Van: NN
Verzonden: woensdag 13 januari 2010 - 09:21 uur
Aan: D.J. Kleen
Onderwerp: ds. F. Mallan
Beste Daan,
Regelmatig heb je lezenswaardige stukken op je site staan. Wederom val je echter
openlijk ds. Mallan aan en mag dat wel? Heb je ds. Mallan zelf benaderd om in een
open gesprek van gedachten te wisselen? Of braak je van alles uit achter iemands rug
om? Dit laatste heeft er alle schijn van! En als dit zo is dan is dit laster!
Laten we voorop stellen dat wij alle zondaren zijn en dus ook ds. Mallan. Ds. Mallan zal
ongetwijfeld over velen zaken in z'n ambtelijke loopbaan heden ten dage andere
gedachten hebben. Bepaalde karakter trekken maken het ook niet altijd makkelijker. En
daar hoeven wij allen niet achter weg te schuilen, maar het is wel vaak oorzaak van veel
ellende. We gaan de gebreken van de geachte ds. v/d Poel en ds. v/d Ketterij niet aan de
kaak stellen. Dat ligt in het graf en als het goed is hebben we aan ons zelf genoeg, of niet
Daan?
Leerde ds.v/d Poel en ds. v/d Ketterij anders dan ds. F. Mallan? Ik denk van niet. Echter
wil jij niet weten van de leer v/d afgescheidene. De zuiverere leraars stellen toch echt dat
het met alles aan een eind moet komen en in Christus moet eindigen wil het wel
zijn. Als o.a. geachte ds. K. Veldman spreekt over een toelijdende weg onder de Wet tot
Christus, spreken ze bij de afgescheidene over een wedergeborene die dit nog niet weet
en van alles afgebracht moet wordenen zo tot Christus gelijd wordt. Met de belofte de
dood in moeten om bij de Belover te eindigen. Mocht deze persoon niet aan het eind
van de wet komen dan is deze persoon nooit wedergeboren geweest! Daarom leggen de
zuivere predikenten geen handen op en laten het overzomeren en overwinteren. De
zuivere predikanten bij de afgescheidene preken als grond alleen Christus. En nu kan
het je niet aanstaan, maar de kern is hetzelfde. Buiten Jezus is geen leven. Bij ds. v/d
Poel niet bij ds. v/d Ketterij niet, bij ds. Mallan niet, bij ds. Verschure niet, bij ds.
Mouw niet, bij ds. Veldman niet etc. etc..
Als je antwoord zullen zoals gewoonlijk alleen die zaken beantwoord worden die je
aanstaan. Maar weet beste Daan dat ook wij rekenschap moet geven van al onze daden.
Het zou je sieren al ben je het met ds. Mallan niet eens om je van deze laster campange
vrij te maken.
Met vriendelijke groet,
NN

Lees tussen uw regels door…

Van: D.J. Kleen
Verzonden: woensdag 13 januari 2010 - 10:32 uur
Aan: NN
Onderwerp: Re : ds. F. Mallan
Beste Daan,
Regelmatig heb je lezenswaardige stukken op je site staan. Wederom val je echter
openlijk ds. Mallan aan, mag dat wel?
DJK : Bestraf die zondigen in tegenwoordigheid van allen, opdat ook de anderen vreze
mogen hebben, 1 Tim. 5:20. Vele zielen zijn helaas meer bevangen van domineesvreze,
dan van Godsvreze…
NN : Heb je ds. Mallan zelf benaderd om in een open gesprek van gedachten te
wisselen? Of braak je van alles uit achter iemands rug om? Dit laatste heeft er alle schijn
van! En als dit zo is dan is dit laster!
DJK : Dit was geen zaak tussen hem en mij, maar een zaak die geheel behoudend
kerkelijk NL aangaat. Voor zover ik weet, heeft ds. Mallan over deze publieke zonde nog
nimmer publiek schuldbelijdenis gedaan. En omdat in geheel behoudend kerkelijk
Nederland, middels het demo(n)cratisch kerkstemming, de dood over het leven heerst
en beslist, wilde ik dit niet onder stoelen of banken steken. Waar lezen we dat in Gods
Woord? Alles kan er tegenwoordig maar mee door, want zo zegt men dan: “een dominee
is tenslotte ook maar een mens”. Maar u vergeet dat een dominee niet in dienst van
mensen staat, maar in Gods’ dienst. Luther en Calvijn stelden destijds ook de
misstanden binnen de ROOMSE kerk aan de orde, waarbij ze niemand spaarden. Maar
ook zij stonden veelal alleen. Als u God en Zijn Woord hoger in uw vaandel had staan
dan de dominee waar het hier over ging, dan had u wellicht anders gereageerd. Ook
hierin wordt zo menigmaal het recht gebogen, en komt zo menigmaal de liefde voor het
recht.
NN : Laten we voorop stellen dat wij alle zondaren zijn en dus ook ds. Mallan. Ds.
Mallan zal ongetwijfeld over velen zaken in z'n ambtelijke loopbaan heden ten dage
andere gedachten hebben. Bepaalde karakter trekken maken het ook niet altijd
makkelijker. En daar hoeven wij allen niet achter weg te schuilen, maar het is wel vaak
oorzaak van veel ellende.
DJK : Wanneer ds. Mallan hier vandaag openlijk zijn schuld over erkent, en indien het
hem leed is, dan zal ik de eerste zijn hem deze dingen van harte te willen vergeven, en
kom ik zelfs naast hem zitten, als een mededoorbrenger van genade.

