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RD-artikel: Er is een tweewekelijkse rondzendbrief per e-mail in de maak die zich keert tegen "de afvlakking en
vervlakking" in de gereformeerde gezindte. De brief krijgt de naam Gereformeerd Venster. Het eerste nummer moet
nog verschijnen, maar er circuleert wel via de app en de mail een modelbrief die gewag maakt van dit initiatief,
ondertekend door dr. W. J. op 't Hof, emeritus predikant binnen de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) en
oud-hoogleraar aan het Hersteld Hervormd Seminarie in Amsterdam. Niet zelden worden er inzichten geproclameerd
en praktijken beoefend die tegenstrijdig zijn met die van onze vaderen, zo stelt de predikant in de modelbrief.
GPPB.: De pietistische rondzendbrief van dr. W. J. op 't Hof, "Gereformeerd Venster" genaamd (volgens de
initiatiefnemers bedoeld om zich te keren tegen de “afvlakking en vervlakking” in eigen gezindte), is slechts een
ordinaire symptoombestrijding en het paard achter de wagen spannen. Spreekwoordelijk gezegd: Als het kalf
verdronken is dempt men de put.
Ten eerste, omdat de huidige refokerken afgescheiden zijn van de Kerk der Reformatie en geen bijbels-wettige
bestaansgrond hebben, zoals Christus Zelf zegt in Mattheus 15:13: "Alle plant, die Mijn hemelse Vader niet geplant
heeft, zal uitgeroeid worden."
Ten tweede, omdat genoemde refokerken niet afgevlakt/vervlakt, maar finaal afvallig geworden zijn jegens de
eniggeldende leer van Christus, gelijk geschreven is in 2 Johannes 1:9: "Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de
leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon."
Ten derde, omdat het klaar en openbaar is dat binnen de refokerken zich geen van God geroepen knechten meer
bevinden, aangezien zij allen als stomme honden zwijgen over de roepende zonden van kerk, land en volk en zelfs
daarin profaan participeren! Er is -zoals gezegd- geen sprake van afvlakking/vervlakking, maar van algehele afval.
Dr. Op ‘t Hof bewijst dat nota bene zelf met zijn uitspraak: "Niet zelden worden er inzichten geproclameerd en
praktijken beoefend die tegenstrijdig zijn met die van onze vaderen."
"Tegenstrijdig met onze vaderen" ? Op ‘t Hof hanteert dus niet Gods Woord als de eniggeldende toetssteen en het
einde van alle tegenspraak, nee, hij brengt zijn nadere-reformatie-afgoden in stelling onder de noemer "onze
vaderen!" Het zal me niet verbazen als Op ‘t Hof zijn initiatief zal verzilveren met de handtekening van zijn afgod,
Willem Teellinck. Dr. W.J. op ‘t Hof vliegt dus als een piëtistische vogel zijn eigen "Gereformeerd Venster" uit,
aangezien het piëtisme het tegenovergestelde is van gereformeerd. De piëtistische dr. Op ‘t Hof noemde destijds de
voluit gereformeerde dr. H.F. Kohlbrugge "ongereformeerd." En dat noemt zich "Gereformeerd Venster." Over
vervlakking gesproken!
RD-artikel: “U kunt denken aan de positie van de vrouw, de theocratie, de seksualiteit, de heiliging van Gods dag, de
schepping, een veranderde wijze van Schriftuitleg enzovoorts. Dit alles is een gevolg van de geesteloosheid van het
grootste deel van onze gezindte - de leiders en spraakmakers voorop.” De predikant memoreert onvrede over de
wijze waarop het Reformatorisch Dagblad het nieuws brengt en voorlichting geeft. “Deze nood heeft een aantal
mensen uit diverse kerkverbanden tot elkaar gebracht. De gedachtewisseling heeft geleid tot het besluit om een
helder geluid te laten horen door middel van een tweewekelijkse rondzendbrief per e-mail, die de naam
Gereformeerd Venster heeft gekregen.”
GPPB.: De vetgedrukte zinsnede in bovenstaande RD-alinea lijkt een ontwaking in te luiden jegens de goebeliaanse
praktijken van de refo-deepstatekrant het RD, maar het is slechts schijn. Vanwege het feit dat dr. W. J. Op ‘t Hof de
hoofdredacteur is van genoemde rondzendbrief, is er geen hoop op een ontwaking, aangezien Op ‘t Hof lid is van een
sodomitisch kerkverband (HHK) en een ondertekenaar is van de sodomitische Nashville-verklaring. Over
afval/afvlakking/vervlakking gesproken! Het besluit van “Gereformeerd Venster” om “een helder geluid te laten
horen”, zal beantwoord worden door dezelfde haan die driemaal kraaide tijdens de verloochening van Petrus, maar
dan met een hanengekraai dat zich non-stop zal herhalen. Immers, hoe kan dr. Op ‘t Hof van een helder geluid spreken
als hij sinds 2004, dus al 16 jaar gezwegen heeft over de roepende zonden van kerk, land en volk en over de onwettige
totstandkoming van zijn eigen sodomitisch-gekerstend kerverband, waarin hij tot op de dag van vandaag participeert
en zijn hand ophoudt?
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RD-artikel: Dr. Op ’t Hof wil met zijn initiatief tot een actualisering van de Nadere Reformatie komen. De predikant
wijst op “het oude gereformeerde standpunt dat de Bijbel van kaft tot kaft Gods Woord is. Wij zullen principiële
beschouwingen geven, maar het is ook onze bedoeling om de actualiteit te belichten. Denk bijvoorbeeld aan de
noodwet die een burgemeester de bevoegdheid geeft om een kerkdienst te laten verstoren en te doen beëindigen en
aan de eerste vrouwelijke SGP-wethouder!”
