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Van: P.F. vd Meer   

Verzonden: maandag 20 september 2010 8:41 

Aan: 'Daan Kleen' 

Onderwerp: RE: Dit citaat deed me aan u denken... 

 

Kootwijkerbroek, 17-09-2010 

 

 

Beste Daniël Kleen, 

 

Onderwerp :  http://www.dewoesteweg.nl/diversen/wwwpentahofnl/ 

 

Heb je website bekeken en gelezen wat je er over mij hebt opgezet. Je hebt er maar een 

heel werk mee gehad, en je hebt het er ook nog moeilijk mee gehad. Het blijkt toch 

steeds maar weer, o Daniël, dat er in het Oude Testament waarheden staan die ook 

vandaag de dag nog uitermate actueel zijn. Dan denk ik hierbij aan de keuze waarvoor 

David door JHWH gezet werd, en wát hij verkoos. Hij verkoos niet om in de handen 

van mensen te vallen, want hij kende de wreedheid der mensen maar al te goed. Zijn 

goede keus was om het in Gods hand over te geven, Wiens barmhartigheden veel zijn, 

zelfs in het oordeel. Zie 2 Samuël 24:14. Vandaar dat ik wel van groot geluk mag 

spreken dat niet jij, maar God mij richt naar recht. Wanneer jij mij zou richten zou het 

er niet best voor mij uitzien. Je schrijft dat je niet voor Rechter wilt spelen, maar je 

schrijven zit echter vol met vonnissen en beschuldigingen. Dan spreek ik nog niet eens 

over diverse onjuistheden, maar over zaken die je terecht hebt geconstateerd. Er zijn 

over deze zaken als verkiezing, verwerping, erfzonde, drie-eenheid, etc. altijd al 

verschillen van gedachten geweest. Jij gaat ervan uit dat ik de verkiezing, verwerping, de 

verzoening en schuld van de mens loochent. Dan heb je mijn brochures niet goed 

gelezen, waarin ik uitleg dat de standpunten der kerkvaders onjuist zijn. Ik wijs erin op 

de Schriftuurlijke zin en mening, in zover wij die weten en verstaan. Dat de traditionele 

opvattingen over deze zaken nog al verschillen is juist. Dat mensen die opgevoed zijn in 

de kerkelijke traditie van verbazing bijna achterover vallen wanneer zij de zaken ánders 

horen uitleggen, is begrijpelijk. Dat mijn onderzoek en schrijverij het Heilige Wezen 

Gods aantasten, is slechts verklaarbaar vanuit de kerkelijke traditie, die zulk een kracht 

heeft dat ze zelfs probeert de werkelijkheid te overschreeuwen. Wees voor mij niet bang 

Daniël, wanneer is God in Zijn Wezen zou hebben aangetast. Strijd jij dan niet voor 

Hem, maar laat Hem voor Zichzelf strijden. Brand jij je vingers er toch niet aan! Zie wat 

de vader van Gideon zei: Richteren 6:31. 

 

Jij meent echter dat jouw gedachten hierover de enige juiste zijn, en dat al het andere 

weggemaaid dient te worden als onkruid. Zulk soort schrijven van jouw kan zeer ernstige 

gevolgen hebben voor een persoon, gezin of familie, maar dat realiseer je je kennelijk 

niet. Hebben Galileï, Copernicus en Bruno vanwege hun nieuw ontdekte waarheid niet 

onterecht moeten boeten en hun levens vroegtijdig moeten beëindigen? En heeft 

Calvijn zijn tegenstander inzake de drie-eenheid Michael Servet niet uitgeleverd aan de 

Inquisitie? Men moet het dan ook niet hebben van de apologeten van het christelijk 
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geloof en of van  andere geloven, die van geen enkele tolerantie weten, en die van het 

begrip ‘waarheid’ een statisch monument hebben gemaakt. Men kan wel iemand op 

goedkope wijze van alles en nog wat beschuldigen, zónder de zogenaamde ‘dwalingen’ te 

weerleggen. Daar helpt men de ‘dwaalgeest’ niet mee.  

