Van: AA-Accountant J. Hak
Verzonden: woensdag 7 december 2011 (13:13 uur)
Aan: D Kleen; D Kleen
Onderwerp: Ds. J. Roos

Geachte heer Kleen,
Onder het eten op kantoor tik ik weleens in google de namen van dominees.
Aangezien ik vanavond Ds Roos wil gaan beluisteren, tikte ik in Ds J. Roos.
Vervolgens kwam ik op de site van de woeste weg, waar heel dramatische over de leer van deze
dominee werd gedaan.
Ik vind dit heel erg.
De Heere geeft in zijn nederbuigende goedheid nog enkele knechten aan Nederland.
En deze worden dan door u in zo'n kwaad daglicht gesteld.
We kennen toch allemaal de discussie over de bewuste rechtvaardigmaking.
Van Gods zijde zijn we in de wedergeboorte of levendmaking gerechtvaardigd.
Dan wordt de levendgemaakte mens door God aangezien in het volmaakte offer van Christus.
In de weg van geloofsoefeningen zal de Heere op Zijn tijd en wijze door de Heiligen Geest de
rechtvaardigmaking doen toe-eigenen d.m.v. van het zaligmakend geloof.
En dit, meneer Kleen, is de zuiver gereformeerde leer van de apostelen, reformatoren en nadere
reformatoren.
Met deze leer kom je niet in strijdt met teksten in de bijbel.
Maar met uw stellingname kunnen we de halve bijbel bij het oud papier zetten.
En gelukkig ook nog van enkele kerkverbanden en dominees in ons land die nog deze zuivere leer
prediken.
U kunt beter buigen voor deze leer, gegrond op Gods woord, dan Gods knechten aantasten in hun
bediening.
Wie Gods volk aanraakt raakt Zijn oogappel aan.
Lees de dogmatiek van Kersten, Steenblok, de institutie, de redelijke Godsdienst, De eigenschappen van
Comrie e.d.
Als deze boeken komen overeen in dezelfde leer zoals ik hierboven heb aangegeven.
Maar u richt zich op 1 tekst of 1 citaat en rukt dit uit zijn verband en gooit de rest van het boek of de
bijbel weg.
Een zeer verdrietige zaak.
Als u uw ziel als een buit wilt uitdragen , haast u dan om uw levens wil en buig voor de waarheid en de
leer van Gods woord.
En gooit geen smaad en laster op Gods knechten.

J. Hak
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Van: D.J. Kleen
Verzonden: donderdag 8 december 2011 (09:25 uur)
Aan: 'AA-Accountant J. Hak'
Onderwerp: RE: Ds Roos

