIAANSE SNOTTERBEL-BEKERING 
+ TWEE CITATEN VAN WILLIAM GUTHRIE

Inzender: Naar aanleiding van uw ironische opmerking afgelopen zondag (3-
3-2019) over een kleeniaanse snotterbel-bekering van een Katwijkse
veehandelaar in andermans kalveren, die zichzelf gepromoveerd heeft tot
aartsbisschop die met alle valse winden meewaait; zichzelf etaleert als
knopenontbinder van zijn zelfverzonnen strikken en als een opgeblazen
michelinpop zichzelf opwerpt als een corrector van John Warburton's
diepgeestelijke gang, waaraan hij zelf net zoveel kennis heeft als een koe van
theologie. En deze papieren aartsbisschop wil zijn bekering tegenover
anderen bewijzen met citaten van Guthrie en daarover zou ik gaarne uw
reactie willen vernemen, namelijk omtrent twee citaten uit "Des Christens
groot Interest" van William Guthrie. Ik heb ooit heel het online-boek van
Guthrie gelezen, maar het verschafte mij toch niet de duidelijkheid die ik
ervan verwachtte. Guthrie wordt door velen hogelijk geprezen, maar Guthrie
heeft nogal wat dwalingen aan de dag gelegd, o.a. dat iemand in Christus kan
zijn zonder het te weten, overeenkomstig het kuyperiaanse idee "het niet te
weten en het toch te zijn", en om dat idee danst heel de Afscheiding. Maar als
een onbewust leven in Christus geen ketterse leer is, wie is er dan eigenlijk
nog onbekeerd? Ook de wijze waarop Guthrie de bekering van Zacheus
voorstelt, lijkt mij in strijd met de orde van ellende, verlossing en
dankbaarheid. Nogmaals, gaarne uw reactie hierop. Hierbij geef ik u de twee
citaten van Guthrie: 

1e citaat Guthrie: "Het is verkeerd te denken dat ieder die in Christus is ook
weet, dat hij het is. Want velen zijn in waarheid begenadigd en hebben een goed
recht op het eeuwige leven, die er nochtans onbekend mede zijn, totdat het hun
geopenbaard wordt. Joh. 5:13. Deze dingen zijn geschreven voor de gelovigen,
opdat zij weten dat zij een goed recht op het eeuwige leven hebben; dat is, opdat
zij mogen weten, dat zij gelovigen zijn; en zo wordt voorop gesteld wat zij
tevoren niet wisten." (Pag. 13 online-versie "Des Christens groot Interest" - Gihonbron).

2e citaat Guthrie: "Sommigen worden tot Christus gebracht op een soevereine
Evangelische wijze; wanneer de Heere, door enkele woorden der liefde als
verzwelgende het werk der wet, schielijk een mens tot zich neemt. Dit was bijv.
het geval met Zacheus, Lukas 19, en met anderen, die op een woord, door
Christus gesproken, alles verlieten en Hem volgden, terwijl wij geen gerucht van
enig werk der wet omtrent hen horen voor dat zij de Heere Jezus aannamen."
(Pag. 15 online-versie "Des Christens groot Interest" - Gihonbron).

H. groet R.
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1. GPPB.: Ja, de sentimentele viswijven-godsdienst in onze dagen moet
zich al snotterend met dodemanshersenen en middels een zwakzinnige
copy & paste propaganda bewijzen, omdat zij de bijbelse toets van de
rechtvaardiging van de goddeloze niet kunnen doorstaan. Genoemde
propagandamakers die naam willen maken door met andermans veren
te pronken, zijn er enkel opuit om punten te scoren, met een fake-
roeping te schermen om van de mensen gezien te worden en brengen
allerlei broodoffers aan de man, die God echter niet aanneemt,
aangezien zij zichzelf eerst als een wenende Orpa openbaren, vervolgens
pretenderen zij een roeping te hebben voor hun doorzichtige koehandel,
maar als zij aan die Orpa-schijn en die valse apostelen-pretenties
worden ontdekt, worden zij met wrevel en afgunst vervuld en gedragen
zich jegens Gods geroepen getuigen, gelijk Kain, die zijn broeder
doodsloeg, gelijk geschreven staat: "Hierin zijn de kinderen Gods en de
kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk, die de rechtvaardigheid niet
doet, die is niet uit God, en die zijn broeder niet liefheeft, want dit is de
verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt, dat wij elkander
zouden liefhebben. Niet gelijk Kain, die uit den boze was, en zijn broeder
doodsloeg; en om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken
boos waren, en van zijn broeder rechtvaardig", 1 Joh. 3:10-12. 

Terzake: Van de onbijbelse leerstellingen van Guthrie a la de embryo-
filosofie van Alexander Comrie, waarop Abraham Kuyper, G.H. Kersten,
A. Moerkerken, J.D.M. de Heer en vele anderen hebben voortgeborduurd,
ben ik reeds lange tijd op de hoogte en in een reeks artikelen hebben we
genoemde leerstellingen destijds met Gods Woord weerlegd. Hoewel
Guthrie vele bijbels-lezenswaardige dingen schrijft, betreft hetgeen wat hij
leert in het 1e citaat, de bekende comriaans-embryonale onheilsleer der
Afscheiding, die zielsbedrieglijk en godonterend is. Dat velen Guthrie
aanprijzen is niet zo verwonderlijk, want onder die lofprijzers behoort
ook zijn vertaler, Jakobus Koelman, die tot de middenorthodoxe
theologanten moet worden gerekend, aangezien Koelman niet veel
moest hebben van Thomas Shepard, die een meester was in het
afsnijden van de vroom-snotterende oude mens onder de wet door de
bediening des doods.

Hoewel Guthrie met zijn onbewust-stelling geen kwade bedoelingen
gehad heeft, netzomin Comrie omtrent zijn embryo-filosofie door kwade
bedoelingen gedreven werd, hebben zij wel de kleinen in Christus
geergerd, door de dadelijke geloofskennis waarmee ook de kleinen in



3

Christus geloven, te loochenen, terwijl Christus Zelf leert dat de kleinen
in Hem geloven, zeggende: "Maar zo wie een van deze kleinen, die in Mij
geloven, ergert, het ware hem nutter, dat een molensteen aan zijn hals
gehangen, en dat hij verzonken ware in de diepte der zee", Matth. 18:6. 

Daar komt bij dat de embryo-theologen ook vele zielen misleid en de
hypocrieten gestijfd hebben in een door hen geleerde onbewuste
schijnbekering, waarvan zelfs de dwaze maagden zouden gruwen,
terwijl op die filosofische zandgrond het complete Afscheidingshuis is
gebouwd. Het is een ziekelijke trend geworden dat velen hun theologie
met oudvader-citaten aan elkaar breien, zoals ds. A. Kort in zijn
oudvaderbuikspreek-boek de dwaling met de dwaling bestrijdt, wat in
zijn boek geresulteerd heeft in de veronderstelde(!) rechtvaardiging van
de gelovige... 

Nog weer anderen bestrijden elkaar met oudvadercitaten, in de trant
van "ik ben van Paulus en ik van Apollos", en spelen daarmee de ene
oudvader tegen de andere uit, om hun gelijk te halen. Of men brengt
bepaalde oudvaders als bewijs in stelling, terwijl alleen Gods Woord het
einde van alle tegenspraak is. Tenslotte heb je ook van die mensen die
oudvaders in stelling brengen om hun vermeende snotterbel-bekering te
bewijzen, maar dat is juist een ziekelijke demonstratie van het feit dat
dezulken niet der wet gestorven zijn, niet door recht verlost zijn, niet
van God zelf geleerd zijn en niet genoeg hebben aan en niet gebouwd
zijn op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus
de uiterste Hoeksteen is (Ef. 2:20).

Door de inspiratie des Heiligen Geestes snijdt de apostel Paulus al die
filosofische oudvader-droombeelden, zoals helaas ook Guthrie die
geleerd heeft, ineens en voorgoed af, als hij zegt: "Ziet toe, dat niemand u
als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de
overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet
naar Christus", Kol. 2:8. - "O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd,
een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel-roepen, en van de
tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap; dewelke sommigen
voorgevende, zijn van het geloof afgeweken", 1 Tim. 6:20-21. 
Zeer veel oudvaders, waaronder Guthrie, zijn op de filosofische toer
gegaan en met hun vermoeiende langdradigheids-scholastiek, wat
dikwijls met twee woorden gezegd kan worden, voeren zij hun lezers in
een filosofisch doolhof waarin men door de veelheid der veronderstelde
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bomen het bos niet meer ziet. Door allerlei filosofische embryo-
varianten die in het droomkasteel van dr. Habitus uitgebroed worden,
wiegen zij hun lezers in slaap met een onbewust geloof, een onbewuste
wedergeboorte en een verondersteld leven in Christus, waardoor alleen
degenen die bezwangerd zijn van een kuyperiaans veronderstelde
wedergeboorte zich gestijfd voelen, maar eeuwig bedrogen zullen
uitkomen, tenzij dezulken als een goddeloze met God verzoend worden
door de toegerekende gerechtigheid van Christus met aanneming des
geloofs. 

Met alle respect voor de Puriteinen en de Nadere Reformatoren,
waaronder zich vele foederaal-theologen en/of scholastieke
theologanten bevonden, kunnen we de filosofisch bezwangerde en
scholastiek ingestelde oudvaders onder hen onmogelijk in lijn der
Reformatie plaatsen, omdat zij dikwijls volledig in strijd met de leer van
de rechtvaardiging van de goddeloze ge-theologiseerd hebben, terwijl
de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze de leer is waarmee de
Kerk staat of valt. Velen onder hen, waaronder William Guthrie en zelfs
Samuel Rutherford hebben het droombeeld van de veronderstelde
wedergeboorte gesuggereerd, dus dat men onbewust in Christus kan
zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Guthrie conform William
Perkins (de vader der Puriteinen!) leert, dat begeerte naar genade al
geloof is, maar aangezien alle begeerten in het stuk der ellende
wettische begeerten zijn die evenwel met "een zee van tranen" gepaard
kunnen gaan, maar zelfs geen instap vormen tot de wedergeboorte, is
een dergelijke voorstelling van zaken zielsmisleidend en een verzonnen
fabel, waarvan de voorgewende geldigheid nergens uit het Woord
bewezen kan worden, maar juist wordt verworpen, gelijk geschreven is:
"Ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik de
begeerlijkheid niet geweten [zonde] [te] [zijn], indien de wet niet zeide: Gij
zult niet begeren", Rom. 7:7. 

Dus de begeerte naar genade in het stuk der ellende wordt in Gods
Woord onder de noemer "zonde" geplaatst, terwijl de meeste Puriteinen
en hun huidige volgelingen, de begeerte naar genade van een onverlost
mens al geloof noemen en daarmee is de betovering van het halfverloste
christendom compleet. Gezien de grootschalige afwijkingen van de leer
waarmee de Kerk staat of valt, (de rechtvaardiging van de goddeloze) is
het niet verwonderlijk dat heel de Nadere Reformatie en de meeste
Puriteinen en hun volgelingen, gedwaald hebben omtrent de plaats van
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de wet in het leven der heiligmaking, aangezien men tot op de dag van
vandaag de wet als een leefregel voor de gelovigen naast Christus
plaatst, zodat men twee voorwerpen des geloofs heeft gecreeerd, terwijl
de wet niet naast, maar in de Ark ligt en dat geldt zowel voor de oud- als
de nieuwtestamentische Ark, hetwelk is Christus. We zullen deze
kwestie niet verder uitbreiden in dit bestek, aangezien we daarover al
meerdere keren uitgebreid op ingegaan zijn. We zullen ons nu verder
beperken tot de twee citaten van Guthrie. 

Johannes 5:13, de tekst die Guthrie als bewijs voor zijn onbewuste
wedergeboorte-fabel opvoert, is werkelijk te bizar voor woorden,
aangezien Joh. 5:13 handelt over 38-jarige kranke die door de Heere
Jezus tot genezing was gekomen, zeggende: "En die gezond gemaakt was,
wist niet, Wie Hij was; want Jezus was ontweken, alzo er een [grote]
schare in die plaats was."
In Joh. 5:13 gaat het nota bene niet over de wedergeboorte, maar over
een lichamelijke genezing. Bovendien is die 38-jarige kranke duidelijk
niet verlost geworden uit zijn geestelijke doodstaat. 
1. Christus confronteert in Zijn tweede ontmoeting de man met zijn 38-
jarige straf op de zonde, met de woorden: "Zie, gij zijt gezond geworden;
zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiede", Joh. 5:14. 
2. Christus zendt de man niet heen met de vrijspraak van de vergeving
der zonde, maar met het gebod: "gij zult niet...!", waarop de man zijn
Weldoener verraadt bij het Sanhedrin, zeggende: "De mens ging heen, en
boodschapte den Joden, dat het Jezus was, Die hem gezond gemaakt had.
En daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten Hem te doden, omdat Hij
deze dingen op den sabbat deed", Joh. 5:15-16. 

Er bestaat geen onbewust leven in Christus, zelfs het leven in Christus
komt bij Johannes de Doper in de moederschoot openbaar, waarvan zijn
moeder Elizabeth getuigenis geeft, zeggende: "Want zie, als de stem uwer
groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeken van vreugde op
in mijn buik", Luk. 1:44. 
Al Gods kinderen weten uit Gods mond door Woord en Geest dat zij in
Christus zijn, het kindschap Gods en de vergeving der zonden hebben
ontvangen en delen in de enige troost beiden in leven en sterven door
het geloof, gelijk geschreven is: "En dit is het eeuwige leven, dat zij U
kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij
gezonden hebt", Joh. 17:3. - "Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen,
en worde van de Mijnen gekend", Joh. 10:14. - "Wij weten, dat wij
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overgegaan zijn uit den dood in het leven, dewijl wij de broeders
liefhebben; die zijn broeder niet liefheeft, blijft in den dood", 1 Joh. 3:14. -
"Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze 1
Joh. 5:19. - "En hieraan kennen wij, dat wij uit de Waarheid zijn, en wij
zullen onze harten verzekeren voor Hem", 1 Joh. 3:19. - "En hieraan
kennen wij, dat Hij in ons blijft, namelijk uit den Geest, Dien Hij ons
gegeven heeft", 1 Joh. 3:24 - "Hieraan kennen wij, dat wij in Hem blijven,
en Hij in ons, omdat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft", 1 Joh. 4:13 - "Ik
schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om Zijns Naams wil.
Ik schrijf u, vaders! want gij hebt Hem gekend, Die van den beginne is. Ik
schrijf u, jongelingen, want gij hebt den boze overwonnen. Ik schrijf u,
kinderen, want gij hebt den Vader gekend", 1 Joh. 2:12-13. - "Er is
geschreven in de profeten: En zij zullen allen van God geleerd zijn. Een
iegelijk dan, die het van den Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot
Mij", Joh. 6:45.

2. GPPB.: Ook in het 2e citaat leert Guthrie een volstrekt onbijbelse
veronderstellingstheorie, die ook in onze dagen kerkbreed tot norm is
verheven, waarmee duizenden zielen betoverd zijn geworden en reeds
ter helle gevaren zijn. Guthrie's veronderstelling dat sommigen "op een
Evangelische wijze tot Christus geleid worden", is een misleidende
stelling, aangezien God alleen en uitsluitend de goddeloze rechtvaardigt.
Het feit dat niemand tot Christus komen kan, tenzij de Vader hem trekke
(Joh. 6:44), betekent niet dat die zondaar met een soort van evangelisch
paspoort een doorgang door de enge poort verleend wordt. Nee, want
voor al de uitverkorenen geldt, dat als zij in de tijd worden toegebracht,
zij eerst door de wet, dus door de bediening des doods, de oude-mens-
dood sterven (Rom. 7:9 - Gal. 2:19), alvorens Christus Zich aan de
geestelijke doden openbaart ten leven, gelijk geschreven is: "Voorwaar,
voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen
de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven", Joh. 5:25. 
Hoewel God de Vader volmaakt weet wie Hij tot Christus trekt, is alles
wat de zondaar voor de doorgang door de enge poort ondervindt van
geen zaligmakende waarde, want zolang de zondaar de enge poort niet
is gepasseerd, geldt: "Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt
tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de
gehele wereld [voor] God verdoemelijk zij", Joh. 3:19.

Van een "Evangelische weg" tot Christus is dan ook geen sprake,
aangezien er geen tweede soort van smalle weg aan de doorgang door
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de enge poort voorafgaat. De weg voor de doorgang door de enge poort
is en blijft de brede weg des verderfs die nergens in Gods Woord met
evangelische handreikingen een goede richtingsweg wordt genoemd. In
welke richting men ook gaat op de brede weg, men gaat voort op de
brede weg des verderfs en dat is ook de inleving van een getrokken
zondaar in het stuk der ellende, aangezien hij krachtens het vonnis van
de bloedwreker ten dode is opgeschreven en geen ontkomen heeft,
zeggende: "daar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn
ziel."

Dus geen evangelische weg tot de Weg, nee, want Christus zoekt alleen
het verlorene te zoeken, de doden uit hun adamsgraf op te wekken en de
goddelozen te rechtvaardigen. Dat zijn degenen die voor de openbaring
van Christus in het dal van Achor verkeren, het recht toegevallen zijn,
klaar om gestenigd te worden. En als zij dan -net als Zacheus in de
boom- een glimp van een voorbijgaande Jezus opvangen (door Woord en
Geest) en als brandhout voor de hel onder het recht verloren gaan, gelijk
Hanna ervan getuigt in 1 Sam. 2:6, dan openbaart zich Christus aan zulke
hellevaarders in al Zijn bloedgraveerselen en spreekt van eeuwige vrede
in hun verloren harten, waarop zij huppelen van zielevreugd, daar zij
hun wens verkregen en hun ziel gered hebben gekregen.
Dat alles geschiedt in dat grafdal des doods van Achor, want daar wordt
aan hellevaarders Christus geopenbaard als een Deur der Hoop: "En Ik
zal haar geven haar wijngaarden van daar af, en het dal Achor, tot een
Deur der Hoop; en aldaar zal zij zingen, als in de dagen harer jeugd, en als
ten dage, toen zij optoog uit Egypteland", Hos. 2:14.