NN : We gaan de gebreken van de geachte ds. v/d Poel en ds. v/d Ketterij niet aan de
kaak stellen. Dat ligt in het graf en als het goed is hebben we aan ons zelf genoeg, of niet
Daan?
DJK : Voor beiden was het een beproeving. Poel is voor zijn geestelijke broeder in de
bres gesprongen, en Mallan heeft zich netjes achter de classis verscholen, en toonde
daarmee zijn onverzoenlijk hart. Dit is temeer gebleken toen ds. De Ketterij hem bij zijn
sterfbed riep, waarop Mallan met opzet geen gehoor gaf. Het is niet de onvergefelijke
zonde die Mallan hiermee bedreef, maar ik acht dit kwaad werkelijk niet gering. Dit zijn
geen uitbrakingen achter iemands rug, maar dit is alom bekend, maar het wordt helaas
overal angstvallig verzwegen.
NN : Leerde ds. v/d Poel en ds. v/d Ketterij anders dan ds. F. Mallan? Ik denk van niet.
Echter wil jij niet weten van de leer v/d afgescheidene. De zuivere leraars stellen toch
echt dat het met alles aan een eind moet komen en in Christus moet eindigen wil het
wel zijn.
DJK : Poel sprak inderdaad vanuit dezelfde dwaling als Mallan. Poel wist eigenlijk niet
eens wat dogmatiek was, hij preekte de zuivere bevinding der heiligen. Hij preekte als
geen ander, Jezus Christus en Dien gekruist in de weg van Gods heilige recht. Poel heeft
van de leerstukken ook nooit leerstellige dogma’s gemaakt. Dit deed Mallan wel. Bij de
preken van Poel heb ik deze kanttekening ook gemaakt. Mijn website ben ik niet alleen
tot lering en onderzoek begonnen, maar ook tot geestelijke stichting voor hen die de
dwalingen niet onbekend zijn. Wanneer de geroepen eenvoudige boerenknecht Hannes
Van der Poel wellicht wat meer onderwijs had genoten aan de voeten van bijv. een man
als Kohlbrugge, dan had hij een groot en zuiver theoloog geweest. En toch heeft ds. Van
der Poel de Kerk des Heeren op een zeer liefelijke wijze mogen dienen. Bij ds. Mallan
ging dit dienen helaas vaak vanuit een farizeïsch heersen…
NN : Als o.a. geachte ds. K. Veldman spreekt over een toelijdende weg onder de Wet tot
Christus, spreken ze bij de afgescheidene over een wedergeborene die dit nog niet weet
en van alles afgebracht moet worden en zo tot Christus geleid wordt. Met de belofte de
dood in moeten om bij de Belover te eindigen. Mocht deze persoon niet aan het eind
van de wet komen dan is deze persoon nooit wedergeboren geweest!
DJK : Zie daar in het kort de duivelse leer van de veronderstelde wedergeboorte. KV
preekt geen leven op de toeleidende weg, de anderen die u bedoeld deden dit wel.
Wanneer wij het geestelijke leven op de toeleidende weg gaan leren, dan leren wij het
leven uit de wet waaraan die zondaar nog niet gestorven is, Gal. 2;19, Rom. 6:7. De wet
is niet uit het geloof en ook niet machtig tot levendmaking, Gal. 3:12-21. Dit geldt dus
ook voor de ontdekking, overtuiging, ontblotingen, en ontgrondingen der wet. Adam is
door de val onder de vloek der wet gekomen, Gal. 3:10. Het gebod der wet dat hem ten
leven was, is hem ten dood geworden, Rom. 7:10. Nooit kon Adam vanuit wie hij was,
of vanuit zijn werken, dat is, vanuit zijn reformeren, vanuit zijn geschreide tranen, meer
zalig worden. Daartoe stelde God een nieuw Verbond op, dat is in Christus het verbond