Geachte mijnheer Hak,
Vriendelijk dank voor uw goedbedoelde mail. Ik bemerk dat u een groot liefhebber bent
van ds. J. Roos. Van zijn staat blijf ik af, maar voor wat betreft de leer waar vanuit hij preekt
is werkelijk een leugenleer. Omdat het indruist tegen de leer van Christus en Zijn
apostelen. Bij dominee Roos heeft de koopman van schone paarlen al heimelijk (aan Gods
kant) gekocht en gemijnd aleer hij heen was gegaan om alles te verkopen. Ds. J. Roos is een
verbuiger, een krenker en een verkrachter van Gods heilige recht, omdat hij wet en
evangelie op niet geringe wijze vermengd in de lijn van zijn overleden leermeesters, Kersten,
Steenblok en Mallan. Velen dachten dat dit de leraren der kerk van de laatste eeuw zijn
geweest, maar niets is minder waar dan dat. Ook van hun staat blijf ik af, daar ik geen
Rechter ben, maar het waren dwaalleraren en niet meer dan dat. Zij preekten de
dienstbaren in vrijheid buitenom de weg van recht en gerechtigheid, en Gods verloste volk
preekten zij in duisternis. Ontzaggelijke zaak! De leer der reformatie hebben zij ingeruild
voor een halve waarheid, en hebben daarmee geheel afgerekend met het geschonken licht
ten tijde van de reformatie. Zij lapten de inhoud van de Galaten- en Romeinenbrief geheel
aan hun pauselijke kerklaarzen. Luther leerde in de lijn der apostelen de rechtvaardiging
van de goddeloze, maar zij leerden de rechtvaardiging van de wedergeborene. Zij en ds.
Roos leerden een wedergeboorte zonder Christuskennis die de toets der Schriften niet kan
doorstaan. Laat u geen zand in uw ogen gooien door te blijven luisteren naar zulk een
bedrieglijke leer. Lees veel liever de geschriften van Luther, Calvijn, Van der Groe,
Teellinck, Kohlbrugge, Huntington, Boston, Erskines, Rutherford, Owen, Meade, Van
Lodenstein, G.D. Krummacher, Gray en Mc Cheyne. Dit waren de nachtegalen van de
reformatie en nadere reformatie.
U bent accountant en doet wellicht aan boekhoudcontrole. Het ware te wensen dat u de
boeken van voornoemde leraren eens tegen Bijbels licht zou willen houden, om tot de
ontdekking te komen dat zij een geheel andere leer brachten dan de leraren die u vereerd
en aanhangt. Ik schrijf u dit tot ernstige waarschuwing. Laat u gezeggen, en keert u af van
die oudwijfse fabelen. Deze leugenleer doet u met een ingebeelde hemel voor eeuwig ter
helle varen, indien God het niet verhoedt. Al die onbekeerde avondmaalgangers uit uw
kerkverband die zich een oordeel eten, zouden niet aan hebben durven komen wanneer zij
de boeken van voornoemde leraren ter harte hadden genomen. Wij moeten zeker weten
dat onze zonden vergeven zijn, mijnheer Hak. Op een andere grond dan door een waar
zaligmakend geloof in Jezus Christus kunnen en mogen wij niet aangaan. Lees en herlees
de weerleggingen die op mijn website staan: klik hier. Doe uw ogen dicht en lees objectief
zonder vooroordeel met uw Bijbel ernaast, en haast en spoedt u om uws levens wil.
Vriendelijke groet,
D.J. Kleen
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Van: AA-Accountant J. Hak
Verzonden: donderdag 8 december 2011 (11:47 uur)
Aan: 'D.J. Kleen'
Onderwerp: RE: Ds Roos

Geachte heer Kleen,
Ik vereer geen leraren, maar zet mij wel onder hun prediking om de zuivere waarheid die ze verkondigen
en omdat ze de dierbaarheid, gepastheid en noodzakelijkheid van de kennis van de Dierbare Persoon
des Middelaars prediken.
Deze leraren verkondigen het ruimste evangelie voor de grootste der zonderen.
En dat op het enigste fundament van Jezus Christus en Die gekruist.
Om zalig te worden zijn van s' mensen zijde 2 dingen nodig:
- het zaligmakende geloof in Jezus Christus
- de waarachtige bekering.
De Heere wil dit door de bediening van de Heiligen Geest werken in de harten van de wedergeborenen.
Voor de wedergeboorte is er geen sprake van zaligmakend geloof en waarachtige bekering.
Bij de levendmaking of de wedergeboorte stort de Heere een nieuw beginsel in de ziel.
En vanuit dit nieuwe beginsel worden de oefeningen des geloofs gewerkt en krijg de waarachtige
bekering gestalte.
En of men dit nieuwe beginsel deelachtig is, weet men niet. Dus wordt men hierop ook niet gerust
gesteld.
Niemand wordt door onze leraars buiten het geloof in Christus en de bekering gerust gesteld.
Deze bekering krijgt gestalte in de ziel door, zoals Ds Verhoeks het altijd uitdrukte: Minder zonden doen
en groter zondaar worden.
Zo blijft er een arm en ellendig mens over die alleen op de Naam van Christus kan vertrouwen en alle
grond buiten zichzelf verliest.
Wat met alle eigen gronden kan met de eeuwigheid niet mee aandoen. Zelfs onze besten werken zijn
onvolkomen en moeten door het bloed van Christus gereinigd worden.

