W ie de waarheid verdraagt neemt klokkenluiders serieus

Over Pieten, Profeten en Klokkenluiders - origineel artikel

De vervolging van klokkenluiders ondermijnt de internationale rechtstaat. De
Bijbel roept ons op om zuinig op hen te zijn. (Zie rechts het originele artikel).

De vervolging van klokkenluiders ondermijnt de internationale rechtstaat.
Snowden en Vigano zijn op de vlucht. Assange en Manning zitten in de
gevangenis. De Bijbel roept ons op om zuinig te zijn op klokkenluiders, schrijft
professor B. A. Zuiddam op zijn website (zie blauwe hyperlink).

Prof. dr. B. A. Zuiddam - RD-artikel - Opinie 16-11-2019
https://w w w .rd.nl/opinie/w ie-de-w aarheid-verdraagt-neem t-klokkenluiders-serieus-1.16105
86#& gid=1&pid=1

Het lijkt steeds meer of we in de omgekeerde wereld leven. Veertig jaar geleden
lazen we kinderboeken over jonge christenen in communistisch Rusland. Wie
geloofde dat God de wereld gemaakt heeft, werd op school gediscrimineerd, was per
definitie onwetenschappelijk en kreeg geen goede baan. Wie daarentegen Darwin en
Marx omarmde, maakte carriere. Het oude communisme schiep zijn eigen
waarheden.
Tegenwoordig is juist het ”vrije” Westen niet langer vrij. Dissidenten worden niet
langer beschermd. Postmodernisme en pragmatisch neomarxisme verenigen zich.
De term ”politiek correct” verraadt een totalitaire instelling.
”Klikspaan”
De gedachtenpolitie zit vooral bij het hoger onderwijs. Jaren geleden zei de
Amerikaanse journalist William Buckley dat hij de regering van zijn land liever
toevertrouwde aan de eerste vierhonderd namen in het telefoonboek van Boston
dan aan de professoren van Harvard University.
Vroeger leerden universiteiten studenten dénken, nu wát ze moeten denken. Volgens
dr. David Starkey, kenner van de Britse monarchie, zijn we beter af met sluiting van
de faculteiten voor menswetenschappen. De Canadese psychiater Jordan Peterson
spreekt van een gesubsidieerde machtsmachine die met onderzoeksvrijheid weinig
op heeft.
Natuurlijk worden deze klokkenluiders verguisd door de “wetenschappelijke” elite,
die haar eigen leerlingen benoemt en vindt dat alleen mensen die voortbouwen op
haar gedachtegoed publicaties en benoemingen waardig zijn. Orthodoxe
wetenschappers worden slechts gewaardeerd naarmate ze afstand nemen van
traditioneel gedachtegoed.
Het is zorgwekkend dat wie misdaden aan het licht brengt, beschouwd wordt als
klikspaan. Julian Assange zit gevangen omdat hij de waarheid openbaarde over
onder meer Irak en Jemen. Ook Nederland wilde hem geen politiek asiel verlenen.
Wij hebben slechts liberale principes als die onze internationale belangen dienen.
Dat weten we al sinds de dagen van de Boerenoorlog en Koninklijke Olie. Onlangs las
ik ”Permanent Record”, de levensgeschiedenis van Edward Snowden, de
NSA-werknemer die het illegale spioneren door inlichtingendiensten en bedrijven
ontmaskerde. In plaats van een medaille kwam er een opsporingsbevel. Bij terugkeer
naar de VS wacht hem zeker levenslang.
Geen van de politici die voor het onterecht doden van honderdduizenden mensen
verantwoordelijk waren, werden vervolgd. Evenmin de oliebaronnen in Texas en
Saoedi-Arabië die grote extra winsten maakten met door oorlog opgedreven prijzen.
De ”whistleblowers” (klokkenluiders) die het boven tafel brachten, verkeren in de
gevangenis of in ballingschap.
Vaticaan
In de kerken is het niet anders. De rooms-katholieke bisschop Vigano luidde vorig
jaar de noodklok over de (...) misbruikcrisis in zijn kerk. Hij liet zien hoe de huidige
paus en diens naaste medewerkers verantwoordelijk waren voor het beschermen
en zelfs stimuleren van notoire seksmisdadigers. De paus zweeg want zijn
vertrouwelingen hadden hem aan de macht gebracht.
Net als bij Assange bleken de berichten van Vigano helemaal betrouwbaar. Niettemin
moest hij vluchten en zit hij nog steeds ondergedoken. Voor een dialoog met critici
heeft het Vaticaan geen tijd, wel voor jaknikkers op zorgvuldig georkestreerde
synodes. Ondertussen heeft paus Franciscus als ruim zeventig kardinalen benoemd
(een pauselijk record), om zijn opvolging niet aan het ‘toeval’ of aan de Heilige Geest
over te laten.
Profeet Micha
De vervolging van klokkenluiders laat zien dat politiek en kerk zich niet langer
moreel aansprakelijk achten. Dit is een bedreiging voor de internationale rechtsstaat
en funest voor de integriteit van een kerkverband.
Kerk en wereld scheppen hun eigen waarheden. Doen wij daaraan mee? President
Obama vermoordde met drones burgers in Jemen, een land waaraan hij niet eens de
oorlog had verklaard. Waar was het protest van Nederland, van SGP of ChristenUnie?
De Bijbel leert dat klokkenluiders zowel lastig als nuttig zijn. De profeet Micha is een
voorbeeld (1 Koningen 22). Vierhonderd andere profeten spraken koning Achab
naar de mond, maar Micha vond de waarheid belangrijker en... belandde in de
gevangenis.
Wie niet bereid is om zijn eigen gedrag onder de loep te nemen, legt klokkenluiders
het zwijgen op. Daarmee worden problemen in kerk en samenleving niet opgelost.
Dat doet alleen de waarheid.
De auteur is nieuwtestamenticus.