GPPB.: Dr. Op ‘t Hof maakt de zaak nog belachelijker, aangezien hij “een actualisering” voorstaat van de Nadere
Reformatie, terwijl die beweging ten aanzien van de leer waarmee de Kerk staat of valt, nl. de leer van de
rechtvaardiging van de goddeloze, een terugkeer naar Rome heeft ingeluid. Het gereformeerde standpunt dat Op ‘t
Hof in stelling brengt, namelijk dat de Bijbel van kaft tot kaft Gods Woord is, wordt in zijn eigen kerkverband onder
de ambtelijke kerklaarzen vertrapt met sodomitische tuchtloosheid, het gebruik van valse bijbelvertalingen, de
kerstening van vaccinaties die cellen van geaborteerde babies bevatten, de kerstening van een nazistisch donorschap,
de valse leer van “de rechtvaardiging van de gelovige”, een studentenopleiding op een sodomitische universiteit, door
valse leraars, o.a. VU-crucifix-kusser, dr. P. de Vries, en beroepsketter, dr. W. Van Vlastuin, en ga zo maar door!
RD-artikel: Wat bracht u samen? “De geestelijke nood van de tijd, de vervlakking op alle terreinen. We wilden weer
terug naar de Bijbelse principes van de Nadere Reformatie, waar we nu ver verwijderd van zijn. Denk aan de
verschuivingen op punt van de evolutie en het gezag en de inspiratie van de Heilige Schrift. Het accent ligt dus op een
duiding op ethisch en principieel vlak.”
GPPB.: Het bestrijdingsmiddel dat “De Club van Nederhemert” in stelling brengt tegen “de geestelijke nood en de
vervlakking op alle terreinen”, zijn “de bijbelse principes van de Nadere Reformatie”, ofwel van de regen in de drup!
De Club Van Nederhemert maakt een valse start, want zij gaan en staan niet voor de eniggeldende leer van Christus,
maar hanteren “de principes van de Nadere Reformatie.” Dus niet Sola Scriptura, maar Sola Nadere Reformatie!
RD-artikel: Welke vorm krijgt de nieuwsbrief? “De bedoeling is een tweewekelijkse rondzendbrief van ongeveer vier
pagina’s samen te stellen met daarin artikelen die allerlei actuele en historische onderwerpen belichten. Zie onze
nieuwsbrief vooral ook als een aanvulling op wat in het Reformatorisch Dagblad aan verslaggeving over allerlei
ontwikkelingen in kerk en samenleving verschijnt. De nieuwsbrief, waarvoor men zich kan aanmelden, wil
laagdrempelig zijn voor het gemiddelde gemeentelid, maar ook voor jongeren.”
GPPB.: De duivel lacht in zijn vuistje, aangezien “de Club van Nederhemert” een afleidingsmanoeuvre openbaart
omtrent de roepende zonde van kerk, land en volk, door “historische onderwerpen” rond te zenden met een
laagdrempelige inhoud, waarbij Gods Woord als eniggeldende toetssteen, de met voeten getreden bijbelse censuur
door alle refo-dominees/kerkenraden en Gods toenemende oordelen over de huidige refokerken, geheel buiten
beschouwing gelaten worden.
RD-artikel: Hoofdredacteur Steef de Bruijn van het RD deelt de zorgen van de initiatiefnemers over de vervlakking
die ook in de gereformeerde gezindte waar te nemen is. “En ik waardeer elk initiatief dat bijdraagt aan het
terugdringen daarvan. Maar we zijn een journalistiek medium en als we signaleren dat er een vrouwelijke
SGP-wethouder is, dat er een noodwet komt of dat kerken het aantal kerkgangers beperken, vinden we dat de lezer
daarvan op de hoogte moet zijn. Dat betekent uiteraard nog niet dat we die ontwikkelingen toejuichen. Ik herken me
dus niet in de gedachte dat het RD de ruimte oprekt voor on-Bijbelse opvattingen rond schepping, homoseksualiteit
of andere vormen van Schriftkritiek. Ook wij beschouwen de Bijbel van kaft tot kaft als Gods Woord.”
GPPB.: Steef de Bruijn gaat -net als Van der Staaij- de geschiedenis in als een oudgeraffineerde spinnenkop, die
doorlopend ontkent dat het bilderberger RD constant onbijbelse en zelfs godslasterlijke artikelen publiceert, terwijl
de feiten bewijzen dat het wel degelijk zo is; met name omtrent de schepping, sodomie en allerhande vormen van
Schriftkritiek. Het RD maakt volledig deel uit van de vervalste berichtgeving van de deepstate-MSM en geeft de
Antichrist een gekerstend RD-platform, door de publicatie van allerhande 666-artikelen. Steef de Bruijn heeft Sodom
letterlijk de hand gereikt en nog beweert deze OGG-vloeker dat hij “de Bijbel van kaft tot kaft als Gods Woord
beschouwt.” De bewijzen van de doorlopende RD-manipulatie zijn zo overvloedig aan de dag gelegd op de website
van www.de rokendevlaswiek.com dat de plaatsing van de linken hiervan, een bibliotheek aan boeken zou opleveren.
Steef de Bruijn is de man, die Gods Woord op alle gebied doorlopend verkracht, de man, waartegen de godvrezende
en heilig verontwaardigde koningin Esther haar donderende stem zou doen klinken als weleer: “De man, de
onderdrukker en vijand, is deze boze Haman!”
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