der genade. Daarom dienen alle dominees de dood en de vloek in/onder de eerste
Adam te preken, en het leven in de Tweede Adam, dat is Christus en Dien gekruist. 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, Rom. 7:4.
U moet eens lezen wat Petrus Datheen daarover zegt : http://www.dewoesteweg.nl/wpcontent/uploads/2009/10/een-christelijke-samenspreking-uit-gods-woord-petrusdatheen.pdf
NN : Daarom leggen de zuivere predikenten geen handen op en laten het overzomeren
en overwinteren. De zuivere predikanten bij de afgescheidene preken als grond alleen
Christus. En nu kan het je niet aanstaan, maar de kern is hetzelfde. Buiten Jezus is geen
leven. Bij ds. v/d Poel niet bij ds. v/d Ketterij niet, bij ds. Mallan niet, bij ds.
Verschuure niet, bij ds. Mouw niet, bij ds. Veldman niet etc. etc..
DJK : Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die
heeft het leven niet, 1 Joh. 5:12.
NN : Als je antwoord zullen zoals gewoonlijk alleen die zaken beantwoord worden die je
aanstaan. Maar weet beste Daan, dat ook wij rekenschap moet geven van al onze daden.
Het zou je sieren al ben je het met ds. Mallan niet eens om je van deze laster campagne
vrij te maken. Met vriendelijke groet, NN.
DJK : Dit is geen lastercampagne, maar een bestraffing jegens hem die gezondigd heeft
in tegenwoordigheid van allen, opdat ook de anderen vreze mogen hebben, 1 Tim. 5:20.
Al mijn weerleggingen op het (dwaal)onderwijs uit de WS, plus de brief aan kand. M.
Krijgsman, heb ik aan ds. F. Mallan, aan ds. J. Roos, aan ds. A. Van Voorden, aan ds. A.
Schultink, aan ds. M. Krijgsman, en aan ds. Weststrate, ondertekend met mijn naam en
telefoonnummer, per post verstuurd. Ik heb het idee dat u er geen enkele notie van
heeft wat er zoal in behoudend kerkelijk Nederland aan de hand is. Uit deze mail blijkt
dat u het meer en liever voor bepaalde dominees op wenst te nemen, dan voor de
Goddelijke Waarheid. Van al de dingen die ik u heb gemaild, en die u op mijn website
heeft kunnen lezen, heeft u kennelijk ook maar zeer weinig begrepen. Wanneer u meent
dat ds. Kersten, ds. Mallan, ds. Mouw en anderen, nog steeds in de lijn der Reformatie
preken, dan bent u (helaas) nog stekeblind voor de heersende dwalingen en de
kerkelijke misstanden in Nederland, waardoor Gods Geest verre van ons is gaan wijken.
Smeek de Heere om ontdekkend licht, en probeer elke avond een hoofdstukje uit de
Galaten- en Romeinenbrief te lezen, naast hetgeen u normaal uit Gods Woord leest.