Het lijkt steeds meer of we in de omgekeerde wereld leven. Veertig jaar geleden
lazen we kinderboeken over jonge christenen in communistisch Rusland. Wie
geloofde dat God de wereld gemaakt heeft, werd op school gediscrimineerd, was per
definitie onwetenschappelijk en kreeg geen goede baan. Wie daarentegen Darwin en
Marx omarmde, maakte carrière. Het oude communisme schiep zijn eigen
waarheden. Wie het systeem wees op haar tekortkomingen kreeg heropvoeding in
Siberië, als hij gelukkig was.
Tegenwoordig zien we dat juist het “vrije” Westen, niet langer vrij is. Dissidenten
kunnen niet langer rekenen op bescherming. Postmodernisme en pragmatisch neomarxisme verenigen zich. ‘Politiek correct’ verraadt een totalitaire instelling. Neem
zwarte piet. Is het niet ‘pietluttig’ als buitenstaanders zich met de kleur en
hoeveelheid make-up van hun naaste gaan bemoeien? Vroeger stond ik als dominee
meestal alleen in mijn gereserveerde houding ten opzichte van cosmetica, maar
tegenwoordig word ik links ingehaald.
Klokkenluiders - De gedachtenpolitie zit voor al bij het hoger onderwijs. Dat komt
niet uit de lucht vallen. Jaren geleden zei de Amerikaanse journalist William Buckley
dat hij liever de regering van zijn land toe vertrouwde aan de eerste vierhonderd
namen in het telefoon boek van Boston dan aan de professoren van de plaatselijke
Harvard universiteit.
Vroeger leerden universiteiten studenten om te denken, tegenwoordig wat ze
moeten denken. Dr. David Starkey, bekend om zijn boek en over de Britse monarchie,
zei onlangs dat we beter af zijn als de faculteiten voor menswetenschappen zouden
sluiten. De Canadese psychiater prof. dr. Jordan Peterson spreekt van een
gesubsidieerde machtsmachine die met vrijheid van onderzoek weinig meer te
maken heeft.
Natuurlijk worden deze klokkenluiders verguisd door de ‘wetenschappelijk elite’, die
haar eigen leerlingen benoemt en vindt dat slechts mensen die voortbouwen op hun
gedachtengoed een bijdrage leveren (en publicatie en benoeming waardig zijn).
Orthodoxe wetenschappers worden in die cultuur slechts gewaardeerd naarmate ze
afstand te nemen van traditioneel gedachtegoed en zo het seculaire paradigma
helpen vestigen.
Het is zorgwekkend dat wie misdaden aan het licht brengt, als klikspaan beschouwd
wordt. Julian Assange zit in de gevangenis omdat hij de waarheid openbaar de over
Irak, Jemen en de democratische partij. Ook Nederland was niet bereid om hem
politiek asiel te verlenen.
Wij hebben slechts liberale principes als het onze internationale belangen past. Dat
weten we al sinds de dagen van de Boerenoorlog en Koninklijke Olie. Vorige week
las ik “Permanent Record,”de levensgeschiedenis van Edward Snowden, de
NSA-werknemer die het illegale spioneren door inlichten-diensten en bedrijven
boven tafel bracht. In plaats van een medaille kwam een opsporingsbevel. Bij
terugkeer naar Amerika wacht hem tenminste levenslang. De omgekeerde wereld.
Geen van de politici die verantwoordelijk waren voor het onterecht doden van
honderdduizenden mensen werden vervolgd, noch de oliebaronnen in Texas en
Saoedi-Arabië die biljoenen extra winsten maakten met door oorlog opgedreven
prijzen. De ‘Whistleblowers’ die het boven tafel brachten, zitten in de gevangenis of
in ballingschap.
Profeten - In de kerk is het al niet anders. De rooms-katholieke bisschop Vigano
luidde september vorig jaar de noodklok over de homoseksuele aard van de
misbruik-crisis in deze kerk. Hij liet zien hoe de huidige paus en diens naaste
medewerkers verantwoordelijk waren voor het beschermen en zelfs het bevorderen
van notoire seksmisdadigers. Echter, de paus zweeg want zijn vertrouwelingen
hadden hem aan de macht gebracht. Might was right.
Net als bij Assange bleken de berichten van Vigano helemaal betrouwbaar. Zijn
beloning? De bisschop moest vluchten en zit nog steeds ondergedoken. Voor een
dialoog met critici heeft het Vaticaan geen tijd, wel voor jaknikkers op zorgvuldig
georkestreerde synodes waarvan de uitkomst bij voorbaat vaststaat. Ondertussen
heeft Franciscus reeds meer dan zeventig kardinalen benoemt, een pauselijk record,
om zijn opvolging niet aan het toeval over te laten. Of aan de Heilige Geest. Zo
scheppen we goden naar eigen gelijkenis of importeren Pachama-beelden uit
Latijns-Amerika.
En wij? De vervolging van klokkenluiders laat zien dat politiek en kerk zich ten
diepste niet langer moreel aansprakelijk achten voor eigen gedrag. Het afgesproken
doel heiligt de middelen. Dit is niet alleen een bedreiging voor de internationale
rechtsstaat, maar eveneens funest voor de spirituele integriteit van een
kerkverband. Kerk en wereld scheppen hun eigen waarheden. Doen wij daar aan
mee? Obama, onze NAVO-bondgenoot, vermoordde burgers met drones in Jemen,
een land waaraan hij niet eens de oorlog had verklaard. Waar was het protest van
Nederland, van SGP of CU?
Uit de Bijbel leren we dat klokkenluiders zo wel lastig als nuttig zijn. De profeet
Micha is daarvan een voorbeeld (1 Kings 22). Vierhonderd andere profeten spraken
koning Achab naar de mond, maar Micha vond de waarheid belangrijk er dan zijn
eigen loopbaan.
Wie niet bereid is om zijn eigen gedrag onder de loep te nemen, legt klokkenluiders
het zwijgen op. Micha werd in de gevangenis geworpen. Op water en brood. Er is
niets nieuws onder de zon. Maar daarmee was het eigenlijke probleem in kerk en
samenleving niet opgelost. Ook vandaag niet. Dat doet alleen de waarheid.