 

Volgens jouw zou ik geobsedeerd zijn door het getal vijf, en daar zelfs een huis naar 

gebouwd hebben. Ik zou zeggen, kom er eens naar kijken en laat je voorlichten. Bekijk je 

eigen handen en voeten eens, en tel je vingers en tenen hoeveel dat er per hand en voet 

zijn. Hoeveel zintuigen heb je? Heb je weleens naar heel veel mooie bloemen -je zit toch 

in de bloemenwereld- gekeken met hun vijfstructuur? Heb je weleens een appel dwars 

over midden gesneden en naar het vijfpuntige klokhuis gekeken? En heb je weleens een 

zonnebloem goed  bekenen? Misschien raak je dan óók onder de indruk van wat JHWH 

als Schepper in en door het getal vijf heeft willen aantonen. Heb je nooit gelezen dat 

David met vijf stenen Goliad tegemoet ging? Schaf eens het boek aan van Michael S. 

Schneider: ‘Ontdek en creëer zelf het universum’.  

In jouw ogen zou ik het zelfs zo bont gemaakt hebben dat ik de zonde tegen de heilige 

Geest zou hebben begaan. Wees niet bezorgd over mij, er is wat dat betreft geen vuiltje 

aan de lucht te zien. Ik weet mij veilig en geborgen in JHWH als mijn Verlosser en 

Burcht. En bedenk daarbij dat je mij niet eens persoonlijk kent, en je weet nauwelijks 

iets van mijn achtergronden en levensuitingen. Ik zou volgens jouw het fundament 

onder het christelijk geloof vandaan gehaald hebben. Welnu, er is maar één Fundament, 

één Hoeksteen, één Verlosser, één Rotssteen, één Hoog Vertrek, en dat is JHWH Zelf! 

zie o.a. Jesaja 44:8  Verschrikt niet, en vreest niet; heb Ik het u van toen af niet doen horen en 

verkondigd? Want gijlieden zijt Mijn getuigen: is er ook een God behalve Mij? Immers, is er geen 

andere rotssteen: Ik ken er geen? 
Wanneer het fundament van het christelijk geloof hiervan afwijkt, is het de hoogste tijd 

dat de fundatie er van onderuit wordt gegraven! 

 

Beste Daniël, JHWH heeft Zijn verbond gegeven aan Israël, wat onveranderlijk en van 

Zijn kant onvernietigbaar is. Hij is geen God die onze hulp nodig heeft om Zijn 

waarheid te verdedigen. Hijzelf is de Waarheid, en die goede wijn behoeft geen krans. 

Wij mogen er wel getuigenis van geven, in zo ver wij er kennis van hebben ontvangen en 

verworven.  

 

Wat denk je Daniël, wie zullen mogen wonen in Gods tent, naar Psalm 15? 

Wie zal mogen wonen op de Berg van Zijn heiligheid? 

(deze Tent/Berg is het nieuwe hemelse Jeruzalem, hetwelk uit de hemel neerdaalt, de 

zgn 10e planeet) 

 

De condities daarvoor gelden, en lees daarbij jouw schrijven over mij of dat men deze 10 

aspecten overeenstemt: 

1. wie oprecht wandelt en gerechtigheid werkt 

2. wie met zijn hart de waarheid spreekt 

3. wie met zijn tong niet achterklapt 
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4. wie zijn metgezel geen kwaad doet 

5. wie geen smaadrede opneemt tegen zijn naaste 

6. in wiens ogen de verworpene veracht is 

7. die degenen eert welke JHWH vrezen 

8. heeft hij tot zijn schade gezworen, hij verandert niet 

9. wie zijn geld niet geeft op woeker (rente) 

10. wie geen geschenk neemt tegen de onschuldige 

 

Daniël, heb je deze 10 punten goed gelezen? Wie deze zaken doet zal niet 

wankelen in alle eeuwen! Dat lijkt toch simpel? 

Toch zullen er niet velen in Gods tent verkeren, want het is niet bij de mens dat hij zijn 

weg richt. JHWH Zelf doet ons wandelen op die weg des levens door een nieuwe Geest 

in ons te geven, zoals dat in Jesaja 48:17 staat geschreven.   

 

Wie zou bij JHWH kúnnen wonen?    Jes.33:15 

1. die in gerechtigheid wandelt 

2. die billijkheden spreekt 

3. die winst uit onderdrukking verwerpt 

4. die geen geschenken neemt ter omkoping 

5. die zijn oor stopt voor bloedschulden 

6. die zijn oog toesluit voor het kwade. 

 

Hij die dit doet zal in de hoogte wonen, in het Nieuwe Jeruzalem wat positie zal 

innemen als zijnde de Hoek-bepalende Steen voor de vernieuwde aarde. Dan zal hij de 

Koning mogen zien in Zijn schoonheid, en beneden zal hij een vergelegen land zien, n.l. 

het profetische Sion, n.l. Nederland in het Noord Westen van Europa, een kustland 

met zeer vele rivieren, een polderland met vette koeien en eiken (Basan). 

