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Mijnheer Van der Meer, 
 
In uw schrijven, denken en redeneren bent u bezet geworden met een geest van de 
anti-christ. U zou een aanhanger van Arius kunnen zijn. Want, wat u leert, is een 
leer regelrecht uit de helse afgrond vandaan. Waar ik voor vrees is, dat u de 
hemelse gaven geproefd en gesmaakt hebt, maar de kracht ervan gruwelijk en op 
een vreselijke wijze hebt verloochend, naar Hebr. 6. Dat blijkt namelijk uit de 
ontzaggelijk vele duivelse brochures die u hebt geschreven. Hoe u dit kunt 
combineren met uw boek ‘Geloofszekerheid’, is voor mij werkelijk een raadsel.  
U loochent namelijk alle zaken waaraan uw zgn. (ingebeelde) zaligheid verbonden is, 
onder andere : 
 

1. De Godheid van Christus 
2. De heilige Goddelijke ontvangenis van Christus in de schoot van Maria, 

gewerkt door de H. Geest 
3. De drie-eenheid van het heilige Goddelijke Wezen. (lees geloofsbelijdenis van 

Athanasius) 
4. De erfzonde en de val in Adam, maakt u tot een duivelse perverse bespotting 

(brochure : paradijszonde) 
5. De Goddelijke verkiezing en de Goddelijke verwerping, Joh. 17:9-26, Matth. 

25:1-13,  
6. Gods heilig en onfeilbaar Recht, Jes. 1:27, Exodus 12,  
7. Dat Christus de zonde niet (kan) vergeven, Luk. 7:48-49, Joh. 8:36, Matth. 

28:18, Kol. 3:13. 
8. Dat Christus niet de Rechter is van Hemel en Aarde, Joh. 5:22-27, Hand. 

10:42, Openb. 1:18, Matth. 25:31. 
9. De helse verdoemenis als straf op de zonden en het ongeloof. 

 
Hoe kunt en durft u het vol blijven houden, dat u een kind van God bent, en dus de 
Geest van Christus deelachtig bent geworden, naar Rom. 8 en Joh. 16:13-15, Die in 
u woonachtig is, Die het uit Hem neemt en het Zijn volk verkondigt…??? Ik denk 
eerder dat u de geest van de Anti-Christ deelachtig bent, die het uit Satan genomen 
heeft, en u deze helse en duivelse verzinsels heeft ingeblazen. Wanneer u maar pas 
begonnen was met uw geschrijf, zou ik zeggen: ‘keer toch weder’, maar nu vrees ik 
toch werkelijk, naar Jes. 2:8-9, dat u, na nu zo’n 500 duivelse brochures 
geschreven te hebben, misschien wel door God bent losgelaten, en de H. Geest van 
u geweken is… 
 
 
 
Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God 
zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij den Geest 
van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit 
God; En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is 
uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, 
dat komen zal, en is nu alrede in de wereld, 1 Joh. 4:1-3. 
 
 



1) 
geest, maar 
Dat is, leraar, die voorgeeft dat zijn leer is uit openbaring van den Heiligen Geest; 
zie 1 Tim. 4:1. 
  
2) 
beproeft de geesten, 
Namelijk aan den toetssteen van Gods Woord. Zie 1 Thess. 5:21. 
  
3) 
of zij uit God zijn; 
Dat is, of hun leer van God is ingegeven en met Gods Woord overeenkomt. 
  
4) 
valse profeten zijn 
Dat is, valse leraars. Want gelijk profeten genoemd worden, niet alleen die 
toekomende dingen voorzeggen maar ook die de Schrift uitleggen, 1 Cor. 14:3,37; zo 
worden ook valse profeten genoemd, niet alleen die iets voorzeggen dat niet waar is 
maar ook die de Schrift verkeerd uitleggen, en valse leringen drijven; zie Matth. 
24:24. 
  
5) 
uitgegaan in de wereld. 
Zie 1 Joh. 2:19. 
  
6) 
kent gij 
Of kent hieraan den Geest Gods, gebiedender wijze. 
  
7) 
den Geest van God: 
De leer, die door Gods Geest ingegeven is. Of een recht leraar die door Gods Geest 
gedreven wordt. 
  
8) 
geest, die 
Dat is, leraar. Zie 1 Joh. 4:1. 
  
9) 
belijdt, 
Dat is, openlijk leert en bekent. 
  
 
10) 
dat Jezus Christus 
Grieks Jezus Christus in het vlees gekomen zijnde. Zie 1 Joh. 4:3, en 2 Joh.:7 
  
11) 
in het vlees gekomen is, 
Dat is, de menselijke natuur heeft aangenomen, om ons als de enige Middelaar in 
deze met God te verzoenen. Zie Joh. 1:14; Rom. 1:3. Dit is het voornaamste 
hoofdstuk der christelijke religie, en als het geheel daarvan. Zie Matth. 16:16; Mark. 
8:29; Joh. 20:31; Rom. 1:3,4; en daaruit blijkt dat Hij de Zoon Gods geweest is eer 
Hij de menselijke natuur heeft aangenomen. 



  
12) 
die is uit God; 
Die is een oprecht leraar, die de goddelijke waarheid en leer voorstelt. 
  
13) 
de geest van 
Dat is, de leer van den antichrist, die strijdt tegen de waarheid van den persoon en 
het ambt van Christus. 
 
 
 
Is getekend, 
 
D. J. Kleen - Katwijk 
 