Het is een vuile leugen en laster om onze leraren ervan te betichten dat ze de mensen buiten Christus
geruststellen.
En dit doet u en dit blijkt u doen ondanks herhaalde waarschuwingen.
Ik het diep medelijden met u, dat wat zo duidelijk is, voor uw ogen willens en wetens is verborgen.
De leer van onze leraars is zo duidelijk, zo gepast, zo redelijk en zo geheel volgens Gods Woord van
Genesis tot Openbaringen.
En met uw stellingen kunnen we een groot gedeelte van Gods Woord bij het oud papier zetten.
Uw redeneringen kloppen gewoon niet en rusten op uit verband gehaalde stellingen.
Groeten
J. Hak
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Van: D.J. Kleen [mailto:dkleenp@kliksafe.nl]
Verzonden: donderdag 8 december 2011 (12:15 uur)
Aan: 'AA-Accountant J. Hak'
Onderwerp: RE: Ds Roos

Geachte mijnheer Hak,
Zolang er geen bloed over ons geweten is gesprenkeld, is en blijft een ziel dood en
verdoemelijk voor God. Lees hier:
Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode
onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levende God te dienen?
En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, opdat, de dood daartussen gekomen zijnde,
tot verzoening der overtredingen, die onder het eerste testament waren, degenen, die geroepen zijn, de
beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak, dat
de dood des testamentmakers tussen kome; Want een testament is vast in de doden, dewijl het nog
geen kracht heeft, wanneer de testamentmaker leeft. (Hebr. 9:14-17)
Daarnaast, zolang wij Christus niet kennen als onze Borg en Zaligmaker zijn wij besloten
tot op het geloof. Zijn wij onder de wet in bewaring gesteld. Lees hier:
Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre; want indien er een wet gegeven ware, die
machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de Schrift
heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de
gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld,
en zijn besloten geweest tot op het geloof, dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze
tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als
het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder den tuchtmeester. Want gij zijt allen kinderen Gods
door het geloof in Christus Jezus. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus
aangedaan. (Gal. 3:21-27)
Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt
worden eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten
dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden, die door de wet
zijn, in onze leden, om den dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet,
overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid
des geestes, en niet in de oudheid der letter. (Rom. 7:4-6)
Uw leraren leren dat God den Heilige Geest een zondaar aanvankelijk levendmaakt en
wederbaart door de overtuigingen der wet. Dit gaat dan vaak gepaard met Gods
opzoekende liefde. Maar dit is de verbrijzelende liefde Gods in Christus nog niet. Waar
God een heilige twist begint in het diensthuis der verderfenis waarin die zondaar geestelijk
woonachtig is, daar zijn de zonde levend geworden (lees Rom. 7:8-10), maar nog niet de
zondaar. De wet is niet machtig tot levendmaking, omdat ze niet uit het geloof is (Gal.
3:12). God moet de dood over ons diensthuis brengen (de tiende plaag) en wee diegenen
die niet achter bloed geborgen zijn. Israels verlossing geschiedde door bloed en water, het
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bloed van het onschuldig geslachte paaslam en het water van de rode zee. Dit bloed en dit
water waren de toegang tot het manna eten in de woestijn, en de wetgeving bij de Sinai. Let
wel een vervulde wet, want de stenen tafelen der wet werden in de ark des verbonds gelegd.
Door de tabernakeldienst is het volk Israel nader onderwezen geworden in haar verlossing
uit haar diensthuis. Het bloed vloeide bij het brandofferaltaar, en het water van het
koperen wasvat, waren de toegang tot het eten van de toonbroden en de kandelaar in het
Heilige. Bij al uw leraren is een zondaar aan Gods kant al heimelijk verlost en
gerechtvaardigd wanneer God hem zijn zonden bekend heeft gemaakt en zijn schuldbrief
voor ogen heeft gehouden. De ontdekking is daarmee tegelijk de verlossing. Ontken dit
niet, want dat is hetgeen men hun kerkvolk voorhoudt. Wanneer u een dodelijke kwaal
onder uw leden hebt en naar de dokter gaat, en hij de diagnose stelt dat u onmiddellijk een
operatie moet ondergaan, dan is de ontdekking van uw kwaal toch ook niet de verlossing
van uw kwaal door het snijden van de operatie en de medicijnen tot genezing…??? Kijk, en
dat bedoel ik nu maar. Het zwaard van Gods eis tot gerechtigheid en heiligheid wordt in
hun prediking verbogen en teniet gedaan. De liefde (Christi) komt bij hen voor het recht,
maar het recht nooit voor de liefde. De grote verzoendag (Exodus 12:13-14) die God
instelde in Egypteland toen Hij Zijn volk verloste, wordt in de leer van uw leraren ergens
aan het einde van de woestijnreis geplaatst. Beste mijnheer Hak, het is een van God
vervloekte leer uit de hel waaronder u zich durft te stellen. U kunt nooit meer zeggen niet
gewaarschuwd te zijn. Lees de weerleggingen die ik u eerder aangaf, met u Bijbel ernaast.
Ziet op uw zaak, uw leven staat op het spel.

Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, heeft Hem tot
een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van Zijn
Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven
is in Zijn Zoon. Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het
leven niet. (1 Joh. 5:10-12)

D.J. Kleen
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Van: AA-Accountant J. Hak
Verzonden: donderdag 8 december 2011 (12:40 uur)
Aan: 'D.J. Kleen'
Onderwerp: RE: Ds Roos

Geachte heer Kleen,
Het is een valse karikatuur die u maakt van onze leraren.
Ik spreek niet tegen dat de opvatting die u heeft van onze leer, door een gedeelte van het (niet
geïnteresseerde) kerkvolk zo wordt ervaren.
Die denkt, dat als ik maar in de schuld komt, dan komt het wel goed en de rest volgt dan vanzelf. Het
gaat dan om de schuld en niet om de Borg.
Maar deze denkwijze is niet het gevolg van de prediking van onze predikanten, maar van een
verdoemelijke valse lijdelijkheid die zich over Nederland heeft bedekt.
Men kan zich zelf niet in de schuld brengen, dus wacht men maar rustig af of de Heere de schuldbrief
thuis wil brengen en aan Jezus heeft men (nu men de schuld niet voelt) geen boodschap.
Valt u a.u.b. niet in deze valkuil. Maar ach, u bent er al in gevallen en blijft u willens en wetens
identificeren aan bovengenoemd kerkvolk.
Tegen deze opvattingen wordt juist inzonderheid sterk gewaarschuwd. Lees de artikelen van Ds Roos
maar in De Wachter Sions. Gaat u een onbevooroordeeld een predikdienst bijwonen van onze
predikanten. Dan ziet u dat op het enige fundament wordt gebouwd en niemand buiten Christus enige
rust wordt gegeven.
En lees de boeken van Comrie. Hopelijk zullen de schellen van uw ogen afvallen.
Groeten
J. Hak

Van: D.J. Kleen
Verzonden: donderdag 8 december 2011 (13:39 uur)
Aan: 'AA-Accountant J. Hak'
Onderwerp: RE: Ds Roos

Geachte heer Hak,
Deze verdoemelijke valse lijdelijkheid wordt in de hand gewerkt en verder opgekweekt door
de valse leraren van uw kerkverband. Zij wachten de genade in, door als volgt te redeneren:
‘Als ik gezondigd hebt en daar smart over draag, dan kan ik op genade rekenen, nee veel
erger nog, dan heb ik alrede genade aan Gods kant….de genade is ingeplant, het moet
alleen nog gaan bloeien’. Verschrikkelijk! Terwijl Gods Woord leert dat wie gezondigd
heeft, de dood heeft verdiend. Dat is toch wel geheel iets anders. Ik wenste wel dat u dit
eens mocht gaan zien. De weg ten eeuwige leven gaat, qua verwerving maar ook qua
toepassing, dwars door de kruisdood van Jezus Christus, Rom. 6:3-8, Kol. 2:10-13. Opdat
wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben. In
Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer
zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden
met den Heiligen Geest der belofte; Die het onderpand is van onze erfenis, tot de
verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid. (Efeze 1:12-14)
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46) verzegeld geworden
Deze wijze van spreken is genomen van de mensen, die tot versterking van enige beloften
verzegelde brieven plegen te geven, en dat menigmaal met opdrukking van hun eigen wapen
of beeld. De beloften van de vergeving onzer zonden, van onze aanneming tot kinderen en
onze eeuwige erve, worden ons gedaan door het Evangelie, en worden door het geloof ons
toegeëigend. De verzegeling des Geestes, die daarbij gevoegd wordt, is de wedergeboorte of
vernieuwing van Gods beeld in ons, waarmede Hij onze zielen begaaft en daarop drukt, als
wij in Christus geloven, om ons meer en meer te verzekeren van de uitvoering van zijne
beloften, 2 Cor. 1:21,22, en 2 Cor. 3:18. En betuigt bovendien hetzelve aan ons gemoed, als
met een Goddelijke inspraak, waarover wij ook God als onzen Vader durven aanroepen,
Rom. 8:15; Gal. 4:6, en roemen op de hoop der heerlijkheid Gods; Rom. 5:2, en Rom.
8:38,39.

