
Van: NN  

Verzonden: woensdag 31 augustus 2011 23:11 

Aan: 'D.J. Kleen' 
Onderwerp: RE: Kerkhistorische lezingen  

 

Dag Daan, 

 

Gisterenavond ds. A. Kort gehoord in Doorn. Het greep mij wel weer aan. Hij 

mocht het duidelijk in zijn preek uiten: in ‘onze richting’ en in ‘onze oud 

gereformeerde gemeenten’ wordt een derde weg geleerd: wedergeboren te zijn, 

een kind van God te zijn, zonder een drie-enig God te kennen, mens je wordt 

bedrogen.  Het vond het heel ernstig en zou het de mensen heel graag uit willen 

leggen. Hij noemde de werkingen des Geestes uitgaande van God de Vader onder 

de wet (Geest der dienstbaarheid) en onder de genade (Geest der aanneming), 

precies de punten. Hij zei het maakt de duivel niet uit wanneer op die of op de 

andere manier bedrogen wordt … Vreselijk! Hij voelde ook weerstand vanuit de 

hoorders gaf hij aan, maar hij mocht staan in het geloof. O hoevele predikanten 

behagen die dode belijders, die hooggezetenen in de kerk, dode belijders worden 

op een voetstuk gezet, een derde weg en degene die het op mag luisteren wordt 

er onder GEMARTELD! Hij zei: wijs mij aan, wijs mij aan waar de Schotten, de 

puriteinen en de echte oudvaders dat geleerd hebben, een verondersteld geloof, 

een veronderstelde wedergeboorte, het is Kuyperiaans, het is Kuyperiaans! O, o, 

wat rust er dan een verantwoording op ons, wij die het weten. Wij die nog steeds 

een dorst hebben naar de wereld en niet naar God. Wij die gebroken bakken 

hebben uitgehouden.  Wij hebben niets en zijn niets en mochten het eens 

werkelijk zijn, want wij worden genodigd met ons NIETS. De onwil gaat voor de 

onmacht, wij willen niet!! Wij verontschuldigen ons allemaal, maar wij willen niet. 

De melk in de borsten (OT en NT) schiet niet toe, omdat wij reeds verzadigd 

zijn met de wereld. Heel bijzonder dat we nog zo iemand hebben, maar 

dieptriest dat het (openlijk verklaard) zo ver weg is in onze eigen gemeenten. 

 

Ik sprak vanavond nog even een moeder van een vriend van mij, diep GG, diep GG.. 

Wat een vijandschap komt er dan tegenop als het tegen hun leugenleer ingaat. 

Men zit zo verward in een kluwen. Waarschijnlijk is dat de zandgrond van 

hun/haar leven en wat begint zal Hij voleinden. Begint, begint, ja waar begint 

het. Ik ben het Begin en het einde, de Alfa en de Omega. Het begint dus bij die 

IK, maar dat mensje wil er niet aan. Het vuur spoot bijna door de telefoon. Het 

is bedrog, het is bedrog zei ds Kort. O, wat mocht ik mijn instemming betuigen. 

We worden gemarteld onder die nije leer, wij worden gemarteld!  

 

Tot horens en hartelijke groet (ook aan je vrouw en kinders), 

 

N.N. 