Dat betekent niet dat een door de Vader getrokken en door de
bloedwreker gedreven zondaar in het stuk der ellende geen enkele
evangelische invloeden ondergaat, o ja, hij vindt benauwdheid en
droefenis, maar die evangelische invloeden en al die tranen die daarop
volgen, maken geen deel uit van, en vormen geen instap tot het ware
verlossingswerk door de Zoon, gelijk geschreven staat: "Indien dan de
Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn", Joh. 8:36. -
Die den Zoon heeft, die heeft het Leven; die den Zoon van God niet heeft,
die heeft het Leven niet", 1 Joh. 5:12.

Vervolgens leert Guthrie t.a.v. sommigen: "wanneer de Heere, door enkele
woorden der liefde als verzwelgende het werk der wet, schielijk een mens
tot Zich neemt."
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Wat Guthrie hier leert, heeft geen enkele grond in Gods Woord, want
volgens dit soort constructies valt de wet ter aarde en blijft de oude
mens leven, terwijl de oude mens door de wet sterft, alvorens dat
Christus Zich als het Einde der Wet aan zo'n geestelijk dode zondaar tot
zijn rechtvaardigmaking openbaart (Joh. 5:25 - Rom. 10:4). Daar komt
bij dat niemand door de liefde, noch door het Evangelie aan de wet sterft
en ook niemand door de liefde gerechtvaardigd wordt, ook niet door het
geloof dat door de liefde is werkende, maar uitsluitend door het kale
naakte geloof (sola fide). Van de rechtvaardigmaking zijn de werken des
geloofs ten enen male uitgesloten (Tit. 3:5), maar volgen op het
gerechtvaardigd-zijn, als vruchten der gerechtigheid uit Christus (Filip.
1:11 - Hos. 14:9). 

Guthrie vervolgt: "Dit was bijv. het geval met Zacheus, Lukas 19, en met
anderen, die op een woord, door Christus gesproken, alles verlieten en
Hem volgden, terwijl wij geen gerucht van enig werk der wet omtrent hen
horen voor dat zij de Heere Jezus aannamen."

Wat Guthrie in het eerste gedeelte van de bovenstaande zin toepast op
Zacheus, nl. dat hij op een woord van Christus tot bekering kwam, geldt
voor al Gods kinderen, aangezien al Gods kinderen op de
levendmakende stem van Christus dadelijk worden gerechtvaardigd en
wedergeboren, alles verlatende en Hem volgen (Joh. 5:25). Immers, "Zijn
Goddelijk almacht spreekt en het is er, Zijn wil gebiedt en het wordt
terstond (Ps. 33:5 ber.). 
Wat Guthrie in het tweede gedeelte van de bovenstaande zin beweert,
namelijk: "terwijl wij geen gerucht van enig werk der wet omtrent hen
horen voor dat zij de Heere Jezus aannamen", is volstrekte onbijbelse
onzin. Volgens Guthrie is Zacheus nooit de oude mensdood gestorven, en
die roomse twee-mens-leer is zelfs in de Reformatie niet verworpen en
tot op de dag van vandaag leert men de afsterving van de oude mens als
behorend tot de waarachtige bekering, terwijl geen enkel kind van God
een oude mens is, noch heeft (Kol. 3:9), maar een nieuw schepsel in
Christus (2 Kor. 5:17), waarbij het lijk van de oude mens, het lichaam
des doods, Gods kinderen in de vernedering houdt, zoals Paulus erover
spreekt in Rom. 7. De oude mens is de mens van nature, onder de wet,
onder de vloek en onder de toorn Gods. De nieuwe mens is niet onder de
wet, maar onder de genade en onder de banier van Koning Jezus.
Dus als de oude mens niet sterft, zou de hemel leeg blijven, en dan is ook
Zacheus niet als een nieuw schepsel in Christus opgestaan, want dat kan
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alleen bestaan als we met Christus gestorven zijn (Rom. 6:8). Het zijn
ernstige dwalingen die Guthrie in beide citaten leert en tot op de dag
van vandaag zijn dit soort dwalingen nooit onderschept, ergo, genoemde
dwalingen worden kerkbreed geleerd als zijnde "de aloude apostolische
leer", terwijl het volstrekt boerenbedrog is, waarmee de zielen de
bloemhoven worden ingejaagd en -als God het niet verhoedt- eeuwig
bedrogen zullen uitkomen. 

Guthrie suggereert dat er geen enkel werk der wet aanwezig was bij
Zacheus, omdat het er niet letterlijk bij geschreven staat. Dat is
biblicisme ten voeten uit. Al Gods kinderen ondervinden min of meer,
lang of kort-durend de vier fasen der wet, ontdekking, vervloeking,
verdoeming en de definitieve wetsdood, ofwel de oude-mens-dood (Gal.
2:19a). Dat hebben ook Lydia, de Moorman, de geraakte man, de
Samaritaanse vrouw, de stokbewaarder, Abraham, Izak en Jakob, ja al
Gods kinderen ondervonden, voordat zij door de Zoon zijn vrijgemaakt
geworden en tot het geloof in Christus komen.
Ook Zacheus was een door de wet doorstoken tollenaar, gelijk Levi was
in het tolhuis zittende, ofwel in het voorportaal der hel, en door het
machtswoord van Jezus uit zijn tollenaarshel gerukt is geworden,
hetgeen terstond geschiedde. Dat geschiedde ook bij Zacheus, die
afscheid genomen had van zijn huis, zich in de boom verborgen had en
dat verblijf in die boom was voor hem zijn laatste minuut in het land der
levenden, maar voordat hij als een door de wet verdoemde tollenaar
definitief ter helle zou varen, wilde hij ten laatste de voorbijgaande
JEZUS ZIEN WIE HIJ WAS en dan voor eeuwig weg! In dat "zien wie Hij
was" ligt alles verklaard, zoals bij Lydia alles verklaard ligt in het feit dat
de Heere haar hart opende op de prediking van Paulus, hetgeen
betekent dat zij daar zat met een gesloten hart, ofwel met de hel van
binnen. Dat kennen al Gods kinderen, alvorens zij het Einde der wet,
Christus geopenbaard krijgen tot hun rechtvaardigmaking in de
aanneming des geloofs. Wie de bediening der wet niet in de gang van
Zacheus leest, miskent het stuk der ellende dat voorafgaat aan de
rechtvaardiging/wedergeboorte, loochent ook de val in Adam, miskent
het offer van Christus, kent het zelf niet en leest Gods Woord als dode
letter, dus als een biblicist, en dat geldt ook voor Guthrie in deze. 

Nee, er bestaan geen voorwaarden om tot Christus te komen, maar
niemand komt! Christus komt en Hij brengt alles mee, tenminste voor
degenen die gans verloren zijn en zichzelf niet meer kunnen helpen met
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een ingebeeld toevluchtnemend geloof. Dat betekent dat als de
prediking van het aanbod van vrije genade niet gepaard gaat met de
prediking van de bediening des doods, die van de wet, dan preekt men
de vrije wil en kweekt men een kerk vol rijke jongelingen die de beloften
van het bijbelblad stelen en niet om de toepassing van de gerechtigheid
van Christus verlegen zitten. 

Een ieder ziet maar toe waar hij blijft als hij buiten het recht om zalig
denkt te kunnen worden, dus met behoud van de oude mens. Dezulken
komen in der eeuwigheid niet door de enge poort en zullen de
hemelpoort gesloten vinden, omdat die oude mens het bruiloftskleed
nooit aantrekt en dat ook niet nodig vindt. De Bruid van Christus is met
dat kleed van de gerechtigheid van Christus bekleed geworden en in
haar vindt Christus gans geen gebrek, terwijl zij zichzelf ziet zo zwart als
de nacht, ja, zwarter als de tenten van Kedar, doch lieflijk is in Zijn ogen!
Amen!

Destijds hebben we een audiopreek op schrift gesteld over de bekering
van Zacheus en Levi, die u hieronder kunt vinden.

Hopend uw vragen hieromtrent enigszins beantwoord te hebben, groeten
wij u in Christus,

GPPB. v.d.m.
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De bekering van Zacheüs en Levi

op schrift gestelde audiopreek gehouden op 18-10-2009 

door 

G.P.P. Burggraaf

Voorzang: Psalm 25:8-9

Schriftlezing: Mattheus 19: 1-10 en Lukas 5: 27-29.

Geliefden, in afhankelijkheid des Heeren zullen eerst de bekering van
Zacheüs overdenken en vervolgens de bekering van Levi, opdat verloren
zondaren in ons midden moed zouden scheppen uit hun en mijn
behoudenis in en door de verhoogde Immanuel aan ‘s Vaders
rechterhand.
In het eerste Schriftgedeelte uit Mattheus gaat het over de bekering van
Zacheüs, en in het tweede gedeelte uit Lukas gaat het over de bekering
van Levi. Beiden tollenaren en zondaren en daarvoor is Christus naar
deze aarde gekomen, om die te zoeken en zalig te maken, waarvan ik de
voornaamste ben.
Geliefden, Christus zoekt niet van het beste soort mensen, want Hij is
niet gekomen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Dat zien we
in het leven van Zacheüs en Levi heerlijk in vervulling gaan en in al
degenen die naar Gods voornemen in Christus geroepen zijn. Christus
komt naar het vervloekte Jericho, om een door de Wet vervloekte
tollenaar te redden van het eeuwige verderf. 
In Johannes 4 lezen wij van Christus: “En Hij moest door Samaria gaan”,
om een Samaritaanse hoer te verlossen van de heerschappij des duivels
en haar te zetten in de vrijheid der kinderen Gods. Zo moest Christus om
dezelfde reden door het vervloekte Jericho gaan om een tollenaar,
Zacheüs, uit de boeien van de duivel te verlossen en in zijn levenshuis
eeuwig intrek te nemen. Zacheüs leefde volstrekt in strijd met de
betekenis van zijn naam, want zijn naam betekent ‘zuiverheid’. Het leven
van Zacheüs was onzuiver, want Zacheüs was een tollenaar in dienst van
de Romeinen en had zijn huis en tollenaarskantoor in Jericho. Die
tollenaars-betrekking had hem bepaald geen windeieren gelegd, want
hij was rijk, staat er. 
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Ja, tollenaars hadden geen karig bestaan, ze zaten ruim in de slappe was
en lieten het voor zichzelf breed hangen. 
Hoewel  Zacheüs een Jood was, was hij naar het kamp van de Romeinen
overgelopen en daarom hadden de Joden een afschuw van hem, want de
Joden dachten over de tollenaars, zoals rechtgeaarde vaderlanders over
NSB-ers denken. 
Zacheüs was vanwege zijn gevallen bestaan en zijn landverraderlijke
betrekking, van het Koninkrijk van de hemelen geheel buitengesloten en
was in de ogen van alle vrome Farizeeën een vervloekte, die de wet niet
kende, laat staan betrachtte. 
Ook voor zijn eigen geweten was Zacheüs onzuiver, onrein en vervloekt,
want als Jood kende hij de wet Gods als geen ander en had zich over de
ruggen der armen verrijkt, maar had vanwege zijn onrechtmatig
geëigende rijkdommen gewetenswroeging gekregen. 
God werkt altijd aan twee kanten, namelijk in de komst van Christus in
de vervloekte stad Jericho en in het hart van Zacheus met het
ontdekkend werk des Geestes.
Zacheüs had wel geruchten over Jezus gehoord, want het gerucht van
Hem ging door het ganse land, maar gezien had hij Hem echter nog
nooit. 
Hij had gehoord dat Christus zieken genas en verloren zondaren hun
zonden vergaf, doden opwekte en dat Hij land doorreisde goeddoende.
Zoveel had hij wel over Jezus gehoord. En dat gerucht had bij Zacheüs
meer dan gewone belangstelling gewekt, aangezien bij Zacheüs de rust
was opgezegd, want anders had hij niet uitgegaan om van de intocht van
Jezus in Jericho getuige te zijn, maar in zijn huis zijn gebleven. Want
waarom zou een overste der tollenaars, die geens dings gebrek had, zich
tussen de menigte begeven om enige belangstelling voor Jezus aan de
dag leggen? Dat ging ver beneden de verheven stand van deze tollenaar,
maar uit die verheven stand was Zacheüs al afgestoten vanwege de
onrust van binnen.
Uit deze geschiedenis blijkt duidelijk dat Zacheüs beslist niet door
nieuwsgierigheid werd gedreven, maar omdat hij in de banden des
doods verkeerde en zich bevond in het voorportaal van de hel, zoals een
tollenaarsbestaan onder de Joden bekend stond, en daarvan was deze
Zacheüs als Jood diep overtuigd. Zacheüs liep dus in zijn overtuiging, en
toen Christus de poorten van Jericho passeerden, liep de menigte toe,
om een blik van Christus op te vangen.   
Tussen die menigte bevond zich ook Zacheüs, gedreven door een
nameloze leegte van binnen en gebonden in de banden des doods.
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Wij preken u geen nieuwsgierige tollenaar, maar een verloren
adamskind in zijn zonde en ellende, met een schreeuwende ziel naar een
onbekende God. In de afscheiding waant men zich met die ontdekking al
wedergeboren, maar Zacheüs kon zich met dat boerenbedrog niet
ophouden, omdat zulke waandenkbeelden zijn verloren ziel niet van de
drievoudige dood kon bevrijden. 
Zacheüs was een overste der tollenaren en die man zocht Jezus te zien. 
Dat is op zich al heel bijzonder, want er staat dat Zacheüs rijk was en als
je rijk en verrijkt bent, ga je je toch niet inspannen om de Man van
smarten te zien, laat staan om voor dat doel in een boom te klimmen om
een felbegeerde blik op Jezus te slaan. 
Er was dus met die rijke Zacheüs wel degelijk iets aan de hand. Er staat
duidelijk dat de man Jezus zocht te zien. 
Wat had een tollenaar als Zacheüs er voor belang bij om Jezus te zien? 
Immers, hij was rijk, had een goede betrekking, maar bij al die rijkdom
was de man blijkbaar nog zó zielsongelukkig, dat hij Jezus begeerde te
zien, niet om wat Hij deed, want dat was voor Zacheus al een afgesneden
zaak, nee, Hij wilde Jezus zien, wie Hij was! 
Een zoekende ziel, dus. Nu, dat is al heel wat, want de Schrift zegt dat er
niemand is die God zoekt, ook niet één. 
Nu, hier hebben we een zoekende ziel. Eentje die zoekende gemaakt is,
door de trekking des Vaders. 
Alvorens Zacheüs in de boom klom om Jezus te zien, was de Heilige
Geest duidelijk aan het werk in de ontblote ziel van Zacheüs en dat dreef
hem uit het tolhuis om te zien wie Jezus WAS.
Vele belijders en zelfs dominees noemen dat inlegkunde, maar ik schrijf
niet om de dodende letter te laten dansen, maar om het Woord te laten
spreken in betoning des Geestes en der kracht. 
Christus zegt tegen Zijn discipelen: "U is het gegeven, de verborgenheden
van het Koninkrijk Gods te verstaan; maar tot de anderen spreek Ik in
gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien, en horende niet verstaan", Luk.
8:10. 
Volgens de huidige godgeleerdheid werkte God niet in Zacheüs, en zat
hij gewoon met zijn gitaar in de vijgenboom om een nieuwsgierige blik
op Jezus te werpen, maar de Schrift bewijst het tegendeel. Sommige
betoverde dominees beweren zelfs dat de Heilige Geest de
nieuwsgierigheid in het hart van Zacheus had verwekt, hetgeen echter
geen werking des Geestes is, maar de werking van verrot vlees.
Zulke dominees weten van de zaak zelf niets af, want de Heilige Geest
werkt geen nieuwsgierigheid, omdat nieuwsgierigheid het stuk der