Lees en herlees wat de kanttekening 46 erbij zegt! De verzegeling door de Heilige Geest is
de wedergeboorte leerden de vaderen van Dordt : lees hier verder
Lees hier onder, wat onze Dordtse vaderen gezegd hebben over levendmaking
En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;
In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de
macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; Onder
dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende
den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk
ook de anderen; Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede
Hij ons liefgehad heeft, Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend
gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden) En heeft ons mede opgewekt, en
heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;
19) levend gemaakt
Dat is, uit den dood der zonde verlost, door onze rechtvaardigmaking en wedergeboorte,
gelijk terstond hierna verklaard wordt.
20) met Christus;
Want als Christus, die om onzer zonden wil gestorven was, is opgewekt zo heeft Hij
metterdaad betoond dat Hij de schuld onzer zonde en het lichaam onzer zonden had teniet
gedaan: hetwelk Hij eerst voor ons, en daarna ook in ons heeft volbracht uit kracht Zijns
doods en Zijner opstanding, Rom. 4:25, en Rom. 6:6,7,8, als Hij ons het geloof heeft
geschonken, door het geloof heeft gerechtvaardigd, en door Zijnen Geest heeft vernieuwd en
geheiligd. Zie 1 Cor. 1:30.

Beste mijnheer Hak, dit is toch wel een geheel andere levendmaking en wedergeboorte dan
hetgeen uw leraren durven te leren en prediken.
Vriendelijke groet,
D.J. Kleen
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Van: AA-Accountant J. Hak
Verzonden: dinsdag 13 december 2011 (12:36 uur)
Aan: 'D.J. Kleen'
Onderwerp: RE: Ds Roos

Geachte heer Kleen,
Er zijn geen trappen in de rechtvaardigmaking.
Dit is alleen een manier van uitleg en benadering om juist de grote weldaad van de rechtvaardigmaking
in zijn grote luister voor te stellen.
Ook wordt in de uitleg de prijs benadrukt dit Christus heeft moeten betalen en waardoor de zondaar op
rechtsgronden gerechtvaardigd wordt.
Je moet de leer van de GGIN in zijn volledige omvang beoordelen en niet uit zijn verband rukken en dan
valse voorstellingen maken.
Groeten
J. Hak

Van: D Kleen [mailto:dkleenp@kliksafe.nl]
Verzonden: dinsdag 13 december 2011 14:04
Aan: 'AA-Accountant J. Hak'
Onderwerp: RE: Ds Roos