COMMENT
Hoe is het mogelijk dat bovenstaand waarheids-artikel van de hand
van dr. Zuiddam geplaatst wordt in de leugenkrant, het RD, terwijl
het artikel van dr. Zuiddam de afvallige geest van het Refodom, refodominees, RD en SGP ontmaskert!
Vergis u niet! Het plaatsen van dit soort waarheids-artikelen, is
niets anders dan de bekende MSM-politiek. Soms laat de MSM een
klokkenluider aan het woord, om juist het groeiende aantal
klokkenluiders de wind uit de zeilen te nemen en hen de mond te
snoeren. Van die MSM-politiek maakt ook het RD doorlopend
gebruik, namelijk die van een kameleon, die zich kwa kleur aanpast
aan de omstandigheden, want dan valt hij nauwelijks op en zijn
vuiligheid evenmin.
Het RD-artikel wijkt op diverse plaatsen opmerkelijk af van het
originele artikel van dr. Zuiddam. In het RD-artikel wordt o.a. de
uitdrukking uit het originele artikel “over de homoseksuele aard”
in het RD-artikel weggelaten. Is het omdat RD-hoofdredacteur, Steef
de Bruijn, Sodom de hand gereikt heeft en “de hemel ook voor
sodomieten open stelt?”
https://www.rd.nl/opinie/steef-aan-john-zonde-is-levensbedreigend-1.1488984