14

ellende bagatelliseert en het bedorven vlees promoveert.
Nieuwsgierigheid staat derhalve in het kader van vleselijke begeerten en
de wet zegt: “Gij zult niet begeren!”
Zacheüs was een tollenaar en dat was een vervloekt beroep, want
tollenaren stonden in dienst van de Romeinen om de belasting van het
volk te innen. Maar iedereen wist dat tollenaars er geen punt van
maakten om op een onrechtmatige manier hun eigen zakken te vullen. 
Zacheüs behoorde dus tot het corps oplichters en daarvan was die man
zich helemaal niet bewust, volgens de tegenwoordige godgeleerdheid.
Immers, het stripverhaal gaat dat Zacheus door nieuwsgierigheid
gedreven werd. 
Dominees die dergelijke onzin leren doen niet alleen aan inlegkunde,
maar geven blijk zelf nooit een vervloekte tollenaar voor God te zijn
geworden.
U kunt echter gevoeglijk aannemen dat Zacheüs zeer goed bewust was
van zijn duistere praktijken, want we zeiden al, als Jood wist Zacheus de
wet Gods als geen ander. En die bewustheid der zonde was bij Zacheüs
als een ondraaglijke last gaan wegen, waarvan hij zichzelf niet kon
bevrijden. 
Zacheus had niet alleen een sprekend geweten, die man was aan het
einde van de wet gekomen en van alle mogelijkheden om zalig te
worden was afgesneden. 
Uit alles is te verklaren dat Zacheus in zijn oordeel liep, aangezien hij als
overste der tollenaren rijk en verrijkt was en geen dings gebrek
hebbende, geen ambities had om de Man van smarten uit
nieuwsgierigheid te aanschouwen. 
Degenen die dat wel leren, leven in een droomwereld van sprookjes en
stripverhalen en dat zijn geen knechten van God.
Zacheus was een verloren zondaar en daarbij komt dat Zacheüs in
Jericho woonde, een stad van God vervloekt, een stad die -naar het bevel
van Mozes- nooit meer herbouwd mocht worden, laat staan om er als
Jood in te wonen. En dat wist Zacheüs maar al te goed.
Geliefden, is het geen bewijs van goddelijke en Hogepriesterlijke
ontferming dat Jezus Zijn voetstappen zet in het van God vervloekte
Jericho, om tegen de wet van Mozes in, intrek te nemen in het hart van
een door de wet vervloekte inwoner van Jericho? 
Christus overtreedt met Zijn ingang in Jericho de wet van Mozes, omdat
Zijn weergaloze liefde tot verloren zondaren de wet juist vervuld,
aangezien er in Jericho een uitverkoren vat woont, die naar de raad Gods
toegebracht moest worden, en juist daarin vervulde Christus de wil van
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God, want de liefde is de vervulling der wet en de liefde breekt door alle
wetten heen.
Voor Zacheüs was het in ieder geval een onuitsprekelijk wonder, dat niet
in woorden viel uit te drukken, dat Jezus de poorten van de stad van God
vervloekt binnengetreden was. 
Zacheüs was dus dubbel vervloekt, ten eerste door zijn verloren
adamsafkomst en als gevolg daarvan door zijn duistere
tollenaarspraktijken, en ten tweede was hij vervloekt door de verboden
plaats zijner inwoning. 
Zacheüs was dus dubbel vervloekt door de Wet Gods. En onder die last
en in die wetenschap wordt Zacheüs gedreven om een blik van Jezus op
te vangen, om dan zijn laatste reis te maken, namelijk naar de eeuwige
rampzaligheid. 
Nog één keer Jezus zien en dan voor eeuwig weg!
Geliefden, ik weet het uit mijn eigen leven, toen ik onder God kwam te
liggen, onder dat heilige recht en daaronder verloren ging, toen was het
in mijn ziel: nog één keer de voeten van Jezus kussen en dan voor
eeuwig weg, voor eeuwig verloren. Maar toen heeft het Gode behaagd,
met overweldigende kracht Zijn Zoon in mij te openbaren.
En let u erop wat er geschreven staat. Er staat zo mooi dat hij Jezus zocht
te zien, Wie Hij was! 
Hij zocht Jezus niet te zien wat Hij deed, maar Wie Hij was. Zacheüs
zocht Jezus te zien in Zijn goddelijke hoedanigheid waarin velen Hem
niet zagen en ook niet begeerde te zien.
De meeste Joden hielden Jezus wel voor een profeet, maar niet voor de
beloofde Messias. Anderen hielden Christus voor een grote kracht Gods,
maar dat lag bij Zacheüs duidelijk anders. 
De Heilige Geest was in het hart van Zacheüs bezig plaats te maken voor
Jezus en dan gaat het op het einde van de wet aan. Dan is het gebod
ingekomen, om de oude mens te doden, want de oude mens krijgt geen
toegang tot de enge poort. Zacheus moest zijn laatste zucht zuchten in
het werkverbond, om als een lijk door Christus te worden opgewekt uit
zijn zondegraf in de doorgang door de enge poort. 
Voor dat doel was de Heere Jezus de brede weg opgegaan en de brede
poort van Jericho doorgegaan, om het zo eens te zeggen. In het kader
van de toebrenging van de Zijnen, treedt Christus ons dode
adamsbestaan binnen, want het Woord is vlees geworden. Dat is het
hart van de zaligheid! 
Zacheüs overtuigt van zijn verloren staat voor God, wilde nog één keer
Jezus zien in Zijn goddelijke hoedanigheid, want in het stuk der ellende
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wordt de ziel van de godheid van Jezus overtuigd, als dat niet zo zou zijn,
is de ellende waarin de mens verkeert geen recht-geestelijke ellende,
maar slechts een  psychische toestand.  
Zacheüs had rechte ellendekennis en dus niets meer te verliezen en als
hij Jezus voorbij zou zien gaan, dan bleef er voor hem slechts één weg
over, namelijk voor eeuwig weg. 
Zacheüs ging zijn laatste reis maken en had reeds afscheid genomen van
zijn oude mens, afscheid genomen van zijn vrienden en betrekkingen,
want het ging met Zacheüs op de hel aan en dat is een eenmanspad en
eenrichtingsverkeer in de inleving des harten!
Er kwam dus geen tollenaar tot Jezus die zich van geen kwaad bewust
was. 
Tussen haakjes: Weet u waarom Darwin de evolutietheorie geleerd
heeft? Om de onsterfelijkheid van zijn ziel te loochenen om zich wijs te
maken niet voor God te hoeven verschijnen. Als de onsterfelijkheid van
je ziel geen feit is, hoef je ook niet voor God te verschijnen, want dan
verdwijn je met de beesten onder de graszoden en daarmee is dan alles
afgelopen, volgens Darwin's theorie. Darwin hield van mensen die zich
van geen kwaad bewust waren en ook in die bedwelmde hoedanigheid
stierven. 
Iets rechtzinniger wordt dat ook in onze dagen geleerd, namelijk dat
Jezus er is voor mensen die zich van geen kwaad bewust zijn, maar
slechts de rol van slachtoffer spelen. Dat is het refo-pelagianisme van het
leger dwaze maagden in onze dagen, op en onder de refo-kansels. 
Ja, de duivel heeft al heel wat in het werk gesteld om deze leer in onze
harten intrek te doen nemen, maar hij heeft toch op het verkeerde paard
gewed, want die van Christus zijn, zullen zich nooit met deze
verdoemelijke leer kunnen verenigen, of het moet zijn dat we betoverd
zijn, zoals de Galatiërs dat waren, maar dan heb ik u op grond van Gods
Woord en bij God vandaan heel wat te zeggen. 
Zacheüs was zich wel degelijk bewust van zijn verloren staat, namelijk
door de bediening der wet. Als gevallen adamiet was hij een geestelijk
dode en deed hij verboden dingen en bevond zich op een verboden
plaats! 
En als Jood wist Zacheüs krachtens de Wet Gods dat het met hem een
verloren zaak was, want de ziel die zondigt die zal sterven. Dat hoefde
niemand Zacheüs te vertellen, want dat stond in zijn geweten gebrand
door de overtuiging des Geestes.
Als Zacheüs in die overtuiging loopt, treedt Jezus, tegen het gebod van
Mozes in, het vervloekte Jericho binnen, om de grootste der zondaren
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zalig te maken. 
Degenen die de Wet willen houden lopen met Mozes op een ingebeelde
smalle weg, maar Jezus loopt hier niet op de smalle, maar op de brede
weg, om verloren zondaren zalig te maken. Dat is pas Evangelie! Jezus
zoekt verloren schapen op de brede weg des verderfs, want Hij is onder
de wet gekomen, om verloren zondaren van dood levend te maken in de
vergeving van al hun zonden en op Zijn schouders naar huis te dragen,
want Hij is de Goede Herder Die Zijn leven stelt voor Zijn schapen.
Zacheüs kon vanwege die mensenmassa niet dichtbij Jezus komen. De
godsdienst wandelt wel dichtbij Jezus, maar heeft er geen behoefte aan
om door Hem geholpen te worden. Ze lopen wel naast de Ark, maar zijn
er niet in en ze hebben geen behoefte om door Hem gered te worden en
als een goddeloze gerechtvaardigd te worden, laat staan dat ze in Zijn
voetstappen wandelen.
Zacheüs was nogal klein van persoon en als hij op straat zou blijven
wachten, zou Jezus ongezien aan hem voorbij gaan, dus klom de man in
een vijgenboom. 
Ja, als je de godsdienst uit de weg wilt gaan, geliefden, dan kom je als een
dorre boom in een wilde vijgenboom terecht die geen vrucht draagt, om
daar je vonnis in te wachten, want zulke bomen waren zelfs van God
vervloekt: "Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid!" 
Nou, die toepassing kon Zacheüs gemakkelijk op zichzelf maken, dus
voelde hij zich in die vijgeboom het beste op zijn plaats, want dan was
hij een ander niet tot last, maar alleen zichzelf. Daar zat hij als een
verloren man, van God en de mensen verworpen. 
En omdat Zacheüs niets meer te verliezen had kon deze vervloekte
vijgenboom er nog wel bij, want als hij dan vervloekt was, wilde hij wel
vervloekt wezen, als hij nog maar één blik op Jezus kon werpen, dan zou
hij zich daarna wel ophangen aan de hoogste tak van die wilde
vijgenboom om zijn vervloeking effectief te doen zijn. 
Het recht moest immers zijn loop hebben en daar weten al Gods
keurlingen vanaf. 
God brengt Zijn volk op een punt dat zij de straf op de zonde billijken, in
de ondertekening van hun eigen vonnis, om God te rechtvaardigen in
Zijn oordelen, omdat ze zich dat oordeel door eigen schuld hebben
waardig gemaakt. 
Er is bij Gods uitverkorenen die wettisch ontwaakt zijn, op dat punt
evenwel een schreeuw in de ziel tot de God des levens en een
smartelijke en onzalige droefheid naar een onbekende God, die Zacheüs
in de vervloekte vijgenboom deed belanden om nog een eerste en tevens
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een laatste blik op Jezus te werpen, in de inleving dat het dan voor
eeuwig afgelopen is.
Met de wettische ontwaking ben je bij de afgescheiden kerken reeds
wedergeboren, maar het is dodelijk en zielsmisleidend bedrog! De
wedergeboorte geschiedt op de vrijmaking van de Zoon, maar dat was
bij Zacheus nog niet gebeurd, en hij was met alles wat hij inleefde, nog
dood in zonden en misdaden. 
Bij deze uitleg voelt de godsdienst zich niet gevleid, omdat zij zichzelf
nooit als een vervloekte tollenaar hebben leren kennen en ook niet
willen kennen. Het Evangelie is echter niet voor Farizeeërs, maar voor
hoeren en tollenaren. Jezus is niet gekomen rechtvaardigen, maar
verloren zondaars tot bekering!
De Heere Jezus treedt hier het territorium van de duivel binnen om een
uitverkoren vat aan de hel te ontrukken. De Zoon des mensen is de
poorten van het vervloekte Jericho binnengegaan, niet om te
evangeliseren, maar om Zijn goddelijke almacht te openbaren en de hel
te tarten, want Hij is de grote Rover der hel en Hij doet de duivel
sidderen. 
Jezus treedt verboden gebied binnen, maar Mozes kan Jezus’ almacht
niet beperken, want er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. 
Tegenwoordig wil men het volk wel doen geloven dat Jezus zo nu en dan
ook krachteloos is geweest, want Hij was ook mens, zo hoorde ik
onlangs beweren. Jezus zou volgens zeggen ook Zijn teleurstellingen
hebben gehad en gekend, Zijn ups en downs.
Mijn antwoord hierop is vernietigend. Ik zeg u, geliefden, zo'n
machteloze jezus niet te hebben noch te kennen. Mijn Heere Jezus
spreekt altijd als Machthebbende en altijd met kracht door de Heilige
Geest. Als Alwetende God kende Jezus geen tegenslagen waarop Hij niet
gerekend had, wie dat wel leert, is een godslasteraar. Hij is vrijwillig
Borg geworden, vrijwillig de Man van smarten, als Plaatsbekleder van
Zijn volk.
Dat er mensen zijn die Jezus door vijandschap verwerpen en volharden
in hun ongeloof, doet aan de almacht van Jezus niets af. 
Voor het gros is het Evangelie van Jezus een reuke des doods ten dode,
maar voor al die uitverkoren hoeren, tollenaren en goddelozen is het
Evangelie een reuke des levens ten leven. Ik mag het weten uit mijn
eigen leven (Rom. 5:6).
Het is dus openbaar dat op de meeste kansels het Mozes is die de lakens
uitdeelt en Jezus heeft het voor het toekijken. Mozes houdt Jezus aan de
teugels van Gods geboden en Jezus heeft maar te gehoorzamen. 



19

Nu, we zien hier duidelijk dat Christus het gebod Gods ‘overtreedt' om
het vervloekte Jericho binnen te gaan om een vervloekte tollenaar van
de eeuwige vloek te verlossen door een vloek te worden in zijn plaats,
maar daarin deed Christus juist de wille des Vaders en vervulde de wet
van God.
Binnen de muren van Jericho bevindt zich een gezegende ‘Vloek'.
"Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde
voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout
hangt", Gal. 3:13. 
Moet ik het Evangelie nu nóg ruimer voorstellen, geliefden? 
Of wilt u uzelf handhaven door met de schare mee te dansen om met een
denkbeeldige jezus te pronken? 
De door de wet vervloekte Zacheüs zat dus als een driedubbel
vervloekte tollenaar in een vervloekte vijgenboom in het vervloekte
Jericho. 
Hij wist dat Jezus door deze weg voorbij zou komen. Hoe die man dat
wist, is me niet zo'n raadsel, want dat hadden de Farizeeërs hem wel
verteld, met de bedoeling dat de man zich voor deze van God Gezondene
uit de voeten zou maken, om niet als een oplichter publiek te schande
worden gezet. 
Wat de duivel echter ten kwade had bedacht, had God ten goede bedacht
in het leven van Zacheus, want bij het gerucht dat Jezus door de straat
zou komen waar de tollenaar woonde, klom de man in de vijgenboom
om zich voor Jezus te verbergen, want de man had aan één blik op Jezus
genoeg om met deze blik zich desnoods in de hel te vermaken. 
Nu hoor ik alle refo-honden blaffen dat dit zo niet in de Bijbel staat,
maar dan maken dezulken wel een fatale vergissing, want het is een
geredde goddeloze die dit schrijft en wie zal het beter weten dan een
geredde goddeloze? 
Manasse zou u er ook het één en ander van kunnen vertellen en u zou
het ook de Moorman kunnen vragen of deze dingen alzo zijn, want dat
zijn mijn broeders in Christus. 
De Moorman heeft de terugreis naar Morenland echt niet aanvaard als
een vakantieganger met zijn zonnebrilletje op. Als een verworpen
Eunuch reisde de man in zijn oordeel huiswaarts. In Jeruzalem was hij
uit de tempel geworpen, terwijl de Farizeeërs hem toegesnauwd hadden
dat hij een gesnedene was en van God vervloekt. Hoe zou een Moorman
zijn huid veranderen en een luipaard zijn vlekken? 
Wachter, wat is er van de nacht? Het is nóg nacht en wij zijn nog niét
verlost. Zo reisde die man naar Morenland, richting de hel dus. 
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Filippus hoefde die man niet meer de Wet te verkondigen om die man
aan zijn ellendestaat te ontdekken, want die man liep reeds in zijn
verloren zielsellende en dus verkondigde Filippus hem terstond Jezus
uit Jesaja 53, het gedeelte waarin de Moorman zijn eigen oordeel gelezen
had, maar niet verstond dat die Ander Jezus was in zijn plaats. 
En op de prediking van Filippus is de Moorman in zijn oordeel gered
geworden, omdat Jezus tot een oordeel in de wereld gekomen is, om het
oordeel tot een oordeel te zijn en om Zich aan Zijn volk in het oordeel
hun tot een eeuwig Voordeel te openbaren. 
Zacheüs zat dus in de boom en Jezus bevond Zich inmiddels binnen de
poorten van Jericho. Jericho betekent: ‘een stad van lieflijke geur'. Die
naamsbetekenis ging nu pas in vervulling, want omdat Christus het
vervloekte Jericho was binnengegaan, was de vervloekte stad ineens vol
van de lieflijke geur van Christus. Waar Hij Zijn voetstap zet, daar druipt
het al van vet en daar doet Hij het alles ten zegen gedijen.
Jericho was een stad van de publieken, een stad waar alle zonden door
de beugel konden en waar alle ongerechtigheid publiek tentoongesteld
was.
Christus ging er echter zonder ‘filternet' en zonder ‘kliksafe' door de
poorten der hel van het vervloekte Jericho, want verloren zondaren
worden zonder refofilters gered en gaan zonder refofilters door het leven.
Toen ik nog in de techniek werkte, kwam ik veel in de havens van
Amsterdam en Rotterdam. Dat zijn plaatsen waar de zonden welig en
publiek tieren. Soms tikten de hoeren bij een stoplicht op de voorruit
van mijn auto om mij ‘van dienst’ te kunnen zijn. Weet u wat mijn Filter
was, geliefden? De Heere Zelf en daaruit volgt de vreze des Heeren! "De
vreze des HEEREN is een springader des levens, om af te wijken van de
strikken des doods", Spr. 14:27.
Weet u wat de vreze des Heeren is? "De vreze des HEEREN is, te haten het
kwade, de hovaardigheid, en den hoogmoed, en den kwaden weg; Ik haat
ook den mond der verkeerdheden", Spr. 8:13. 
Mensen, het kwaad zit niet vóór het filter, maar áchter het filter, in uw
en mijn hart. Uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen,
overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen
(Matth. 15:19). 
Christus walgt van al die witgepleisterde kliksafe-graven, die van buiten
wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en
alle onreinigheid (Matth. 23:27). 
Alleen de vreze des Heeren bewaart voor het kwade. De vreze des
Heeren is daarom het beginsel der wijsheid en allen die ze doen hebben
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goed verstand, omdat Christus onze Wijsheid is.
Toen de godvrezende Jozef verzocht werd door Potifera, riep hij uit: "Zal
ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God?" Een ander middel
tegen de zonde dan de vreze des Heeren, is er op de hele wereld niet te
vinden. En als Gods volk in de zonde valt, kunnen ze daarin niet blijven
liggen, want ze zijn niet meer onder de heerschappij der zonde, zoals de
oude mens dat is, maar door Christus ervan verlost.
Maar geliefden, je moet als een kwade geopenbaard worden, om Jezus te
kennen als het Lam Gods dat tot Zonde is gemaakt in de plaats van
verloren zondaren. 
Christus moést door Samaria gaan (Joh. 4). 
Zo moest Christus ook door Jericho gaan. Niet voor privé-
aangelegenheden, want die had Christus niet, maar om de wil des
Vaders te doen in het zaligen van verloren zondaren. Dat was Zijn spijze,
namelijk om hoeren en tollenaren zalig te maken van al hun zonden. 
Als we geroepen zijn om te redden degenen die ter dode toe wankelen,
dan zijn we meer op de brede weg te vinden dan op de smalle weg, als u
begrijpt wat ik bedoel. 
Begrijp me goed, te wandelen op de smalle weg des levens is voor Gods
kinderen een staat des levens waarvan zij nooit meer uit- en afvallen.
Maar die geroepen zijn om het Woord te preken, moet uitgaan in de
heggen en stegen der wereld, opdat Zijn huis vol worde.
Laat al die vrome lieden die gefilterd internet hebben zich maar aan
deze toetssteen toetsen, want in de heggen en stegen der wereld zijn
geen filters voorhanden. Voor Lot was er in Sodom geen refo-filter
voorhanden, maar kliksafe had hij niet nodig, omdat Gods Geest Die in
hem woonde, deed walgen van al die gore zonden, zodat hij zijn
rechtvaardige ziel dag bij dag kwelde. 
Tegen de inwoning van Gods Geest is geen enkele heersende zonde
opgewassen, want enkel het bloed van Jezus Christus Gods Zoon, wast
en reinigt van alle zonden. Denk maar niet dat je met een gefilterd
internet voor God kunt bestaan, want zonder bloedstorting is er geen
vergeving. 
God zoekt ongefilterde zondaren. "Het onedele der wereld, en het
verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets
is, te niet zou maken", 1 Kor. 1:28. 
Deze tekst is ook in Jericho in vervulling gegaan, want Jezus Zijn ogen
opheffende, zag de tollenaar zitten en Hij zeide tot hem: "Zacheüs! haast
u, en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven." 
O, die krachtdadige en levendmakende woorden van de Zone Gods, wat
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zal dat een sprake geweest zijn, een echo veroorzaakt hebben, in het
hart van deze doodbrakende Zacheüs: Nog één blik op Jezus, en dan voor
eeuwig weg. Maar voordat Zacheüs de Heere Jezus zag, had Christus
Zacheüs al reeds gezien, ja, van eeuwigheid. "Zacheüs! haast u, en kom af;
want Ik moet heden in uw huis blijven." 
O, wat verlangt Christus hevig om intrek te nemen in het hart van een
verloren adamskind! Christus verlangt sterker naar Zijn Bruid dan de
Bruid naar Hem verlangt! "Zacheüs! haast u!" 
Christus heeft haast om Zijn Kerk te vergaderen, want Hij verlangt
gemeenschap met Zijn Bruid te hebben en eeuwig bruiloft met haar te
vieren, omdat ze daartoe geroepen ZIJN. En in die gemeenschap tussen
Christus en Zijn Bruidskerk is Christus altijd de Eerste, voor het eerst en
vervolgens bij vernieuwing.
Christus heeft haast, kind des Heeren, om u van de hoogte van Libanon
te roepen, om met Hem in de diepte gemeenschap te oefenen, in het dal
waar de mirten groeien. "Zie, Ik kom haastelijk!" 
Ja, dan krijgt de Bruid ook haast, want Zacheüs haastte zich en kwam af,
en ontving Hem met blijdschap. Als een goddeloze is Zacheus
gerechtvaardigd, wedergeboren en tot het geloof in Christus gekomen,
door de vrijmaking van de Zone Gods, gelijk geschreven staat in
Johannes 8:36 : “Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij
waarlijk vrij zijn.”