Geachte mijnheer Hak,
Het spijt me als ik me soms wat ondiplomatisch uitdruk, maar ik neem de inhoud van mijn
boodschap beslist niet terug. Wat u in ogenschouw moet proberen te houden is de reden
waardoor de mens zijn geestelijk leven, ofwel de gemeenschap met God verloor. Deze reden
was/is de zonden waardoor Gods wet door hem werd verbroken. De apostel zegt hiervan,
de wet die mij ten leve was, ofwel de wet die mij zegende ten leve door mijn
gehoorzaamheid, is mij nu ten dood bevonden (ofwel vervloekt mij nu door mijn
ongehoorzaamheid). Door het bedrijven van de zonden is de mens in Adam dus in een
geestelijke doodstaat gevallen. Gevallen in duisternis, gevangen in de klauwen des satans
die de macht der zonden over hem heeft, met Gods wet boven hem die hem vervloekt en
verdoemt ten dode. Dit geldt de gehele wereld die de toorn Gods op zich draagt, maar er
zijn slechts enkelen die hier oog voor gekregen hebben. Bijna niemand gevoelt hier iets van.
Wanneer God een ziel gaat bearbeiden door met hem een heilige twist aan te vangen, gelijk
God deed toen Hij Zijn volk Israel uit het diensthuis van Egypteland begon te verlossen,
dan houdt God den Heilige Geest hem de spiegel van Zijn heilige wet voor, waardoor die
zondaar niet levend wordt, maar waardoor de zonden in zijn hart levend worden. (Rom.
7:8-10). De apostel zegt immers in Rom. 3:20 dat door de wet de kennis der zonde is. Hoe
kan ik dit bewijzen? David werd na zijn zonde met Batsheba zijn schuld gewaar doordat
God hem de spiegel voorhield door de gelijkenis die de profeet Nathan hem voorhield.
Vanuit zijn morele ingeschapen Godsbesef (Rom. 2:14-15) wist David dat de man die dat
gedaan had, een man des doods was. Maar toen moest Nathan nog voor hem de toepassing
maken, door hem van Gods wege aan te zeggen: “Gij zijt die man des doods…!!” Toen pas
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werd David zijn gemaakte schuld gewaar, waarna hij zijn klederen scheurde van berouw en
op zijn knietjes viel voor God. Kijk mijnheer Hak, dat is nu de functie van Gods heilige
wet. Ook na ontvangen genade was en bleef Gods heilige wet voor Davids bedorven vlees
een tuchtmeester tot Christus. Naar zijn vernieuwde natuur was hij onder de vervulde wet,
dat is het Evangelie, maar naar zijn vlees bleef hij onder de wet.
Nog een voorbeeld waaruit blijkt dat de wet de zonden ontdekt en bekend maakt. Wanneer
u zonder autogordel om een politieagent tegemoet rijdt, wat doet u dan? Wat roept dit in u
op? U doet snel uw gordel om en hoopt verder dat hij het niet gezien heeft. U rijdt te hard
op de snelweg en u bemerkt dat er een politieauto achter u rijdt, wat doet u dan? Wat roept
dit in u op? U gaat naar rechts rijden en mindert uw snelheid en hoopt vreesachtig dat hij
het niet heeft opgemerkt. Maar u vreest in beide gevallen wel een bekeuring, die niet
onrechtvaardig zou zijn. U wordt aangehouden, en in beide gevallen krijgt u een bekeuring,
wat doet u dan? Wat roept dit in u op? U probeert zich te verontschuldigen maar u komt er
niet mee weg, en tenslotte rijdt u boos weg. Wat kunnen we hieruit leren? Namelijk, dat de
wet de overtreding ontdekt, dat de wet schuldig stelt en vreesachtig maakt, dat de wet
aanzet tot verbetering, en dat de wet toorn en boosheid verwekt. Dat is geestelijk wezenlijk
niet anders! Houdt deze beelden even vast, want nu beweren de leraren in uw kerkverband
dat de ontdekking door de wet en het ontvangen van een bekeuring op grond van die wet,
aan Gods kant wezenlijk ook alrede de levendmaking ofwel de betaling en verlossing is. Ik
hoop dat u zult opmerken dat de eis tot betaling door de weg van Gods heilige recht
hierdoor wordt omzeilt en wordt verbogen. Terwijl de eis tot betaling door de wet in het
hart van die voor Gods recht gedaagde zondaar juist de weg van doding en afsnijding is,
waarna de inlijving en levendmaking in Christus stondelijk metterdaad volgt. Ik hoop dat u
hierdoor enige verheldering zult krijgen hoedanig men Wet en Evangelie, niet alleen in uw
kerkverband, want het is nu bijna overal, op een gruwelijke wijze met elkaar vermengd.
Men leert dus wél een wet tot ontdekking van zonde, maar helaas zonder de noodzakelijke
doding der wet hier onherroepelijk en onlosmakelijk aan te verbinden. U begrijpt wellicht
dat men hierdoor het oordeel der wet ontkracht en teniet maakt. Misschien wel zonder dat
men dit beseft! Men leert dus de ontdekking ten levendmaking, terwijl Gods Woord ons
leert dat de ziel die zondigt zal de dood sterven. Hiervan betuigt de apostel in Rom. 6:7,
want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonden. Gestorven waaraan? Namelijk,
aan de rechtvaardige eis van Gods heilige wet tot een volkomen betaling. God kan van deze