De volbloed sodomitische handreiking van Steef de Bruijn (zie artikel
via bovenstaande link) vloekt met hetgeen Gods W oord ons o.a. leert
in 1 Korinthe 6:10: “Dwaalt niet; noch hoereerders, noch
afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij
mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen
lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven.”
1 Korinthe 6:10 sluit alle (onnatuurlijke) zonden en begeerten in,
want dat leert Paulus o.a. duidelijk in Romeinen 7:7b: “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.”
En Christus Zelf leert dat zondige begeerten de zondedaad zelf is, als
Hij zegt: “Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aan ziet, om dezelve te
begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan”,
Matth. 5:28.
Dus dat geldt vanzelf ook een homo als hij een man aanziet om die te
begeren, want dat is volgens de onweerlegbare leeruitspraak van
Christus hetzelfde als de homo-praxis bedrijven. Heel het Refodom,
de Nashville-ondertekenaars, alle refo-dominees, alle refo-kerken en
ook Steef de Bruijn, ontkennen dat de woorden van Christus op
“celibataire” refo-sodomieten van toepassing zijn, of zij neutraliseren
de sodomitische begeerten door te stellen dat alle refo-sodomieten
ertegen worstelen, alsof God de zonden van de worstelende mens
door de vingers ziet, laat staan dat Hij de onnatuurlijke zonden glad
strijkt als de onnatuurlijke mens “ermee worstelt.”
Het zaligende feit dat Christus Zijn volk volkomen uit de
heerschappij der zonde en des duivels verlost in het uur van de
wedergeboorte, wordt refobreed puur verduiveld, alsof een hoer
een hoer en een homo een homo blijft na de wedergeboorte. Met
name onnatuurlijke mensen zijn uitsluitend oude mensen onder de
wet en verkeren onder de toorn Gods en kunnen in die oude-mensstaat in der eeuwigheid geen nieuwe schepselen in Christus zijn,
tenzij dat zij door de Enge Poort doorgaan, met verlies van de oude
mens, want op de smalle weg des levens lopen geen oude mensen.
Gods Woord leert uitdrukkelijk dat de oude mens sterft (Rom. 7:9 Gal. 2:19), alvorens Christus Zich als het Einde der Wet aan de ziel
openbaart (Rom. 10:4). Rachab de hoer was na haar bekering hoewel
geheel vleselijk blijvende (Rom. 7:14), derhalve geen hoer meer,
maar een nieuw schepsel in Christus, zoals al Gods ware volk dat in
en door Christus is, hebbende de oude mens afgelegd, ineens en
voorgoed (Kol. 3:9) en de nieuwe Mens -Christus- aangedaan (Kol.
3:10). Als Gal. 2:19, Rom. 7:14 en Rom. 10:4 toepassing is, is Christus
ook mijn Heiligmaking (1 Kor. 1:30). Halleluja!
Degenen die de oude mens -inclusief hoeren en sodomieten- door de
enge poort smokkelen, zoals Steef de Bruijn en al die Nashvilleondertekenaars dat profaan doen, bevinden zich al in de 2 e trap van
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de verwerping, omdat zij, het recht Gods wetende, de Waarheid in
ongerechtigheid ten onder houden en die dat doen geeft God over
aan het goeddunken van eigen bedorven hart (Rom. 1:18-32).
Die refo-brede sodomitische handreiking maakt nu juist de totale
afval van het Refodom uit en geen enkele refo-dominee trekt zich iets
van deze afval aan. Zij hebben liever gemeenschap met de zonden
van Sodom en delen liever in haar plagen, als dat zij die van God
verworpen sodomitische refo-kerken ontvlieden (Openb. 18:4).
De huidige refo-priesterschaar openbaart zich in de geest van de
afgodische Grieken als wel in de geest van Gallio, aangezien de
afgodische Grieken de godvrezende Sosthenus voor de rechterstoel
sleepten, en van Gallio staat geschreven: “... en Gallio trok zich geen
van deze dingen aan”, Hand. 18:17.
Alle OT-profeten waren klokkenluiders bij God vandaan en de
apostelen idem dito, en daarom werden zij vervolgd, terwijl GEEN
ENKELE refo-dominee klokkenluider is en ook niet vervolgd wordt.
In bovenstaand (RD)artikel stelt dr. Zuiddam -wellicht onwetenduitdrukkelijk de volbloed goebeliaanse RD-propaganda-machine
tegen zowel geestelijke als maatschappelijke klokkenluiders aan het
licht, aangezien het RD maatschappelijke klokkenluiders, zoals
Snowden, Assange, Ulfkotte, enz. puur criminaliseert!
Ook geestelijke klokkenluiders zoals ondergetekende dat bij God
vandaan is, wordt door het RD genegeerd, belasterd en m et een
grenzeloze haat als een complotter en fundamentalist afgeschilderd,
o.a. bij monde van Hell-ow(ee)ner dr. A. Huijgen.
Het RD-oogmerk is duidelijk: Gods Woord vervalsen en in
diskrediet stellen met honderden artikelen die zwanger zijn van de
valselijk genaamde wetenschap, om de leer van Christus doorlopend
te ondermijnen. Bovendien heeft de vorige hoofdredacteur van het
RD, dhr. Kranendonk, zich ook uiterst negatief en verraderlijk
uitgelaten over maatschappelijke klokkenluiders, zoals Edward
Snowden en Julian Assange en onder de huidige hoofdredacteur De
Bruijn is wijlen Udo Ulfkotte in het RD verraden. Dus is het plaatsen
van het artikel van dr. Zuiddam vervloekte RD-huichelarij!
https://www.rd.nl/opinie/commentaar/commentaar-snowden-klokkenluider-of
-landverrader-1.324993
http://w w w .d ero kend evlasw iek.co m / 2019_ T HE O LOG IE _E IND T IJD zp RU BR IEK JO U R N ALIS TEN
HE LD zpDR zo zpU D OzpU LFK O T TE _D O O R _JE ZU IT ENK R A NT _R D zo N L _ BE L A S T ER D _EN _V ER R AD
EN.htm l