Geliefden, hebt u ooit een vervloekte vijgenboom ingeleefd om een blik
van de allerbeminnelijkste Persoon te kunnen opvangen? Bent u ooit als
een verloren zoon plat op de grond in het stof gezonken, vanwege de
opzoekende zondaarsliefde van God in Christus? 
Hebt u uw weg ooit met blijdschap gereisd, zoals de Moorman dat deed,
nadat hij met Christus uit het graf was opgestaan, waarvan de doop een
teken is? Hebt u Christus ooit met blijdschap ontvangen, zoals Zacheüs
hier te beurt viel, omdat Christus in uw huis wilde blijven om er met Zijn
Geest nooit meer uit te vertrekken? 
Of bent u nog druk met uw filtertjes en werkheiligheid, zoals die oudste
zoon die van de bruiloft des Lams uiteindelijk niets moest hebben? 
Hoeren en tollenaren zullen u voorgaan in het Koninkrijk der hemelen.
Dat bewijs levert ook deze geschiedenis. De godsdienst ergert zich
mateloos aan het gedrag van Jezus. "En allen, die het zagen,
murmureerden, zeggende: Hij is tot een zondige man ingegaan, om te
herbergen." 
Oudste zonen kunnen het niet verdragen dat verloren zonen uit vrije
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genade behouden worden. 
Aan welke kant staat u, geliefden? 
Als u hierover moet nadenken, staat u bijvoorbaat aan de verkeerde
kant en bent u nog een blakende vijand van God en Zijn werk. Val
Christus slechts te voet, op genade of ongenade, met de strop van
zelfveroordeling om uw hals, dan valt genade vrij!
Dezulken krijgen haast om in een onvruchtbare en vervloekte boom te
klimmen om een glimp op te vangen van de Levensboom, Christus. Niet
om zalig te worden, maar om Zijn beeltenis te bewaren in de brandkast
van mijn hart. 
O, eeuwig wonder, dezulken kunnen de zaligheid niet meer ontlopen,
Christus kan en wil niet eens om dezulken heen. Hij wil bij u op visite
komen. MIS! 
Hij wil in uw huis blíjven! 
"Wilt u, Heere Jezus, onder mijn dak inkomen? Dat ben ik in der
eeuwigheid niet waard!" 
Ja, dat is waar, zondaar, maar Christus komt niet in uw huis omdat u het
wel of niet waard bent, müaar omdat God het waard is om door Zijn
schepselen geprezen te worden met een vernieuwd gemoed! 
Zacheüs ontving Christus met blijdschap en geeft een staande ovatie:
"Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik den armen; en indien ik
iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder." 
Met andere woorden, Zacheüs gaf alles weg, want als Christus je hart
heeft, heeft Hij ook je geld. Al het goud en het zilver zijn Zijne, ja, het vee
op duizend bergen. Zaches geeft vierdubbel terug hetgeen hij anderen
heeft ontvreemd. Dat doet de genade, want dat is een volle beker die elk
in liefde dronken maakt en zulke geestelijk beschonkenen worden door
de liefde Gods gedreven en geven hun arme naaste zonder weder te
hopen. Zacheus wierp heel zijn vermogen door de liefde Christi in de
schatkist van Gods genade, want daaruit werd hij zelf bediend.
Dan gaat Christus de bekering van Zacheüs bevestigen, met deze
woorden: "Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze
een zoon van Abraham is." 
Ziet u dat Christus altijd spreekt met toepassing! "Héden…!" "Het is
geschiedt, het is volbracht!" 
Gelukkige Zacheüs, zalige Zacheüs! Uw zonden zijn u héden vergeven,
Zacheüs! Nooit meer van jezelf, Zacheüs, maar altijd voor rekening van
Christus, voor eeuwig en altoos! 
Geliefden! Als u meent dat God in uw leven gekomen is en u hebt het
verlossende Woord nooit uit Zijn Eigen mond vernomen, dan bedriegt u
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zich voor de eeuwigheid. Onderzoekt uzelf nauw of God in Christus van u
afweet in de vergeving van al uw zonden en in het ontvangen van de
Geest der aanneming tot kinderen! Een onbekeerd mens is een oude
mens onder de wet met een dienstbare geest, maar Zacheus is heden
geen oude mens meer, maar een nieuw schepsel in Christus en heeft
heden ontvangen de Geest der aanneming tot kinderen, door Welke hij
roept Abba Vader!
Christus geeft na de zaligverklaring jegens Zacheus het criterium aan
voor de waarachtige bekering: "Want de Zoon des mensen is gekomen, om
te zoeken en zalig te maken, dat verloren was." 
Vele belijders weten niet wat het betekent een verloren mens te zijn. Als
een ziel door de Wet eraan ontdekt is geworden een verloren ziel te zijn,
behoort ‘zalig worden' niet meer tot de mogelijkheden. Zo zat Zacheus in
de vijgenboom.
Als u het anders ziet, hebt u nog nooit beleefd een verloren zondaar te
zijn. Ja, wellicht met uw mond, maar dat helpt niet. Het verloren schaap
was daadwérkelijk verloren en het ís daadwerkelijk gevonden en gered
geworden. 
Zo is het ook met de verloren penning en de verloren zoon. De verloren
zoon wenste dat aan 's vaders gerechtigheid genoeg geschiede. Het recht
moest zijn loop hebben; hij zeide: "Maak mij als één van uw huurlingen." 
Dat kenmerkt Gods uitverkorenen die aan het einde van de wet en onder
het recht van God gekomen zijn. Dezulken willen absoluut niet zalig
worden buiten het recht om, omdat er buiten Gods recht om geen
zaligheid mogelijk is. En dan het wonder aller wonderen: Sion wordt
door recht verlost, namelijk door de toegerekende gerechtigheid van
Christus, uit louter soevereine genade, van onder eeuwige armen!
Zacheüs wenste slechts één blik op Jezus te werpen, de moordenaar aan
het kruis wenste slechts één gedachte van Christus te ontvangen. Dat
was hen genoeg, wat hun eeuwige bestemming ook zou zijn. Dezulken
moeten evenwel zalig worden, omdat God een eeuwig en uitverkiezend
belang bij dezulken heeft, want Hij heeft de Zijnen van eeuwigheid
verkoren en liefgehad.
Wij leren geen horizontaal Evangelie, maar een verticaal Evangelie, want
het Evangelie komt van boven naar beneden, mensen. Jakob heeft God
niet gevonden, nee, God heeft Jakob te Bethel gevonden als een verloren
en door de bloedwreker achtervolgde zondaar. En te Pniël staat er: “En
een Mán worstelde met hem.” Toen is Jakob, de bekeerde Jakob verloren
om Christus over te houden als Zijn volmaakte Bekering. 
Van Jozef staat geschreven dat hij zijn broeders zocht in het veld, maar



25

Jozef was niet degene die vond, want er staat “...en een Man vond hem.” 
Dat is hét Evangelie van vrije genade en een ander Evangelie is er niet en
ik wens ook geen ander. 
Geliefden, bent u ooit een verloren zondaar geweest? Hebt u ooit een
dag in uw leven gehad dat u nooit meer zalig kon worden, zoals Zacheüs
dat moest inleven in die vervloekte vijgenboom? 
Hebt u ooit onder het goddelijke recht leren bukken en uw vonnis
mogen omhelzen in het licht van een kruipende Borg in Gethsemané?
Dat volk wordt uit de hel opgehaald, zoals Hanna ervan getuigt in 1
Samuel 2:6: “De HEERE doodt en maakt levend; Hij doet ter helle
nederdalen, en Hij doet weder opkomen.”
Wist u, verloren zondaar in ons midden, dat als u uw vonnis mag
omhelzen, u Christus omhelst in het oordeel Gods in uw plaats? Hij is tot
Zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn, rechtvaardigheid Gods in Hem.
Laat u nooit betoveren dat Christus gekomen is voor mensen die niet
daadwerkelijk verloren zijn. Laat u nooit betoveren dat u bij Jezus in het
gevlei kan komen met een rijke jongelings-ernst, of door uw bidden,
door uw zoeken, door uw trouwe kerkgang, door uw onberispelijkheid,
door uw gemoedelijkheid, door uw oprechtheid, door uw genegenheid
en vrijgevigheid. 
Als u nog nooit als een daadwerkelijke verloren zondaar door God bent
overgenomen in de Zoon Zijner eeuwige liefde, zijn al deze kenmerken
slechts blinkende zonden in de ogen Gods. 
God zoekt alleen maar vijandig en dood vlees. Christus zoekt gevleesde
duivels om hen te wassen in Zijn bloed en hen te Zijn Wijsheid bij God,
Rechtvaardigheid, en Heiligmaking, ja, volkomen Verlossing (1 Kor.
1:30). 
Waarom? Om dan in hun huis te blijven en eeuwig vreugde met hen te
bedrijven en hen naar het Vaderhuis te brengen, omdat er plaats
gemaakt is voor degenen die op deze wereld geen plaats meer hebben,
omdat zij hier bijwoners en vreemdelingen zijn.
Wat ik u vragen wil, heeft Christus reeds intrek in uw hart en huis
genomen? Is Hij de welkome Gastheer onder uw dak? Is Hij u zo
dierbaar, dat u om Zijnentwille van alles afstand zou willen doen? Bent u
met het Lam alléén tevreden? 
Of wilt u uw zaligheid bewijzen met goede werken, zedelijke
heiligmaking, met de wet als oudwijfse regel van uw godsdienst? 
Zo deed Zacheüs niet, omdat Christus zijn Regel geworden was en Zijn
genade genoeg! Zacheüs hoefde niets te bewijzen, maar gaf alles
vierdubbel weder, omdat Christus zijn hart genomen had. Die man had
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niet veel, maar álles, zoals ook Jakob tegenover Ezau liet blijken. 
Ezau had veel, hij had veel verdiend door de werken, maar Jakob had
alles verzondigd en toch alles ontvangen zonder de werken, uit vrije
genade. Zacheüs had zijn ziel en zaligheid door eigen schuld aan de
wereld verspeeld, maar nu door vrije genade is Zijn ziel gered geworden
en heeft hij zijn leven aan Christus verpand. Zacheus had het Lam, want
het Lam had hem, en als je het Lam hebt, dan heb je Alles. Christus
alléén, Christus gehéél, Christus Alles. 

We zullen eerst zingen, en wel van de 34  Psalm, daarvan het tweedee

zangvers.