Verder leert Jesaja 1:17 ons om goed te doen, en af te laten van kwaad te doen. 

condities: 

1e. zoekt het recht          = maatschappelijk 

2e. helpt de verdrukte       = sociaal 

3e. doet de wees recht       = moreel 

4e. handelt de twistzaak der weduwe    = juridisch 

 

Zacharia 8:16  dit zijn de dingen die gij doen zult: 

vers 16. Spreek de waarheid een iegelijk met zijn naaste (het privé en particuliere en 

zakelijke leven)  en oordeelt waarheid en een oordeel des vredes in Uw poorten ( dat is 

het gemeenschappelijke leven) vers 17. denkt niet kwaad in Uw hart tegen de ander en 

hebt een valse eed niet lief.  

Nog een vriendelijk maar wel dringend verzoek aan je, om dit schrijven óók op jouw 

website te plaatsen. Het zou onbillijk zijn wanneer je dit weigert.  

 

Met vriendelijke groeten en Gode bevolen, 

Piet van der Meer  
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Van: D.J. Kleen   

Verzonden: maandag 20 september 2010 15:25 

Aan: 'P. vd Meer' 

Onderwerp: RE: Dit citaat deed me aan u denken... 

 

 

Geachte mijnheer Van der Meer,  

 

 

Hoewel ik uw Rechter niet ben, heb ik wel uw on-Bijbels en bij tijden zelfs uw 

Godslasterlijk geschrijf beoordeelt en veroordeeld. Niet om mij, maar op grond van de 

Schriften en onze reformatorische belijdenisgeschriften. Ook heb ik niet gezegd dat u de 

zonde tegen de Heilige Geest heeft bedreven, alhoewel ik er wel voor vrees. Met de 

strekking van uw boek ‘Geloofszekerheid’ ben ik het wel eens, ook uw standpunt 

omtrent de kinderdoop deel ik met u. Maar wat bent u verder ontzaggelijk ver 

afgeweken, wellicht door beïnvloeding van anderen. Kijk uw zaak nog eens na, beste 

man. Want het vat geeft altijd uit wat erin zit, en de boom wordt aan zijn vruchten 

herkend. Daarnaast wordt het zaligmakende geloof gerechtvaardigd uit de werken der 

liefde Christi, lees zendbrief van Jacobus. Wanneer u meent genade te mogen kennen, 

waardoor de verworven Geest van Christus in u wonende is(Rom. 8), en u zulke dingen 

durft te schrijven…..is dat voor mij (en velen met mij) niet meer te rijmen. Daarnaast 

spreekt u alleen over God den HEERE (JHWH), maar over Christus Jezus hoor ik u 

geheel niet spreken. Terwijl de zaligheid toch in geen Ander is, dan in Hem, Hand. 

4:10-12. De dienstbare kenmerken (uit de wet) die u mij buiten het noemen van de 

Naam van Jezus Christus opmerkt/opsomt tot zaligheid, deden me denken aan deze 

volgende farizeïsche woorden: “Gij zijt Zijn discipel; maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij 

weten, dat God tot Mozes gesproken heeft; maar Dezen weten wij niet, van waar Hij is. De mens 

antwoordde, en zeide tot hen: Hierin is immers wat wonders, dat gij niet weet, van waar Hij is, en 

nochtans heeft Hij mijn ogen geopend. En wij weten, dat God de zondaars niet hoort; maar zo 

iemand godvruchtig is, en Zijn wil doet, dien hoort Hij, Joh. 9 vers 28-41.” 

   

Hoe heette die andere goeroe/drijver ook alweer, die mij, net als u in deze mail, ook  

meerdere malen heel subtiel (tussen zijn regeltjes door) met de dood heeft willen 

bedreigen? Daarom wilde ik het hier maar bij laten, omdat den Heere mij bij monde van 

de apostel door Zijn Woord bevolen heeft van u en uw belijdenissen af te wijken.  

 

En ik bid u, broeders, neemt acht op degenen, die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de 

leer, die gij van ons geleerd hebt; en wijkt af van dezelve, Rom. 16:17. 

 

Verkeerde krakelingen van mensen, die een verdorven verstand hebben, en van de waarheid beroofd 

zijn, menende, dat de godzaligheid een gewin zij. Wijk af van dezulken, 1 Tim. 6:6. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

D.J. Kleen 