Met een vriendelijke groet,
D.J. Kleen

Van: NN
Verzonden: donderdag 14 januari 2010 - 09:26 uur
Aan: D.J. Kleen
Onderwerp: Re: ds. Mallan
Dag Daan,
Ik heb inmiddels ook de andere reactie over ds. Wink etc… gisterenavond thuis gelezen.
Ja er zijn veel dingen gebeurt "voor" mijn tijd. En als je het zelf niet uitpluist wordt het je
niet verteld. Ds. Wink was ook de makkelijkste niet, dat is zeker ook zo, en aan de
andere kant ds. de Groot wat een zeer lieve man was. Beide zijn niet meer en tot voor
kort had de GGiN van hun dienste gebruik kunnen maken. Dan waren er toch wat
minder studenten bij ons geweest of andere. Wij als GGiN hadden 10, 20, 30 jaar terug
de "minste" moeten zijn. Ds. Wink kon dat ook niet en had hij niet zo'n grote stem
gehad dan was ds. de Groot zeker in gesprek gegaan. Helaas, helaas het is allemaal
gegaan zoals het gegaan is. Ds. Ippel ook zo,n geval, is het niet met ds. Schultink eens en
kan z’n biezen pakken. Vorige week heb ik hem voor het eerst gehoord en daar kunnen
de meeste bij ons niet aan tippen. Buiten dat hij op een vreemde manier tot het ambt
gekomen is heb ik toch achting voor deze man.
Je bent dus echt de enigste niet die alles niet zo rooskleurig inziet.
H.G.,
NN

Van: D.J. Kleen
Verzonden: donderdag 14 januari 2010 - 10:42 uur
Aan: NN
Onderwerp: RE: ds. Mallan
Geachte mijnheer NN,
Maar niet alleen daar, want het is nu overal een vereten en verbijten van elkander. De
liefde is schier overal tanende. Daardoor is het overal een grote kerkelijke TROEP
geworden. De dienstbaarheden der wet verwekken alleen maar toorn, haat en
gramschap, en doet zichzelf liefhebben. Maar de evangelische liefde zoekt zichzelf niet,
en acht een ander altijd hoger dan zichzelf.
Je moest eens weten wat de heersende dwalingen allemaal teweeg hebben gebracht.
Hoevele ‘zgn. wedergeboren’ ouderlingen en dominees, die Christus niet kennen en
daarmee niet tot hun Deel hebben, zijn vanuit deze dwaling niet in hun ambten

bevestigd geworden. Je ziet wat ervan gekomen is. Overal heerst de dood in de pot. God
is met Zijn lieve Geest van deze troep geweken. Ik heb het zelfs over ds. Mallan weleens
gehoord, dat hij bij ons op Katwijk in de Louwestraat, in de tijd dat er een gebrek aan
ouderlingen was, een ouderling bevestigde, waarvan ds. Mallan zei: “gemeente, deze man
is nog wel niet in Christus, maar ge dient hem (omwille van zijn ambtelijk
regeringsgezag) daarvoor wel te houden, hoor…..” Kijk mijnheer NN, dat is nu kerkje
spelen. Dat heeft werkelijk niets meer met de ware godsdienst te maken. Ik spreek
slechts maar over wat ik van zeer nabij heb mee gemaakt. Zulke blinde leidslieden
moeten nu een gemeente gaan leiden. Want, de ambten moesten zo nodig vervuld
worden, anders kregen de mensen niet op tijd hun huisbezoekje…
G. Whitefield : “Onbekeerde voorgangers zijn de vloek van de christelijke kerk. Zoals God geen
groter zegen aan een land of volk kan zenden dan door ze getrouwe, ernstige en oprechte dienaren
te geven, zo is de grootste vloek die God mogelijk aan de mensen in deze wereld kan zenden, om ze
over te geven aan blinde, onwedergeboren, vleselijke, lauwe en onervaren leidslieden. En toch
ontdekken we dat er in alle eeuwen vele wolven in schaapsklederen zijn geweest, velen die
pleisterden met loze kalk en die zachter dingen profeteerden dan God had toegestaan. En zoals het
vroeger was, zo is het ook nu….!!”

De wereld kan daarom lang niet zo erg en niet zo diep zondigen, als dat wij met onze
kerken gedaan hebben. De Heere mocht ons deze ontzaggelijke hemeltergende zonden
nog om Jezus Christus wille vergeven, en nog genadiglijk tot ons weder willen keren.

Hartelijke groet,
Daan Kleen