Geliefden, de drie Evangelisten, Mattheüs, Markus en Lukas vermelden
ons aangaande de tweede overdenking, namelijk de bekering van Levi,
de tollenaar. Levi is dezelfde persoon als Mattheüs, de evangelist, die
zijn bekering beschrijft in Mattheüs 9:9. 
Tijdens Zijn omwandeling op aarde heeft Christus veel tollenaren tot
bekering gebracht. 
Enkelen worden met name genoemd, namelijk Zacheüs, wiens bekering
wij u zojuist hebben verklaard, maar ook wordt Levi met name
genoemd. De Heere Jezus wijdt ook een gelijkenis aan de bekering van
een tollenaar, namelijk de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar.
Tollenaars werden -zoals gezegd- gezien als soort NSB-ers en zulke
landverraders waren tijdens Christus' omwandeling op aarde niet
zelden het voorwerp van de eeuwige liefde des Vaders, des Zoons en des
Heiligen Geestes en dat is nog niet veranderd. Christus at/eet dikwijls
met tollenaren en zondaren en dat namen/nemen de farizeeërs Hem
niet in dank af, want die hadden/hebben de tollenaars definitief
afgeschreven. Hoeren en tollenaars konden in de ogen der farizeeërs
nooit meer bekeerd worden. 
Zo dachten de tollenaren er overigens zelf ook over, want als besneden
Joden wisten zij heel goed dat zij met hun duistere praktijken zich Gods
verbondswraak dubbel hadden waardig gemaakt. Met deze diep
ontdekkende overtuiging zat Zacheüs in de boom en Levi in het tolhuis.
Als Jood wisten zij heel goed dat zij vervloekt stonden voor en door de
Wet Gods. 
Velen beweren dat de bekering van Levi zonder ontdekking
plaatsgevonden heeft, omdat er -volgens zeggen- niets van beschreven
staat in de Bijbel. 
Maar die dat beweren leveren het bewijs dat zij nooit een door de Wet
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vervloekte tollenaar voor God zijn geweest. Volgens zeggen zou Levi
'lieflijk' tot bekering gekomen zijn en Paulus op een radicale wijze, met
donderend geweld.
Op grond van Gods Woord zeg ik dat al Gods volk lieflijk doch radicaal
tot bekering komt, want het zijn de goedertierenheden des Heeren die
de mens tot bekering leiden. 
Dat geldt voor al Gods volk. Dat de ene er 'dieper' door moet dan de
ander, doet aan de goedertierenheid des Heeren in Christus niets af. Al
Gods volk wordt bekeerd door de toegerekende gerechtigheid van
Christus, ofwel door de goedertierenheid des Heeren, en sterven der
Wet in de doorgang door de enge poort, om als een goddeloze met God
verzoend te worden in de poort. 
Al Gods volk wordt dus lieflijk doch radicaal bekeerd, tenminste als God
in Christus het doet. Je hebt namelijk ook veel schijnbekeringen. Die
gaan als levende zondaren door de enge Poort, maar straks zal blijken
dat dezulken over de muur geklommen zijn als een dief en een
moordenaar.
Gods volk sterft voor de Poort en in de Poort wordt zij levendgemaakt in
en door Christus, op Zijn spreken (Joh. 5:25). 
De bevinding van de doorgang door de enge poort is echter een pijnlijke
zaak voor het vlees, tenminste in de voorweg ervan. 
Als de Heilige Geest een ziel komt te overtuigen van zonde,
gerechtigheid en oordeel, is dat geen zaak van vreugde. Nee, want dan
gaat het voor zo’n ziel op de dood aan en daar solliciteert geen mens
naar. Vandaar dat er niemand is die naar God vraagt en zo was/is het
ook met het volk der Joden gesteld en ook met u en mij van nature. 
Ook Levi vroeg naar God niet, nee, hij zat in het tolhuis. Weet u hoe de
Joden destijds een tolhuis kwalificeerden, inclusief de tollenaars zelf?
Als een voorportaal der hel en dat was het ook en in dat tolhuis, in dat
voorportaal der hel leven we van nature. 
Levi wist echter heel goed dat hij tegen God en het gebod inging met zijn
duistere tollenaarspraktijken, want ook Levi was een Jood die de wet
naar de letter als geen ander kende. Bovendien was het algemeen
bekend dat de landverraderlijke tollenaars hun eigen volk afpersten
door de Romeinse belastingsom te verhogen om hun eigen zakken te
vullen met gestolen geld, zoals we dat ook bij Zacheüs hebben gezien. 
Tollenaren deden dus aan 'witte-boorden criminaliteit' en zo'n crimineel
was ook de zoon van Alfeüs, genaamd Levi. Ook Levi deed zijn naam
geen eer aan, want Levi betekent 'verbonden [met de dienst van God]',
terwijl Levi zich in de zonden uitleefde in tollenaars-losbandigheid. 
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De levieten in het O.T. namen de dienst des HEEREN waar, maar Levi
nam de dienst des duivels waar. 
Maar laat niemand mij vertellen dat Levi zonder overtuigende kennis
van de Wet Gods in het tolhuis zat, want ik geloof niet in sprookjes en
Gods Woord is geen sprookjesboek, maar het waarachtige Woord Gods
en in het kader van de bekering gaat de realiteit van de Wet Gods aan
het Evangelie vooraf. Niemand kan mij uit Gods Woord bewijzen dat
tollenaars, zoals Zacheus en Levi, nog enige hoop op de zaligheid
koesterden. Integendeel, zij waren ervan overtuigd dat zij nooit meer
zalig konden worden, omdat zij dubbele verbondsbrekers waren. 
Zo zat Levi in het tolhuis en zo zat Zacheüs in de vijgeboom, namelijk als
dubbele verbondsbrekers, die maar een recht hadden: de welverdiende
straf.
Levi koesterde echt geen rijke-jongelings-gedachte over zijn
eindbestemming, want dat stond bij hem vast, maar hij kon van de
zonde niet loskomen en daar zat hij zijn geld te tellen in het tolhuis van
zijn adamsbestaan. 
Mag ik eens vragen, geliefden, hebt u weleens in het tolhuis van uw
bestaan gezeten en de vloek der Wet ingeleefd? Hebt u de rekening van
uw hemelhoge schuld weleens opgemaakt voor God? 
Als de tollenaars het geld in het tolhuis telden dat zij het volk hadden
afgeperst, klonk bij elke drachmen die in de geldlade rolde, de stem des
gewetens: "Gij zult niet stelen!" 
En als op de sabbatdag de prediking van Mozes hen in de synagoge in
hun oren klonk, namelijk dat zij God lief moesten hebben boven alles en
hun naasten als henzelf, dan krompen dit soort tollenaars inwendig
ineen, want hun levenspraktijk vloekte met de geopenbaarde wil van
God. 
Daar hadden de farizeeërs geen last van, ook niet dat zij de huizen der
weduwen opaten, welnee, zij waren Abrahams zaad en hadden nooit
iemand gediend. Al die farizeeërs leefden met een veronderstelde
wedergeboorte, maar aan hun bekering mocht niet getwijfeld worden. 
En zelf twijfelden zij er ook niet aan en daar dankten zij God dan ook
luid en duidelijk voor op de hoeken van de straten. 
Zo deden de tollenaars niet, nee, die durfden amper de tempeldrempel
te overschrijden, bevreesd om als een Korach, Dathan en Abiram levend
ter helle te varen, zoals dat duidelijk uit de gelijkenis van de tollenaar en
de farizeeër blijkt. 
Levi zat dan ook maar liever in het tolhuis dan de gang naar de tempel te
maken, want zodra hij zijn schreden richting de tempel zette, dan begon
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zijn hart zo onrustig wild te kloppen. 
Bovendien, verloren was het toch al in het leven van Levi, dus dan nog
maar een beetje gas bij geven op de brede weg des verderfs, dan de
vrome man spelen, tenminste, zo is het in mijn leven gegaan. Dan nog
maar even van het gestolen geld genieten, plus datgene wat er in de
zonde te genieten valt. 
Ja, zo zat Levi in het tolhuis, als een erfwachter van de hel. Nee, zo staat
het er niet, maar toch staat het er, tenminste als je oren gekregen hebt
om te horen en een hart om op te merken, want dan zult u terdege die
tollenaar van binnen ontdekt hebben en tollenaars kennen de Wet bij
uitstek. 
Zacheüs wist wel degelijk dat hij zijns naasten geld ontvreemd had, want
na zijn bekering gaf hij het hen vierdubbel weder, omdat de genade het
voor het zeggen had gekregen in zijn leven.  
En dan begint Levi de Heere Jezus te zoeken, want het was een verloren
zaak met hem. MIS! 
Terwijl Levi zijn geld zat te tellen en het oordeel in zijn ziel voelde
branden, ging Jezus uit en zag een tollenaar, met name Levi zitten in het
tolhuis.
Als Christus een zondaar ziet zitten en naar dezulken op zoek is, dan is
er sprake van een daadwerkelijke zondaar en niet van een rijke
jongeling zonder ontdekking! 
Ja, Christus zoekt, ziet en redt het verlorene. Velen zoeken in te gaan,
maar zullen niet kunnen. Waarom niet? Dezulken zoeken behouden te
worden van de hel, uit angst voor straf, maar als men de hel wil
ontvluchten uit angst voor de welverdiende straf, dan zal men er zeker
komen. 
Levi was niet druk bezig om de hel te ontlopen uit angst voor de straf,
want dan had hij wel gillend en schreeuwend het tolhuis uitgerend. 
Levi lag ook niet op zijn knieën om God om genade te smeken, nee, want
hij was een genadeloze die nooit meer zalig kon worden, tenminste, zo
hadden de Farizeeën het hem gepredikt en zijn eigen geweten stemde
dat volmondig toe. 
Levi zat in het tolhuis en voor Levi was dat geen werkhuis, maar een
voorportaal der hel. Volgens het reglement van het Sanhedrin moest je
eerst een aantal jaren in het werkhuis verkeerd hebben om de Wet
gunstig te stemmen, alvorens je kon worden opgenomen in het
'veredelde' huisgezin van Abrahams zaad, waartoe zij behoorden. 
Dat zij niet tot het beloofde Zaad, maar tot het dienstbare zaad van
Abraham behoorden, kwam nog voor geen moment in hen op. Abraham
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stond garant voor hun zaligheid en Mozes was op de donderende berg
geweest en had de zaak voor hen bij God in orde gemaakt, tenminste in
hun aller inbeelding. 
Die droombeeldige inbeelding had Levi echter niet, integendeel, hij
beelde zich niet alleen de hel in, hij zat reeds in het voorportaal der hel
om zijn definitieve hellevaart te maken. 
Ja, en zo zag Christus de tollenaar, Levi, zitten in het tolhuis, als een
brandhout voor de hel.
We hebben reeds gezegd dat in Johannes 4 geschreven staat dat Christus
door Samaria moest gaan. Waarom? 
Om een Samaritaanse hoer toe te brengen tot de gemeente die zalig
moet worden. Zó moest Christus door Jericho gaan om Zacheüs van het
eeuwige verderf te redden en zo moest Christus langs het tolhuis gaan
om Levi uit satans klauwen te rukken en uit de heerschappij der zonde
te bevrijden op Zijn spreken. Dat wonder geschiedde toen Christus als
Machthebbende tot Levi sprak: "Volg mij!" 
Christus woorden zijn daden, want Hij spreekt en het is er; Hij gebiedt
en het staat er. Wat? De verlossing uit de heerschappij des duivels! De
zaligheid! De vergeving der zonden! De vrijheid der kinderen Gods! 
Christus zei niet: 'Voorwaarts, mars!' Nee, dat laten we aan het
werkdadige christendom over. Christus drijft Zijn klein kuddeke niet
voor Zich uit, nee, Hij gaat Zelf voorop! "Volg Mij!" 
Toen Levi de stem van Christus hoordde, deed hij vlug het geld nog even
in een jutezak om van een goede oude dag verzekerd te zijn. MIS! "En hij,
alles verlatende, stond op en volgde Hem."
"Ja maar, zo makkelijk gaat het niet", hoor ik er een zeggen. 
Nou, zo makkelijk ging het niet, het ging juist door de onmogelijkheid,
want het ging bij Levi door de hel. Immers, Christus riep Levi van voor
de poorten der hel vandaan. Christus spreekt als Machthebbende en dan
geschiedt het, anders niet. Op de stem van de Zoon van God, moet de
duivel zijn prooi loslaten en de aftocht blazen.
Als Christus tot onze ziel spreekt in de hel van ons bestaan, dan is de
zaak geschiedt, want de doden zullen horen, de stem van de Zoon van
God, en die ze gehoord hebben, zullen leven (Joh. 5:25). 
Zo is Levi uit het tolhuis geroepen, als een dode, als een door de Wet
gedode, als een erfwachter der hel. Ja, en toen Christus Levi uit het
tolhuis riep, moest de duivel hem loslaten en Levi kon de
levendmakende stem van de Zone Gods niet wederstaan, laat staan die
weigeren. Hij verliet alles en is Jezus gevolgd, niet naar eigen keuze,
maar op Gods bevel.
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Bekering is een onwederstandelijk werk Gods en des Geestes. Daar komt
geen mens aan te pas, geen zoekende mens en ook geen meewerkende
mens. 
Wat heeft Levi aan zijn bekering gedaan? Helemaal niets. Hij zat niet in
de kerk, maar in het tolhuis, in het kapelletje van de duivel. Levi heeft er
alles aan gedaan om verloren te gaan, zoals ieder mens doet van nature,
maar Christus heeft er alles aan gedaan om de Zijnen zalig te maken,
want Hij is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven (Rom. 5:6). 
Toen de inwendige roeping van Christus krachtdadig in zijn hart
weerklonk, is Levi terstond Christus gevolgd, alles verlatende.
Wat betekent dat?
Wel, 'alles verlatende' betekent dat Levi niet iets verlaten heeft, niet
alleen zijn gestolen geld en goed, maar dat hij zichzelf verlaten heeft. Op
het "Volg Mij" van Christus is Levi een nieuw schepsel in Christus
geworden en zijn oude mens gestorven en zijn staat onder de wet
voorgoed verleden tijd.
Je hebt van die mensen die al zuchtend en kreunend de enge Poort
doorkruipen in hun verbeelding, maar Gods uitverkorenen gaan door de
Deur der schapen naar binnen op het spreken van Christus. De enge
Poort staat niet open voor jan en alleman, nee, die Poort is gesloten,
want de hemelse Poortwachter komt door gesloten deuren. 
Christus is geen 'open deur' voor levende zondaren, nee, Hij is een
levendmakende Deur voor dode zondaren. En die Deur gaat pas open op
Zijn spreken. Als Hij opent, sluit niemand! 
Christus opende Zijn hart voor de moordenaar aan het kruis IN het
oordeel. Als de Deur bijvoorbaat open staat, waarom zou je dan nog
kloppen? Nee, het bevel blijft staan: "Klopt en u zal worden opengedaan!"
Maar wie klopte er nu eigenlijk, Levi? Nee, die man zat als een dode in
het tolhuis. Kloppen op de enge poort om binnen gelaten te worden, was
voor Levi niet meer mogelijk. Het was Christus Die klopte, namelijk op
de deur van zijn tollenaarshart. 
En toen is Levi diep gaan nadenken of hij die deur zou openen of nog
eerst uitgebreid werk zou maken van zijn bekering. MIS! 
Ja, het is altijd er naast, tenminste, wat de vleselijke mens spreekt, denkt
en doet. Als Christus spreekt dan is het raak, dan is Hij Het Die klopt, dan
is Hij het die de Deur opent, dan is Hij het die de zondaar levend- en
rechtvaardig verklaard en hem doet wandelen in de vrijheid der
kinderen Gods. 
Tegenwoordig gaan er vele belijders van het ene gereformeerde
stationnetje naar het andere reformatorische perronnetje en noemen
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dat bekering en/of wedergeboorte. 
Eerst levendmaking, dan ontdekking en dan wat liefde en gesnotter en
als je dan zo'n dertig jaar doorgesukkeld hebt, dan zou het mogelijk eens
komen te gebeuren dat je een mogelijkheidje ziet om zalig te worden,
maar als je dan denkt dat je het hebt, dan 'ligt de pijl weer verder' en dat
gaat zo door, totdat je je ogen opslaat in de eeuwige pijn.... 
Levi werd in een punt des tijds uit zijn adamsgraf geroepen, uit de
kerker van zijn duisternis tot Gods wonderbaar licht in Christus en die
man kwam na zijn rechtvaardigmaking direct in het stuk der
dankbaarheid. 
Na het “Volg Mij!” van Christus doet Levi een ding waarvoor de
Farizeeën en menige vrome belijder hun neus voor ophalen, want er
staat geschreven: "En Levi richtte Hem een groten maaltijd aan, in zijn
huis; en er was een grote schare van tollenaren, en van anderen, die met
hen aanzaten." 
“Zeg, Levi, nou je bekeerd bent, kun je toch al die criminelen niet aan je
tafel nodigen?” 
Ja, dat kan ik wel, zou Levi gezegd hebben, want hij was zelf de grootste
der zondaren, en nog steeds vleselijk, verkocht onder de zonde, evenwel
vrijgemaakt door de Zaligmaker der wereld, gewassen en gereinigd door
Zijn bloed, en nu wilde hij ook zijn soortgenoten naar het vlees met het
Heil in Christus bekend maken, door HEM een uitgebreide maaltijd te
bereiden. 
Daarbij nodigde hij zijn huis vol met avondmaalgangers...?, nee, met
misdadigers, met hoeren en tollenaren! Ja, en toen heeft Levi tijdens de
maaltijd zijn bekering verteld. MIS! 

Man, ik erger me wild aan uw preek! Het is altijd mis, mis en nog eens mis! 
Ja, zeg dat wel, altijd mis. Nou, dat zou je gelukkigste dag zijn, mens, als
je eens als een doelmisser openbaar zou komen, want meer zijn we niet,
nee, en meer mag niet en Gods volk wil niet meer dan een doelmisser
zijn.
Christus is Zijn doel echter niet voorbijgeschoten en dat is voor Gods
volk tot haar eeuwige zaligheid. Christus heeft de Wet tot in de laatste
tittel en jota vervuld, niet voor Zichzelf, maar voor verdoemde zondaren,
voor hoeren en tollenaren, die ook na de bekering maar 1 weg hebben,
namelijk van God af. Niet direct, nee, als de Kerk in de eerste liefde loopt
kunnen ze nog niet over een strootje heenstappen. Dan ligt alles zo teer,
mensen. We zien dat ook bij Levi. Hij gaat niet zijn bekering vertellen,
nee, hij gaat vertellen wat Jezus gedaan heeft aan zijn ziel. Levi heeft zijn



33

eigen bekering geschreven door de inspiratie des Heiligen Geestes,
namelijk in Mattheus 9:9-10: "En Jezus, van daar voortgaande, zag een
mens in het tolhuis zitten, genaamd Mattheus; en zeide tot hem: Volg Mij.
En hij opstaande, volgde Hem. En het geschiedde, als Hij in het huis van
Mattheüs aanzat, ziet, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede
aan, met Jezus en Zijn discipelen."
Levi zei niet: "Ik zat in het tolhuis", nee, hij schrijft: "Jezus zag een mens
in het tolhuis zitten, genaamd Mattheüs..."
Je hebt van die mensen die beginnen hun bekeringverhaal met 'ik' en ze
eindigen met 'ik'.
Levi was aan zijn 'ik' gestorven en hij begint zijn getuigenis bij die grote
'IK', namelijk bij Jezus en wat HIJ gedaan heeft in zijn ziel. En Levi
eindigt ook met Jezus, want hij schrijft aan het einde van Matth. 9:10:
"...met Jezus en Zijn discipelen."
Levi zegt niet: "ik was er ook bij en ik heb dit en ik heb dat...”, nee, hij zei
-met mijn woorden gezegd-: "Jezus zag op mij neder en Hij heeft mijn ziel
uit de hel van mijn bestaan verlost. Geprezen zij Zijn heilige Naam."
Kostelijke bekering, nee, ja ook, maar ik wilde zeggen: "Dierbare Heere
Jezus!" 
Ja, dat zal Levi zeker uitgeroepen hebben en al die aanzittende
criminelen, inclusief de discipelen, en zij zullen het wel van
verwondering uitgeroepen hebben: "Wie is toch Deze Die zondaren aan
de hel ontrukt, gevangenen van de duivel vrijheid schenkt en aan hun
ellende denkt?" 
Kom en zie: "Den Koning nu der eeuwen, den onverderfelijken, den
onzienlijken, den alleen wijzen God, zij eer en heerlijkheid in alle
eeuwigheid. Amen", 1 Tim. 1:17. Amen!

Slotzang: Psalm 51:7.
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REACTIE N.A.V. KLEENIAANSE SNOTTERBEL-BEKERING 
+ TWEE CITATEN VAN W. GUTHRIE

Reacties op het vorige artikel (klik op pdf-ikoontje ter inzage van update-
versie met toevoeging van dit artikel) konden vanzelf niet uitblijven,
want als het gaat over de bijbelse ontmaskering van zelf-gedecoreerde
huichelaars, dan staat de hel op haar achterste benen, gelijk geschreven
is omtrent het geloofsgetuigenis van Stefanus: "Als zij nu dit hoorden,
berstten hun harten, en zij knersten de tanden tegen hem", Hand. 7:54.