rechtvaardige eis niet af, Hij kan geen water bij de wijn doen, en onze zonden ook niet
door de vingers zien. Dus die eis tot wijsheid, heiligheid en rechtvaardigheid waarin God
ons geschapen heeft, blijft voor ons allen gewoon staan. Wij moeten derhalve sterven aan
deze eis tot betaling, wil God een volkomen Betaling die buiten ons ligt kunnen
aanwenden en toepassen. Zolang wij nog niet gestorven zijn aan die eis tot betaling, zijn we
ook nog niet geheel vatbaar voor die vreemde Gerechtigheid Christi. Zolang wij ons nog
drijvende kunnen houden met van alles en nog wat, en nog niet verdronken zijn in onze
ongerechtigheden voor God, zal de reddingsboot Christus Jezus en Dien gekruist voor ons
nooit van onschatbare waarde kunnen zijn. U moet eens lezen wat bijv. Thomas Boston
schreef over de twaalf afkappingen, in zijn boek de Viervoudige Staat. Er kan zoveel zijn wat
het niet is, er kunnen zoveel barensweeën zijn die nooit tot een geestelijke geboorte uit
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God komen. Lucht gebaard, of geen kracht om te baren! Dit noemden onze vaderen de
gemene werkingen des Geestes. Daarom mijnheer Hak, ik heb in mijn leven vele stervende
(ontdekte) zielen ontmoet, maar weinig daadwerkelijk gestorven zielen. De meeste van deze
stervende zielen zijn allemaal alrede heimelijk levendgemaakt door de ontdekking der wet,
en zitten allemaal in de kerk met de gedachte van: “Ik ken Christus evenwel nog niet, daar
moet het natuurlijk wel komen, maar eenmaal levendgemaakt kan nooit meer verloren
gaan, want God kan niet laten varen de werken Zijner handen….etc” Ja mijnheer Hak, dit
is misschien enigszins wat cru uitgedrukt, maar dit is wel hetgeen waar het op vastzit. U
moest eens weten hoevelen met zulke redeneringen voor eeuwig mis zullen grijpen, en
daardoor met een ingebeelde hemel ter helle varen. Als u dit enigszins zou beseffen, dan
zou de schrik u wellicht om het hart slaan….en u mij nooit meer zeggen dat ik te hard ben
geweest in mijn schrijven jegens u omtrent de leer die in uw kerkverband wordt geleerd. De
ontdekking der wet heeft hen heimelijk alrede bedekt, ofwel het ontvangen van de
bekeuring is tegelijk alrede de betaling. Ik wenste dat u dit eens mocht gaan zien, want het
is een heimelijk bouwen op twee fundamenten. Het is een bouwen op Christus maar ook
een bouwen op de toeleidende weg tot Christus. God moet de dood over ons diensthuis
brengen, mijnheer Hak. Net als destijds bij Israel. Het kan gekomen zijn tot de zesde,
zevende of zelfs tot de achtste plaag in ons leven, waarbij de sprinkhanen niets in uw
bestaan overlieten, maar als het niet verder komt dan dat, dan zullen deze plagen en
twistingen Gods u nergens brengen. Het kwam nooit tot een verlossing uit dat vervloekte
diensthuis der zonden. Het gaat evenwel nooit buiten die heilige twistingen om, maar zeg
me nu eens, waartoe bracht God deze twistingen over dat diensthuis der verderfenis?
Namelijk, opdat het een onhoudbaar en een onleefbaar bestaan in dat diensthuis worden
zou. Maar wezenlijk bracht geen één van die plagen Israels verlossing teweeg. Israels
verlossing lag verklaard in bloed en door water, het bloed van het geslachte paaslam dat
stierf in de plaats van de eerstgeborene, en in het water van de rode zee. Het bloed der
verzoening en het water (van de geestelijke doop) des Geestes tot vernieuwing. Door het
water van de Rode zee waar het ganse volk Israel droogvoets doorheen toog, daarin is Farao
en zijn ruiters verdronken. Israel ging in en kwam eruit op, maar Farao ging erin maar
kwam nooit meer boven. Het is wel groot als iemand die Parel van grote waarde gevonden
mag hebben, maar het is nog groter wanneer we met die koopman zijn heengegaan alles
verkocht hebbende om die Parel te kunnen kopen en te kunnen mijnen op de markt van
Gods vrije genade om niet. Dit is het verschil tussen smaken op de tong en eten tot
geloofsvereniging, het verschil tussen rampzaligheid en zaligheid. Dat geven den Heere, om
Jezus wille. (lees en herlees a.u.b. die weerleggingen) Gods zegen!
Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Tenzij dat gij het vlees des Zoons des
mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven. Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed
drinkt, die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. Want Mijn vlees is
waarlijk Spijs, en Mijn bloed is waarlijk Drank. Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in
Mij, en Ik in hem. Gelijkerwijs Mij de levende Vader gezonden heeft, en Ik leve door den Vader; alzo
die Mij eet, dezelve zal leven door Mij. (Joh. 6:53-57)
Vriendelijke groet,
D.J. Kleen
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