Het plaatsen van het waarheids-artikel van dr. Zuiddam in het RD, is
dus duidelijk media-politiek, ofwel een doekje voor het bloeden en
een pleister op de stinkende wonden van de RD-illuminatie, waarbij
RD-voorman, Steef de Bruijn, uit de kast gekomen is als een nepheelmeester is die uitsluitend stinkende wonden maakt en daarin
een behagen schept. Dat geldt ook voor SGPlayer Van der Staaij. (Zie
onderstaande link ter inzage SGP-RD-illuminatie).
http://www.providencemountainranch.com/SGP-RD%20ILLUMINATIE.wmv

Gods W oord tekent in twee teksten de valse oogmerken van de
huidige refo-priesterschaar, het RD en de SGP:
Jesaja 5:20: “Wee dengenen, die het kwade goed heten, en het goede kwaad;
die duisternis tot licht stellen, en het licht tot duisternis; die het bittere tot zoet
stellen, en het zoete tot bitterheid!”
Ezechiel 22:26: “Haar priesters doen Mijn wet geweld aan, en zij ontheiligen
Mijn heilige dingen; tussen het heilige en het onheilige maken zij geen
onderscheid, en het verschil tussen het onreine en reine geven zij niet te
kennen; daartoe verbergen zij hun ogen van Mijn sabbatten; ja, Ik word in het
midden van hen ontheiligd.”
Land, land , land, hoort des Heeren W oord!
GPPB. v.d.m.
http://www.derokendevlaswiek.com
http://www.providencemountainranch.com
Geef het door !
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