De ontmaskering van de kleeniaanse snotterbel-religie staat niet op
zichzelf, aangezien men in onze dagen kerkbreed met allerhande
bekerings-modellen op de proppen komt, die bij lange na de toets van
Gods Woord niet kunnen doorstaan. Het tegenwoordige pastoraat is
zwanger van humanistisch menscentrisme, dat ten koste van de
Waarheid en de ere Gods verheerlijkt wordt, met als gevolg dat alle
kerken zijn afgevallen, omdat men de leer waarmee de Kerk staat of valt
heeft losgelaten en voor een privegeloof heeft ingeruild. Iedere belijder
mag op zijn manier geloven, en er is geen dominee die weet wat het is
om van God geroepen te zijn, want anders zou men in der eeuwigheid
niet zo kunnen sjoemelen in de marge, zoals dat in onze dagen op alle
gebied gedaan wordt. Van zulke afvallige kerken is Christus niet het
Hoofd. 

Oudgeraffineerde en gelijknamige modaliteiten-dominees zoeken een
kerkelijk onderkomen en focussen op de wol der schapen, maar in de
schapen zelf, stelt men geen belang, laat staan dat men nog iets geeft om
de ere Gods. Omdat men niet meer in staat is om verwereldlijking in de
kerken te beheersen met Woord en Geest en met de twee sleutels van
het hemelrijk, is men overgegaan om al die kerkelijke verwereldlijking
tot bijzaken te degraderen, waartegen alle getuigende monden die er
nog zijn, belasterd worden, gehaat en de deuren voor hen gesloten. We
hebben het bij levende lijve ondervonden en ondervinden het tot op de
dag van vandaag, maar er is niets nieuws onder de zon en ook in onze
dagen geschiedt exact hetzelfde als toen de Joden moord en brand
schreeuwden toen hun vermeende bekering in rook opging door de
prediking van Paulus, "Roepende: Gij Israelietische mannen, komt te hulp!
Deze is de mens, die tegen het volk, en de wet, en deze plaats allen man
overal leert; en bovendien heeft hij ook Grieken in den tempel gebracht, en
heeft deze heilige plaats ontheiligd", Hand. 21:28.
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De vervolging begint altijd in de kerk jegens de geroepen getuigen van
Christus en ik kan er een boek over schrijven, maar omdat de huidige
dominees de kerk in het midden laten op ALLE gebied, de ergernis van
het kruis teniet doen, een evangelie preken naar de mens, worden zij
niet vervolgd, laat staan dat zij deel hebben aan het lijden om Christus'
wil. Voor de Naam en de zaak van Christus heeft men nog geen zuur
gezicht over in onze dagen, en men gaat liever met heel de wereld naar
de verdoemenis, dan dat men naam en kerkelijk bestaan eraan geeft en
in de voetstappen van Christus gaat.

Dat rijkemansleven kenmerkt ook alle kleeniaanse publicisten die
volgens een zwakzinnig copy-paste systeem te werk gaan om met
andermans geestelijke veren te pronken en containers aan
dodemanshersenen publiceren om punten te scoren, terwijl van Gods
ware volk en knechten geschreven staat: "En ook allen, die godzaliglijk
willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden", 2 Tim. 3:12. 

De roeping der Kerk is o.a. om de ketters en alle valse leraars te
censureren (Tit. 3:10 - 1 Tim. 5:20 - Ef. 5:11), maar de huidige
priesterschaar laat alles gaan, want godsdienst bedrijven mag niets
meer kosten in onze dagen. Door de inspiratie des Heiligen Geestes stelt
Paulus tot twee keer toe al degenen onder de vloek, die een andere leer
leren dan de leer van de apostelen en profeten, vanwelke Jezus Christus
de uiterste Hoeksteen is, zeggende: "Doch al ware het ook, dat wij, of een
engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u
verkondigd hebben, die zij vervloekt", Gal. 1:8-9.

Paulus bedoelt geen afvallige engelen, maar hemelse engelen, die allen
onderworpen zijn aan Gods Woord en de eniggeldende leer van
Christus. Welke achtenswaardige personen het ook betreft, als zij een
vals evangelie leren, al was het ook een engel uit de hemel, over
dezulken roept Paulus het anathema uit. 
Daarmee rust ook de vloek van het anathema op alle kerken en op alle
oudvader-afgoderij die in onze dagen grootschalig bedreven wordt,
omdat men zelf niets wezenlijks heeft te vertellen. Om nog maar niet te
spreken over al die van God vervloekte RD-promotie van rasechte
weblog-ketters, zoals badpak-dr. A. Huijgen, die zich publiek
manifesteert als behorend tot het refoleger bittere vijanden van
Christus. Dezelfde godslasterlijke manifestatie geschiedt door SGP-
voormannen, zoals Van der Staaij zich onlangs met de valse mormon-
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kerk conformeerde en zich erdoor liet decorenen, zoals we met de feiten
hebben bewezen. 

Heel Refoland en al haar voorgangers zijn bezwangerd met een stomme-
honden-geest (Jes. 56:10) en een geest der dwaling (1 Joh. 4:6),
waardoor het kwade als goed gepromoot en het goede als kwaad
verworpen wordt op alle gebied. Ook het RD profileert zich -o.l.v de refo-
jezuieten Kranendonk en De Bruijn- en toezichthouder C. Stelwagen, als
een dagblad des duivels, waarin doorlopend Gods Waarheid gelasterd
wordt, een pulpblad die met godslasterlijke artikelen wordt gevuld, die
zogenaamd als "geloofsgetuigenissen" wereldkundig gemaakt worden. 

En als Christus Zijn geroepen getuigen daartegenover stelt om al die
reformatorisch-bestikkerde en heilig verklaarde kerkpolitieke
porseleinen kerkkasten met het zwaard des Woords in stukken te slaan
en met het getuigenis van Jezus de afvallige kerkholen uit te roken,
roepen al die refokikkers in koor, gelijk de joods-judaistische kikvorsen
van weleer, zeggende: "Weg met deze, want het is niet betamelijk dat hij
leeft - Want wij hebben dezen man bevonden te zijn een pest, en een, die
oproer verwekt onder al de Joden, door de ganse wereld, en een oppersten
voorstander van de sekte der Nazarenen", Hand. 24:5.

Het kenmerk van genoemde judaistische beroerten is echter al zo oud
als de wereld bestaat, nl. dat men allerhande vals getuigenis in stelling
brengt, om Gods geroepen getuigen te belasteren, omdat genoemde
getuigen in alle tijden en plaatsen alle soorten van kleeniaanse
snotterbellen-godsdienst publiek naar de kliko verwezen/verwijzen en
censureren, gelijk ook o.a. Luther, Calvijn en John Knox getrouwelijk en
publiek hebben gedaan, man en paard bij de naam noemende en de
valse vredemakers de vloek en de verdoemenis door de Geest van
Christus hebben aangezegd.

Laten we in dit verband ook maar eens een citaat doorgeven en wel
van onze broeder Maarten: "Wanneer het nu de artikelen van het
geloof betreft, dan geve God maar geen ootmoed! Want het komt er dan
niet op aan, dat men omwille van de liefde of de vrede of de eenheid wil
wijken; ook niet omdat anders de kerk verwoest werd of dat men uit liefde
tot de keizerlijke majesteit een weinig wijkt. Zo klagen de sekten- en
scheurmakers over ons, als ware er bij ons geen ootmoed en liefde. Maar
wij antwoorden hen: Verwijder eerst het Woord, de leer en het geloof;
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want hierin willen wij voor u geen handbreed wijken, al zouden ook de
hemel en aarde erdoor uit hun voegen raken."
Citaat van Luther uit: Preek over de voetenwassing, Joh. 13:1-20. 

PS. He Kleen, waarom maak jij Luther niet uit voor een narcist,
aangezien hetgeen Luther hier schrijft, door jou gehaat wordt als de
pest!

In onze dagen strijdt geen dominee meer voor de kroonrechten van
Christus, noch voor de ere Gods, maar houden liever hun stand op met
een vleselijke modaliteiten-status, en trachten degenen die een
getuigende mond hebben te negeren en dood te zwijgen, en met
achterklapse lasteringen in een kwaad daglicht te stellen, terwijl de
getuigen van Christus in alle tijden en plaatsen krachtens hun goddelijke
roeping schijn van het zijn ontmaskeren en schijn uitrukken (Jer. 1:19 -
10:15). Het is dan ook niet verwonderlijk dat heel het refo-gemenebest,
plus hun kleeniaanse puppets, als 1 man over het getuigenis van
ondergetekende vallen, waarvan de Heere Jezus het toenmalige
sanhedristische refo-gemenebest de reden van die haat aanzegt: "De
wereld kan ulieden niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van dezelve
getuig, dat haar werken boos zijn", Joh. 7:7. 

Ik voel me dan ook door al die vroomprekende dominees verraden, niet
omdat ze het mij aandoen, maar omdat ze de zaak van Christus
verraden, gelijk geschreven is: "Want zij zoeken allen het hunne, niet
hetgeen van Christus Jezus is", Filip. 2:21.
Ze noemen zichzelf broeders, maar in werkelijkheid zijn het nog geen
achterneven. Ze zeggen het nog niet eens, laat staan dat ze het doen.
Alles wat er van de kansels klinkt en kerkelijk gedoofpot wordt, is een
bittere vrucht van de kerkelijke democratie en de daaraan verbonden
kerkpolitiek. Er staat dan ook geen dominee in de Christelijke vrijheid,
omdat ze zich door de kerkelijke democratie hebben laten knevelen in
dienstbaarheid. Ondergetekende heeft aan zijn God evenwel geen enkel
gebrek, want 1 man met God is de Meerderheid en dat gaat door alle
vijandelijke en helse vuren heen, maar uit die allen redt mij God, gelijk
de Heere gesproken heeft, zeggende: "De lieden die met u twisten, zullen
vergaan", Jes. 41:11 - "Want Ik heb u tegen dit volk gesteld tot een koperen
vasten muur; zij zullen wel tegen u strijden, maar u niet overmogen; want
Ik ben met u, om u te behouden en om u uit te rukken, spreekt de HEERE",
Jer. 15:20.
Er is geen dominee die er kennis aan heeft, want anders zouden we
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totaal iets anders horen en dan zouden de huidige kerkdenominaties
worden opgeheven, aangezien alleen God Zijn Kerk plant en daarin ook
de ambten geeft aan Zijn geroepen knechten. Nee, de mens wil als God
zijn, en van die oerzonde zijn de kerken en hun voorgangers zwanger,
want al de huidige refokerkhuizen zijn Gods planting niet en zijn allen
op de drijfzand van de democratie gebouwd.

De profane kerkpolitieke godsdienst in onze dagen maakt zichzelf echter
openbaar, gelijk geschreven is: "Zij haten in de poort dengene die
bestraft, en hebben een gruwel van dien, die oprechtelijk spreekt", Amos
5:10. Zonde is geen zonde meer in onze dagen en al die refo-dominees
preken dan ook zonder enige uitzondering een evangelie naar de mens.
Dezulken zijn geen dienstknechten van Christus (Gal. 1:10). Dit soort
van evangelische kerkpolitiek dat wettisch bezwangerd is, is een
doorgekankerde trend geworden en van God vervloekt en daar spreekt
Paulus het anathema over uit (Gal. 1:8-9).

To the point: Men heeft mij een printscreen doen toekomen van de
kleeniaanse laster-kijkdoos, waarvan de psychotische maker,
waarheidsbrieven van anderen aan zijn adres, ziekelijk-lasterlijk aan
mijn persoon linkt, zoals ook het bilderberger RD doet met inzenders die
waarheidsfeitelijke dingen op RD-forums inzenden, waardoor
allerhande roepende en door het RD gekerstende zonden, bijbels
worden tegengesproken. Zulke waarheidsgetrouwe inzendingen worden
onmiddellijk verwijderd en aan zulke inzendingen verbinden die
doodzieke RD-geesten direct de naam van ondergetekende, zoals ook de
katwijkse kwaaddoener, Alexander de goudsmid, dat doorlopend doet. 

Welnu, kleeniaanse en refo-onreine refo-riool-geesten, laster maar een
eind voort, het maakt u geen gewin, wij gaan ten hemel in en erven
koninkrijken, maar weet dit dat God ieders werk in het gericht zal
brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad (Pred. 12:14).
Terzake: Wij hebben Guthrie in het vorige artikel niet neergezet als een
valse leraar, zoals sommige oudvader-papegaaien ons in een dolle
reactie verwijten, nee, maar Guthries algemeen geleerde Puriteinse
veronderstelling, nl. van "het onbewust in Christus zijn" en zijn
beschrijving van Zacheus als een onontdekte gitaarspelende
toneelspeler in de boom, is volledig in strijd met de leer van de
rechtvaardiging van de goddeloze, zoals we in het vorige artikel uit Gods
Woord bewezen hebben en de ketterij weerlegd. 
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Ook viert de zielsbedrieglijke leerstelling van "het onbewust in Christus
zijn", hoogtij in onze dagen, en men laat zich niet door Gods Woord
gezeggen. Welnu, draag dan ook de bittere gevolgen ervan, maar je komt
er de enge poort niet mee door en ook de hemelpoort niet. Al degenen
die dit soort ketterijen gladstrijken en onder de noemer van "pastorale
benadering" plaatsen, zoals ook Henk Zweistra in zijn oudvader-
buiksprekende doctoraalscriptie gedaan heeft met Brakel, terwijl het
thema van zijn scriptie "de rechtvaardiging van de goddeloze" totaal niet
uit de verf komt. Zoals gezegd heeft men kerkbreed de leer waarmee de
Kerk staat of valt ingewisseld voor wat pastoraal gesnotter, omdat men
aan de bevinding der zaken vreemd is. Daar komt bij dat alle pastoraat
dat niet overeenkomt met de gezonde leer van Christus, niets anders is
dan vijandschap tegen God en een overtreding van die eniggeldende leer
van Christus. 

Het tweede is, dat ondergetekende door de kleeniaanse beunhazerij, de
jezuietenkrant het RD, en de hollywood bewegingen Jijdaar en Heartcry,
zwakzinnig gelinkt wordt aan publicaties via nagemaakte websites die
ondergetekende niet gemaakt, noch daarop geschreven heeft en er ook
geen hand in heeft en de Heere weet dat ik niet lieg. "Want de wapenen
van onzen krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot
nederwerping der sterkten; dewijl wij de overleggingen ter nederwerpen,
en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte
gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus", 2 Kor. 10:4-5. 
Al degenen die onze website lezen, de preken beluisteren en daarmee
instemmen, zijn vrij om hun eigen getuigenis-brieven te schrijven naar
wie zij willen en wanneer zij willen en daarmee staat iedereen voor God.
Van dat persoonlijke getuigenis hoeft niemand mij in kennis te stellen,
ook al is het ontleend aan hetgeen wij schrijven en preken. "Noch als
heerschappij voerende over het erfdeel des Heeren, maar als voorbeelden
der kudde geworden zijnde", 1 Pet. 5:3. 

Bovendien hebben wij geen roeping om al degenen die mede-getuigenis
geven, op te sporen en hun brieven op de weegschaal te wegen, laat
staan te censureren, ook niet als men n.a.v. ons getuigenis met vleselijke
wapens te werk gaat, want daar hebben we geen enkele controle op, en
dat geschiedt geheel buiten ons om en ik heb er dan ook part noch deel
aan, God is mijn Getuige. Wie dat door duivelse verdachtmakingen
gedreven, meent te moeten belasteren is zwanger van de hel, zoals de
katwijkse pronkhaan Kleen dat duidelijk is. 
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Ik hoorde onlangs dat een vooraanstaande dominee vreemd gegaan is,
maar met het "van horen zeggen" kan niemand werken, terwijl de
genoemde pelagiaanse judasbewegingen met het "van horen zeggen"
wel te werk gaan als het ondergetekende betreft. 

Ook weet ik inmiddels dat mijn zoon Rene de katwijkse snothaan Kleen
via een telefoongesprek opnieuw geconfronteerd heeft met zijn helse
praktijken en dat per brief heeft bevestigd. Omdat Kleen op
verschillende emails van Rene nooit reageerde, heeft Rene via een
com-versie van Kleens website genoemde katwijkse snothaan uit zijn
tent gelokt en waarom Kleen dit alles nu wel publiceert, is om
ondergetekende te belasteren van medeplichtigheid van die com.versie,
terwijl mijn zoon geheel buiten mijn medeweten om dit alles gedaan
heeft. God is mijn Getuige.
Ik zeg tegen mijn zoon, jongen, dat zijn geen geoorloofde middelen die jij
gebruikt, hoewel je hem de waarheid geschreven heeft. 
Rene zegt: Kleen reageerde niet op mijn emails en nu wel en hij beloofde
de laster over u te verwijderen, onder de voorwaarde dat u alle
Kleen-artikelen van uw website verwijdert. 
Ik zeg: Dat zal ik niet kunnen, want wat ik tegen hem geschreven heb is
de volle waarheid en is ook krachtens mijn roeping en bij God vandaan
geschreven. Nee, ik val niet voor die duivelse deal-strikken van Kleen.
Bovendien is de man met zijn laster nooit publiek in de schuld gekomen
en het is gebleken dat hij zijn gedane belofte breekt als water en
publiceerde al die laster opnieuw, hoewel het zijn eigen schande betreft.
Kleen is net betrouwbaar als de duivel is en dat betreft al diezelfde
geesten. 
Rene: "Als die vent niet stopt met al die gore laster, ga ik al zijn gore
seks-onzedelijke-fotos van zijn facebook-pagina publiceren."
Ik zeg, jongen, er staat geschreven: "Wreekt uzelven niet, beminden, maar
geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt  de wraak toe; Ik
zal het vergelden, zegt de Heere", Rom. 12:19. 

Waarom is men zo massaal op ondergetekende kwalijk gebrand en op
geen enkel ander? Waarom wordt een neonomiaanse publicatie van
crucifix-kusser, Piet de Vries, niet aan zijn pelagiaanse collega, Van
Vlastuin, gelinkt? 
Antw.: Omdat heel het leger refo-dominees gezet is om eigen kerk-kool
en de sgp-geit te sparen. Ja, dat is de godsdienst van de valse oecumene
en het interesseert geen enkele dominee of God nu wel of geen mensen
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bekeert, want wat er allemaal ingezegend wordt aan fake-bekeringen in
onze dagen, is een gevolg van de algehele afval, waarvan de paus kwijlt
en de duivel siddert. 

Ik weet me van de Heere Zelf geroepen om Zijn getuige te zijn, zowel op
het zendingsveld als in de adderholen van het Refodom, en wie denkt
dat te moeten belasteren met geestelijk gestoorde judaspraat, zonder
ooit een bijbels bewijs van al die valse beschuldigingen te leveren, staat
straks voor God met zijn handen vol onschuldig vergoten bloed, zoals
Kain met zulke bloedhanden voor God moest verschijnen. 
Overigens zijn we de Heere zeer erkentelijk dat Hij ook in onze dagen
nog medegetuigenis geeft, met name door de ware broeders, van
hetgeen we in Zijn Naam mogen uitdragen door de bediening des
Geestes. We zoeken echter geen medestanders, laat staan volgelingen. Ik
heb Gode zij dank medebroeders in Christus die door recht verlost zijn,
onder het heiligend kruis naar Huis reizen, maar met al hun
medegetuigenis en broederlijke liefde zijn het mijn volgelingen niet,
maar voetstap-drukkende volgelingen van Christus Zelf.

Al die kleeniaanse laffe honden in onze dagen zoeken altijd
medestanders, maar aan die walgelijke praktijken ben ik wezens
vreemd. Het is om van te kotsen, met hoeveel stroop en slijm men rijp en
groen aan elkaar lijmt en de breuk op het lichts genezen, omdat men niet
alleen durft te staan met God, omdat men niet van God geroepen is. 

Naar de gedurige inleving staan we evenwel nog steeds ledig op de
markt, hoewel het dikwijls een markt van vrije genade mag zijn, waarbij
we geen gebrek hebben aan slaande engelen des satans, maar ook
daarvoor zij de Heere alle lof en dank, opdat we ons niet zouden
verheffen, want Hij heeft tot mij gezegd: "Mijn genade is u genoeg; want
Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen
in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone", 2 Kor. 12:9.

In heb kliko's vol lasterbrieven van kleeniaanse lasterhonden, die nooit
enig bijbels bewijs geleverd hebben van hetgeen zij ondergetekende
valselijk in de schoenen schuiven. Heel het Refodom is een door en door
verkankerde beweging dat aan de kennis van Gods wegen geen enkele
boodschap heeft. Met Paulus wijzen we dergelijke zwakzinnige laster
dan ook van de hand, zeggende: "En zij kunnen niet bewijzen, waarvan zij
mij nu beschuldigen", Hand. 24:13.
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Door de kerkelijke democratie is Christus vals beschuldigd, tot de
kruisdood veroordeeld en voor een duivel uitgemaakt, en wat zou ik dan
als de minste van de minste van Zijn geroepen knechten anders moeten
verwachten als hetgeen zij de Meester aangedaan hebben en nog steeds
doen, met name door al die kleeniaanse zwijnen die van hun eigen drek
niet gewassen zijn? God alleen komt de wrake toe, hoewel dat niet
betekent dat wij zwijgen kunnen als men Gods Woord en het getuigenis
des Geestes verkracht, hetgeen op grote schaal gedaan wordt binnen het
refo-gemenebest, dat in zijn totaliteit afgevallen is van de Waarheid. 
Dat laatste geldt met name en ten volle voor de zelfgedecoreerde
katwijkse pronkhaan Kleen, die als een Orpa kan janken en snotteren,
maar die als een Simon de Tovenaar openbaar gekomen is en ertoe gezet
is om zich genadeloos en zonder roeping op te werpen als zijnde iets
bijzonders, om het werk Gods na te bootsen, wat geen mens in der
eeuwigheid zal gelukken, aangezien Gods ogen alle harten der mensen,
ja de ganse aarde doorlopen.

Sinds we op bevel des Heeren schrijven en preken en de waarheid van
de leugen onderscheiden, sindsdien zijn we kerkbreed van laster
beschuldigd, met name op het refo-riool-web en door kleeniaanse
sprinkhanen die zich ook willen doen gelden, waarbij zij niet schromen
om het ware werk van God als duivels te bestempelen en derhalve ook
niet schromen om de zonde tegen de Heilige Geest te bedrijven, waarvan
we de bewijzen op deze website hebben aangetoond.

In de vorige artikelen en recente preken hebben we al gezegd en
aangetoond dat God Zijn Geest uit alle refokerken weggenomen heeft,
Zijn volk eruit gehaald en Zijn kandelaar verplaatst, omdat de huidige
kerken participeren met de mens der zonde, met Sodom en Gomorra, en
er geen enkele dominee is die in de bressen staat met de bazuin aan de
mond om tegen allerhande roepende zonden en de ingekankerde
kerkpolitieke business publiek te getuigen. In de loop der jaren hebben
we tal van rechtzinnige dominees als kameleons zien veranderen, die
vroeger het Woord nog recht sneden, maar zich door de heersende
kerkpolitiek aangepast hebben aan de plurale leervrijheid, modaliteiten-
afgoderij, tuchtloosheid en een leven in de zonde. Liegen, lasteren en
bedriegen is de drijfveer geworden in kerk en maatschappij, maar God
laat Zich door niemand om de tuin leiden, en Zijn oordelen over deze
schandalige, afvallige kerkpolitieke zwendel zijn waarachtig.
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Van de geschreven artikelen en gehouden preken, waarin al die
kleeniaanse lasterhonden worden ontmaskerd, nemen we dan ook geen
letter terug, omdat het alles waar en in God gedaan is en op Zijn bevel.
Omdat genoemde ongewassen zwijnen het waarzaligmakende werk
Gods en des Geestes met vrome woorden verdemoniseren en
diaboliseren en Christus doorlopend in Gods geroepen getuigen
kruisigen, kunnen we niet het zwijgen ertoe doen, anders zouden zelfs
de stenen gaan spreken. Jegens het huidige kerkpolitieke tovenaarsleger
luidt het oordeel als van weleer: "Want ik zie, dat gij zijt in een gans
bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid", Hand. 8:21-23.

Tot op de dag van vandaag vreet de alomheersende slachtofferlijke
lasterpraat a la de doperse pronkhaan Kleen, voort gelijk de kanker (2
Tim. 2:17), en de man in kwestie schroomt niet om de afsnijdende
bediening der Wet en het getuigenis van Jezus die we in Zijn Naam
verkondigen, als zijnde "duivels" te bestempelen, omdat zijn ballonnen-
godsdienst/bekering daardoor lek geprikt wordt en van wie het ook
betreft. Pronkhaan Kleen is een geestelijk gestoorde nabootser gebleken
van het getuigenis des Geestes en nooit heeft hij 1 letter bij God vandaan
geschreven, omdat hij niet van God geroepen is, alles van anderen steelt,
en dat komt ook openbaar in zijn vleselijk verrotte drijfveren, waaruit
keer op keer blijkt dat hij niet de verheerlijking van de ere en lere Gods
voor ogen heeft, maar zwanger is van eigeneer, menseneer, oudvader-
afgoderij, copy & paste zwakzinnigheid, vals-oecumenische
medestanders zoekt, zich met lasterpraat bezig houdt, om over de rug
van Christus en Zijn getuigen, de kroon op zijn eigen hoofd te zetten.
Genoemde Christus-kruisigende geest heerst kerkbreed, waardoor ook
Haman gedreven werd, over de rug van de godzalige Mordechai, maar
zijn leven eindigde aan zijn eigen galg. Ook de valse Joden hebben het
bloed der wrake onzes Gods over zich uitgeroepen en gekregen, want
van de valse Joden zegt Christus: "Opdat van dit geslacht afgeeist worde
het bloed van al de profeten, dat vergoten is van de grondlegging der
wereld af. Van het bloed van Abel, tot het bloed van Zacharia, die gedood
is tussen het altaar en het huis Gods; ja, zeg Ik u, het zal afgeeist worden
van dit geslacht!" Luk. 11:50-51.

De dopers-sentimetele Kleen is duidelijk een psychopaat gebleken, die
zwanger is van doperse denkbeelden en duivelse verdachtmakingen,
waarin hij zich gesteund voelt door zijn doperse kornuiten, waaronder
dorpsomroeper, R.J. Jansen. Daarbij schroomt de man niet om
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ondergetekende met zijn ziekelijk refrein "geliefde lezer", als een narcist
weg te zetten, zoals sommige lasterkoppige refohonden ook gedaan
hebben met de godzalige Van der Groe. 
Kleen wil ook wel zijn beste beentje voorzetten, maar het zijn allemaal
werken der wet, zoals hij zich nu voordoet als een soort sinterklaas, in
het uitdelen van de buiksprekende dwaalboeken van ds. Kort, terwijl
Kort nog leert dat er geen onbewust leven in Christus bestaat, terwijl
Kleen dat veronderstelde onbewuste leven in Christus, zoals o.a. door
Guthrie geleerd wordt, opvoert om zijn vermeende bekering te
bewijzen, die hij gepaard doet gaan met allerlei zelfverzonnen
gezichtelijke en gerichtelijke droombeelden, en ook anderen zalig
spreekt die het niet weten. Derhalve is pronkhaan Kleen met zijn
gezichtelijke snotterbel-bekering nooit gerichtelijk verlost geworden
van de oude mens onder de wet en ook niet van de aloude embryo-
ketterij, waarmee heel de Afscheiding en alle refokerken bezwangerd
zijn, in dienstbaarheid verkeren, het kind der belofte uitwerpen, de zoon
der dienstbare besnotteren, en met de dienstbare dienstmaagd vrijen en
overspel bedrijven. 

Omdat Orpa Kleen net zoveel kennis heeft van bijbelse theologie als een
kip van spruitenplukken, kan hij nog geen twee stichtelijke woorden
achter elkaar spreken en heeft zelfs zijn overleden moeder met een
halfuurdurend snotterverhaal op valse gronden zo'n beetje de hemel in
gesnotterd, een lijkrede waarvan zelfs de gevallen engelen sidderen. En
dat volstrekt zwakzinnige relaas, heeft hij ook nog eens gepubliceerd...
Kleen publiceert de meest geestelijk gestoorde zaken die met het geloof
en met algemene bewustmaking niets, maar dan ook niets te maken
hebben en het feit dat al die dominees die hij op zijn wassenbeelden-
kijkdoos etaleert, zich door deze psychotische snothaan laten etaleren, is
veelzeggend, want soort zoekt soort.

Door al dat ziekelijke nabootsen van Gods ware werk met copy & paste
likwerk, buiksprekerijen der dodemanshersenen en sentimentele
snotterijen worden Gods Naam en eer doorlopend om zijnentwil
gelasterd en wie het ook betreft. Een ieder ziet maar toe waar hij blijft
als men zich conformeert met genoemde valsspelers, want daarvan staat
geschreven: "Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid,
gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog,
kwaadaardigheid; oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders,
hovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, den ouderen
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ongehoorzaam; onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke
liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen; dewelken, daar zij het recht Gods
weten, namelijk, dat degenen, die zulke dingen doen, des doods waardig
zijn) niet alleen dezelve doen, maar ook mede een welgevallen hebben in
degenen, die ze doen", Rom. 1:29-32.

We hebben dit artikel gepubliceerd omdat het katwijkse geval niet op
zichzelf staat, maar als een geest uit de afgrond door alle kerken waait
en waarvan elke refofiel bezwangerd is, zoals door die massale
ondertekening van die sodomitische Nashville-verklaring duidelijk en
opnieuw aan het licht gekomen is, terwijl ook duidelijk gebleken is dat
men voor eigen schijn nog niet eens in durft te staan. We hebben
niemands dodelijke dag begeerd en kunnen al onze haters om Christus
wil vergeven, gelijk geschreven staat: "Heere, reken hun deze zonde niet
toe!" Hand. 7:60.

Maar degenen die Gods werk profaan verkrachten, zoals beunhaas Kleen
dat duidelijk doet, met degenen die daar een welgevallen aan hebben,
staan voor God, gelijk de apostel Paulus onuitwisbaar jegens zulke
profane kwaaddoeners schrijft, om wiens wil de Naam van God
doorlopend gelasterd wordt, zeggende: "En hun woord zal voorteten,
gelijk de kanker; onder welke is Hymeneus en Filetus; die van de Waarheid
zijn afgeweken...", 2 Tim. 2:17-18. - "O gij kind des duivels, vol van alle
bedrog, en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet
ophouden te verkeren de rechte wegen des Heeren?" Hand. 13:10. 

GPPB. v.d.m. 
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Inzender: Geachte ds. Burggraaf. 
Ik deel uw hartgrondige Jeremia-klacht over de huidige kerkelijke afval.
Het is helaas maar al te waar, maar aan deze klacht wordt overal een
vleselijke draai gegeven, omdat men geen kennis heeft aan de inleving
van die klacht, zoals Jeremia die verklaart in Jeremia 20:14-18. U moest
eens weten hoeveel dictatuur er heerst in de huidige refokerken. Alles
gaat "goed" zolang je zwijgt, maar heb je een probleem, of spreek je een
door de kerk geleerde dwaling tegen is men niet thuis. Ik weet wel dat u
ervan op de hoogte bent, want u hebt opnieuw een slip van het
kerkgordijn opgelicht in de laatste twee artikelen, toegespitst op een
publicist in Katwijk die inderdaad model staat voor de toenemende
tendens van schijnbekeringen in onze tijd. Die man is echt geestesziek
en hij publiceert de meest belachelijke dingen, maar lasteren doet
niemand gratis. Er is geen opmerken meer en de gave des onderscheids
meer te vinden en als je de waarheid van de kerkleugens onderscheidt,
ben je volgens de integere godsdienst aan het oordelen. Bijna niemand
kan de waarheid verdragen, ook niet als het door de liefde wordt
aangezegd. Je kunt geen zinnig woord meer wisselen met het gros
ambtsdragers en dominees, behalve als het gaat over koetjes en kalfjes.
Ik had laatst nog huisbezoek en als je dan snottert en snuift zoals die
Katwijkse "pronkhaan", dan kun je zo aanschuiven in de
kerkeraadsbank. Maar als je de ouderlingen van dienst en de dominee
persoonlijk aanspreekt op de grove leer-dwalingen en valse bevinding
die er in onze kerk en in onze gemeemte gepreekt worden, dan word je
gelijk doorpriemd met beschuldigende vingerwijzingen en voor een
scheurmaker uitgemaakt. O, vriend, ik weet van uw strijd, want het is
overal hetzelfde. Ik ben nog lid van de Oud Geref. Gem., maar over
kerkpolitiek gesproken, het is bijna niet anders dan politiek, ook in de
preken, en ze draaien altijd om de hete brij heen. Ik word meer en meer
gedrongen om me nog meer vrij te maken, want voorheen was ik veel te
goedgelovig. En als ik het mag doen, word ik met vijandschap en dode
rechtzinnigheid overgoten. De kerkeraadsleden draaien zelfs het hoofd
om als je ze op straat tegenkomt. Ik weet precies wat u allemaal bedoelt,
ook in uw laatste twee artikelen, maar bijna niemand verstaat die taal en
de Bijbel is kwa geestelijke inhoud een onbekend Boek in onze kerk
geworden. In andere kerken zal het niet veel beter zijn. Er is bijna geen
ambtsdrager en geen dominee te vinden die nog enig besef heeft van
wat er allemaal gaande is in onze dagen. Ze waarschuwen niet waarvoor
ze moeten warschuwen. Ook bij de gemeenteleden vind ik geen echte
weerklank, want de dominee weet het en daarbij zweert men en men
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denkt dat die afgoderij een soort vrijbrief is om onbekeerd voort te
leven. Anderen voelen zich zeer gevleid met een prediking waarin het
"niet weten" tot de hoogste kennis verheven wordt, maar als je vraagt
naar de kennis van Christus, voelen ze zich bedreigd. O, ga voort men het
Woord recht te snijden, want anders groeit het vlees mijn schoenen uit.
U hebt volkomen gelijk zoals u dikwijls zegt dat voor het levende Kind
geen plaats is in de kerken van nu. Zelfs bij dominee Kort heeft het recht
zijn loop niet en hij gaat angstvallig langs het randje om niet buiten de
boot te vallen. Ook hij zoekt inderdaad de kool en de geit te sparen. O, je
kunt bijna geen herders vinden die de schapen niet verstrooien,
uitgezonderd de Goede Herder. Het is bijna allemaal eigenbelang in die
domineeswereld, daar ben ik ook wel achtergekomen. En van nature is
dat ons aller bestaan, maar als Christus ons Hoofd geworden is, dan zijn
we koning af, en dan moet Hij alle eer ontvangen en dat moet ook gezegd
worden, want dan is het met de oude mens en zijn vrome betweterijen
gedaan. Daar weet die Katwijker "pronkhaan" niets van af, want wat die
man meent te zijn (een soort toetsteen voor anderen), is hij helemaal
niet, omdat hij niets met Gods Woord bewijst. Die arme stakker zoekt de
eer van anderen te kopen met zijn gesnotter, maar van die attractieve
speeltuin is Gods ware volk verlost. Maar dat hij uw naam plakt aan
brieven die u niet geschreven heeft, is een bewijs dat hij bezet is met
duivelse geest. Och, vriend, ze hebben het de Heere Jezus ook aangedaan
en Hem de grofste scheldingen in het gezicht geslingerd. Hij is ons
voorgegaan in ALLES! 
Ik ga stoppen en ik wens u Gods onmisbare zegen toe in de strijd die u
strijden mag onder de banier van Koning Jezus. Bidt vooral voor Gods
arme verstrooide schapen die geen onderherder hebben, hoewel de
Goede Herder alles is en in alles voorziet, omdat Hij Zijn hand keer op
keer tot de kleinen wendt. 

Hartelijke groet. A. R. 

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

Geachte vriend A. R.,
Aan uw getuigenis brief heb ik niet veel toe te voegen, behalve dit ene,
en dat is, dat we geen persoonsstrijd voeren, maar omdat de Naam en de
zaak van Christus kerkbreed gelasterd wordt, met name door die
katwijkse snothaan, Kleen. Die man is een sadistisch kankergezwel
gebleken in de wijngaard des Heeren een beroepslasteraar en hij steelt
alles bij elkaar, ook mijn stukken, waaruit hij mijn naam wist, om
daarmee te pronken alsof hij het zelf geschreven heeft. Dat hebben ook
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vele anderen opgemerkt, maar Kleen beschouwt zich als een soort god
die zich het recht verschaft om alles bij elkaar te stelen wat er te stelen
valt. Tegelijk lastert deze spotboef met een duivels vrome mond Gods
ware werk, omdat hij ontmaskerd is als een samenknoopsel van
ongerechtigheid en wat hij leert is niets dan addergespog. Dat bepaalde
dominees zich door deze sadist laten etaleren is even godslasterlijk als
de praktijken van genoemde spotboef. Met 1 woord kunnen ze van hem
eisen om uit zijn etalagekast verwijderd te worden, omdat de eer van
God er totaal niet mee gediend is, integendeel, want zolang zij erop
staan, en zich niet van deze sadist vrijmaken, delen ze ook in zijn
zonden, want Christus wilde van de duivel niet geprezen worden, maar
ze laten alles gaan in onze dagen. De Heere zal het zien en zoeken.

Zo waarachtig als de Heere leeft, weet ik me van God geroepen om dit
soort vrome lasterkoppen in de Naam des Heeren de wacht en het
oordeel aan te zeggen, gelijk geschreven is: "En hebt geen gemeenschap
met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer.
Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen.
Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want
al wat openbaar maakt, is licht", Hebr. 5:11-13.

Verder is over deze zaak genoeg gezegd en een ieder staat voor God.
Geen lasteraar zal ooit enige bestaansgrond voor God hebben en ze doen
de strop om eigen nek, maar ze moeten openbaar gemaakt worden als
zij Gods werk publiek verkrachten en zich weigeren te bekeren. Publieke
zonde moeten publiek bestraft worden en omdat het niet meer gedaan
wordt, door geen enkele dominee, behoren ook al die dominees tot het
geslacht, waartegen Christus Zijn oordeel uitspreekt, zeggende "Opdat
van dit geslacht afgeeist worde het bloed van al de profeten, dat vergoten
is van de grondlegging der wereld af. Van het bloed van Abel, tot het bloed
van Zacharia, die gedood is tussen het altaar en het huis Gods; ja, zeg Ik u,
het zal afgeeist worden van dit geslacht!" Luk. 11:50-51.
En dat geldt ook voor allen die met deze geestelijke crimineel
meeheulen en dat geldt ook voor al die RD- en SGP-meeheulers (Rom.
1:32). Ben de Heere wel dankbaar dat er nog enige weerklank is op de
bergen, ook van andere broeders. Dank God in alles en gedenk ons
wederzijds in uw gebeden.

Hartelijke groet en zegen,
GPPB.
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KORT BEGRIP OMTRENT (SCHIJN)BEKERING 
EN VALSE EN WARE HERDERS

GEVE DE HEERE DAT VELER OGEN MOGEN OPENGAAN DOOR MIDDEL
VAN HET ONDERSTAANDE KORT BEGRIP OMTRENT ALLERHANDE
SCHIJNBEKERINGEN DIE VAN DE WARE BEKERING ONDERSCHEIDEN
ZIJN EN HET ONDERSCHEID TUSSEN HUURLINGEN EN WARE HERDERS
AAN DE DAG LEGT

Schijnbekering onderscheiden van de ware bekering:
1. Elke huichelaar bouwt zijn huis op het drijfzand van een
schijnbekering van de oude mens, waaraan een Bethel (vrijspraak), het
volgen in de voetstappen van Christus en het lijden om Christus wil
volledig ontbreekt. We wensen ons in dit bestek echter te beperken tot
de kenmerken van kleeniaanse huichelaars en hun waandenkbeelden.

* Een kleeniaanse huichelaar loochent de oude-mens-dood door de wet
(Gal. 2:19), omdat hij pretendeert door het Evangelie aan de wet
gestorven te zijn en vertreedt daarmee de apostolische leer, zoals Paulus
die o.a. leert in Rom. 7:9 en Gal. 2:19, aangezien het Evangelie de
levenden niet doodt, maar de doden doet leven (Joh. 5:25). Gods ware
volk sterft door de wet der wet, alvorens als een goddeloze door God
gerechtvaardigd te worden. Gods volk is derhalve niet door, maar met
Christus gestorven (Rom. 6:8), aangezien de dood van Christus de oude-
mens-dood van al Gods kinderen garandeert ook in de toepassing der
zaken, nl. als zij door de wet der wet sterven, opdat zij Gode leven
zouden (Gal. 2:19). 

* Met het pelagiaanse sprookje "door het Evangelie aan de wet gestorven
te zijn", bewijst de kleeniaanse huichelaar nog steeds een oude mens
onder de wet te zijn die niet der wet gestorven is en dus niet als een
goddeloze gerechtvaardigd is, aangezien er alleen sprake kan zijn van de
rechtvaardiging van de goddeloze als de wet in de hand Gods de vrome
oude mens met zijn eigengerechtigheid heeft gedood, zoals Hanna ervan
getuigt in 1 Sam. 2:6: "De HEERE doodt en maakt levend; Hij doet ter helle
nederdalen, en Hij doet weder opkomen." 

* De oude eigengerechtigde mens is altijd te goed om slecht te zijn en te
best om gerechtvaardigd te worden en daarom heeft God een wet
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gesteld als de bediening des doods, aangezien de oude-mens-dood
alleen geschiedt door de bediening des doods (Gal. 2:19), op grond van
de dood van Christus (Rom. 7:4). Immers, de oude mens verkeert geheel
onder de heerschappij van de wet en aan de arrestbrief van de wet
hangt het vonnis des drievoudigen doods, in geval van de minste
overtreding, welks vonnis geen mens kan gladstrijken met een
evangelisch klinkende constructie, waarmee de kleeniaanse huichelaar
loochent een oude mens te zijn en ook loochent hij het vonnis des doods
waardig te zijn.

* Een kleeniaanse huichelaar wil het vonnis der wet omzeilen door de
wet in te wisselen voor het Evangelie, terwijl de oude mens niet onder
de heerschappij van het Evangelie verkeert, maar onder de heerschappij
der wet. Laat staan dat het Evangelie zich in de bediening des doods laat
veranderen, ook niet omdat die voorstelling van zaken voor de
huichelaar niet zo wreed lijkt te zijn als de enige wettige bediening des
doods, nl. die van de wet. Genoemde Wet-Evangelie-verwisseling komt
dan ook voort uit het pelagiaanse brein van de hallucinerende oude
mens onder de wet.

* Daarentegen verkeert de nieuwe mens onder de heerschappij van het
Evangelie der genade van Christus, levende door het geloof des Zoons
van God. "Altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam
omdragende", 2 Kor. 4:10a, wat met het sterven aan de wet niets meer
van doen heeft, maar met het lijden om Christus wil, "...opdat ook het
leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden", 2 Kor. 4:10b.
Gods ware volk wordt dan ook door lijden geheiligd, terwijl de
huichelaar zijn zedelijke heiligmaking met verdienstelijke stappen
uitwerkt, waarmee de rijke man zijn ogen opsloeg in de eeuwige pijn.

* Een kleeniaanse huichelaar verstaat de wet niet, omdat hij in het
geheel niet aan de wet gestorven is, derhalve weet hij ook niets van
hetgeen Paulus schrijft in Rom. 7:9: "En zonder de wet, zo leefde ik
eertijds; maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend
geworden, doch ik ben gestorven", laat staan dat de huichelaar
bevindelijke kennis heeft aan hetgeen Paulus verklaard in Rom. 7:14:
"Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht
onder de zonde", aangezien een kleeniaanse huichelaar zich inbeeldt een
geestelijke toetssteen voor anderen te zijn, terwijl hij niet weet wat hij
leert, noch wat hij bevestigt, maar met al zijn gespartel in de gracht der
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blinde leidslieden zijn eigen schuim opspat, gelijk geschreven is: "Deze
zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven, denwelken
de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. Want zij,
zeer opgeblazene ijdelheid sprekende, verlokken, door de begeerlijkheden
des vleses en door ontuchtigheden, degenen, die waarlijk ontvloden waren
van degenen, die in dwaling wandelen; belovende hun vrijheid, daar
zijzelven dienstknechten zijn der verdorvenheid; want van wien iemand
overwonnen is, dien is hij ook tot een dienstknecht gemaakt", 2 Pet. 2:17-
19.

* Een kleeniaanse huichelaar pretendeert evenwel met een
rechtsontbrekende “liefdesprediking” a la mevrouw Jansen-Anabaptist
te leven en te sterven, terwijl de enige troost in leven en sterven alleen
in Christus ligt. Diezelfde huichelaar die de ere Gods onder zijn
sentimentele liefdeslaarzen vertrapt; waait met alle valse en
sodomitische winden mee; zegent zichzelf + rijp en groen in op grond
van "een zee van tranen" en een voorkomende waarheid; bestrijdt nooit
de roepende zonden, noch de valse leraars, maar bekwijlt en promoot
heel die poppenkast aan wettisch geneutraliseerde wassen-beelden-
joden en veinst met hen mee, omdat hij van hetzelfde soort is.

* Een kleeniaanse huichelaar eet van vleesstrelende valse leringen;
ploegt doorlopend met andermans kalveren en promoot allerhande
valse leraars, terwijl Gods ware kinderen alleen Christus en geen enkele
vreemde (valse leraar) volgen (Joh. 10:5), overmits zij de stem des
vreemden niet (er)kennen en zijn vleselijke lekkernijen niet eten, gelijk
geschreven is: "Neig mijn hart niet tot een kwade zaak, om enigen handel
in goddeloosheid te handelen, met mannen, die ongerechtigheid werken;
en dat ik niet ete van hun lekkernijen", Ps. 141:4.

2. Zoals Zacheus door Christus vrijgesproken en gerechtvaardigd werd,
zo wordt AL Gods volk vrijgesproken en gerechtvaardigd, nl. als een
daadwerkelijke goddeloze. Ook ondergaat al Gods ware volk de smaad
en het lijden om Christus wil en dragen zij allen de vruchten uit Christus,
naar de mate des geloofs, zoals die ook in het leven van Zacheus
duidelijk openbaar komen, terwijl de huichelaar zichzelf wijsmaakt dat
hij als een begerige zondaar gerechtvaardigd is met gezichtelijke
droombeelden, waarover de engelen niet zingen, aangezien de
huichelaar zichzelf openbaart dat hij al de zaken mist, die al Gods ware
kinderen in en door Christus deelachtig zijn, gelijk geschreven is in 1
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Korinthe 1:30: "Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden
is Wijsheid van God, en Rechtvaardigheid, en Heiligmaking, en Verlossing."

* Een kleeniaanse huichelaar mist ook het inwendige getuigenis des
Geestes (Rom. 8:16), zodat hij zich vergrijpt aan oudvadercitaten, om
zijn zelf aan-elkaar-gebreide bekering te bewijzen, terwijl Gods kinderen
van de Vader Zelf geliefd zijn en daarvan in tijden van nood en dood
inwendig getuigenis des Geestes her-ontvangen. 

* Een kleeniaanse huichelaar door wraakgevoelens gedreven, weet de
mug uit te zuigen, de kemel te doorzwelgen en het zwaard van Petrus
(waarmee Petrus een oor van Malchus afsloeg) zodanig uit te vergroten
en te diaboliseren, alsof Petrus de duivel zelf is, waarmee de huichelaar
zichzelf echter openbaart dezelfde praktijken te bezigen waarmee de
satan de hogepriester Jozua demoniseerde, wijzend op zijn vuile
klederen, maar door de Engel des Heeren gescholden werd in 's Heeren
Naam, zeggende: "De HEERE schelde u, gij satan! ja, de HEERE schelde u,
Die Jeruzalem verkiest; is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt?"
Zach. 3:2. , en dat terwijl de huichelaar zelf alles aan elkaar lijmt wat tot
zijn dienstbare familie behoort, hen trakteert op pauselijke
zaligverklaringen en hen besnottert met een zee van krokodillentranen,
zeggende: "U hebt wel geen kennis aan een verlossing door recht, maar
het is toch waar...!" aangezien een krokodil eerst een zee van tranen
weent, voordat hij zijn slachtoffer opvreet.

Enige onderscheidingen tussen een huurling en een ware herder:
1. Een huurling wordt niet door de liefde van Christus gedreven, maar
door vleselijke eerzucht en dat is de reden dat hij de roofdieren laat
begaan in het verscheuren van zijn schapen. Een huurling is alleen op de
wol der schapen uit, op medestanders, eigeneer, vleselijk voordeel, en
wettische ijverzucht, maar als er gevaar dreigt, verraadt hij zijn eigen
schapen en past zich aan als een vacuum verpakte kameleon op het
kerkelijke erf der Akeldama. Een huurling preekt een vleesstrelend
evangelie naar de mens, waarvan de doorlopende ondertoon is: "Kruis
Hem, kruis Hem!" Een huurling prijst zijn eigen soort aan, namelijk de
dienstbare zoon, en is dag en nacht bezig om de rechtvaardige te
smaden. Een huurling dekt al zijn judaspraktijken toe met de vlag der
liefde terwijl het niets anders is dan profane haat jegens Gods geroepen
getuigen en bittere vijandschap tegen het kruis van Christus. 
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2. Een ware herder der schapen pakt de wolf in schaapsklederen in de
ribben aan met het zwaard des Woords, zoals Petrus deed bij Simon de
tovenaar, zeggende: "Ik zie, dat gij zijt in een gans bittere gal en
samenknoping der ongerechtigheid", Hand. 8:23, en zoals David deed bij
de roofdieren die zijn kudde belaagde, door het roofdier bij zijn baard te
vatten en het de hersens in te slaan. 

* Er is geen enkele refodominee die de wolven in schaapsklederen aan
het zwaard des Woords rijgt en de vossen onschadelijk maakt, terwijl de
refo-vossen massaal in het ambt bevestigd worden, omdat de huidige
dominees het zelf zijn, gelijk geschreven is: "Uw profeten, o Israel, zijn als
vossen in de woeste plaatsen. Gij zijt in de bressen niet opgetreden, noch
hebt den muur toegemuurd voor het huis Israels, om in den strijd te staan,
ten dage des HEEREN. Zij zien ijdelheid en leugenachtige voorzegging, die
daar zeggen: De HEERE heeft gesproken, daar de HEERE hen niet
gezonden heeft; en zij geven hope van het woord te zullen bevestigen. Ziet
gij niet een ijdel gezicht, en spreekt een leugenachtige voorzegging, als gij
zegt: De HEERE spreekt, daar Ik niet gesproken heb? Daarom zo zegt de
Heere HEERE: omdat gijlieden ijdelheid spreekt, en leugen ziet; daarom,
ziet, Ik wil aan u, spreekt de Heere HEERE. En Mijn hand zal zijn tegen de
profeten, die ijdelheid zien, en leugen voorzeggen; zij zullen in de
vergadering Mijns volks niet zijn, en in het schrift van het huis Israels niet
geschreven worden, en in het land Israels niet komen; en gij zult weten,
dat Ik de Heere HEERE ben. Daarom, ja, daarom dat zij Mijn volk
verleiden, zeggende: Vrede, daar geen vrede is; en dat de een een lemen
wand bouwt, en ziet, de anderen denzelven pleisteren met loze kalk",
Ezech. 13:4-10. 

* Zulke huurlingen gaan liever al veinzend met een ingebeelde hemel
over de brede weg ter helle, hun schapen voor zich uit jagende, dan dat
zij naam en bestaan om Christus wil eraan geven om in de bressen te
treden, het op te nemen voor de eer en de leer van Christus en het leven
voor de schapen. 

* Een ware herder der schapen daarentegen is herder en tegelijk soldaat
in het leger van Koning Jezus en heeft een vermaak in het uitroken der
holen van valse leraars, gelijk geschreven is: "En een zoogkind zal zich
vermaken over het hol van een adder; en een gespeend kind zal zijn hand
uitsteken in de kuil van den basilisk", Jes. 11:8. 
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* Een ware herder kan evenwel onderscheid maken tussen profane
ketters en de onkundigen die dwalen, gelijk geschreven is: "En ontfermt
u wel eniger, onderscheid makende; maar behoudt anderen door vreze, en
grijpt ze uit het vuur; en haat ook den rok, die van het vlees bevlekt is",
Jud. 1:22-23.

Dat Gods Naam doorlopend gelasterd wordt vanwege de afval der
tuchtloze refo-kerken, haar gelijknamige voorgangers en haar
kleeniaanse aanbidders, kan door geen sterveling meer ontkend
worden, maar na het oordeel der verharding volgt het oordeel der
verwoesting en daar leven we al midden in, gelijk geschreven staat:
“Want het zal zijn als in de dagen van Noach....!”

Land, land, land...!

GPPB. v.d.m.
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