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Van: Neutrale blik  

Verzonden: donderdag 2 september 2010 23:28 

Aan: dkleenp@kliksafe.nl 

Onderwerp: Vraag n.a.v. website 

 

Heer Kleen, 

  

Na uw website doorgenomen te hebben het volgende. 

Neem eens het boek ter hand van wijlen Ds. F. Mallan, te weten Het Woord des levens. 

Uitgave 1988. Op pagina 47 lees ik daar. Maar Johannes zegt dit tegelijk tot troost van 

degenen die in waarheid hun zonden belijden. Hij hoort hen zichzelf verfoeien en 

veroordelen. Zij kunnen die belijdenis der zonden voor geen kenmerk van genade 

houden. En Johannes stelt hen op die belijdenis der zonden ook niet gerust, maar hij 

wijst hen heen naar de bloedfontein die tegen alle zonde en onreinheid is geopend. Etc. 

Nu zie ik dus een inconsistentie tussen uw verwoorde kritiek en de op tafel liggende 

feiten, lees de te lezen verklaring van het geestelijk leven door Ds Mallan. 

Met een neutrale blik vat ik bovenstaand dus niet. Is dit de crux? Dan lijkt het opgelost. 

Wellicht bent u van zins eens te reageren.  

  

Vriendelijk dank bij voorbaat,  

  

Neutrale Blik 

 

 

 

 

Geachte heer……, 

Dank voor uw reactie. Ik vind het wel jammer dat u zich niet bekend maakt. Ik vind dit 

een lafhartige manier van iemand te benaderen. Ik hou niet zo van dat stiekeme gedoe. 

Persoonlijk strijd ik altijd met een open vizier. De apostel zegt in zijn aanhef in de 

Romeinenbrief dat hij zich het Evangelie niet schaamt. Toch hoop ik u dv morgen een 

antwoord te geven. Wat ds. Mallan geleerd heeft moet u los zien van zijn persoon. Ik 

probeer me daarom zoveel mogelijk te richten op hetgeen hij leerde. Hij kon namelijk 

als geen ander de leerdwalingen der afscheiding uiteenzetten middels zijn antwoorden 

per brief. Ik zeg niet dat hij in alles dwaalde. Maar hij dwaalde wel in de fundamentele 

leerstukken, waarvan Theodorus Van der Groe gezegd heeft, dat wie in het stuk der 

wedergeboorte of levendmaking dwaalt, wezenlijk in alles dwaalt. Een mens is onder wet 

of onder de genade, Rom. 6:14. Getrouwd met zijn eerste of Tweede man, Rom. 7:1-4. 

Uit de leer van ds. Mallan was vele malen op te maken dat een ziel onder beide 

heerschappijen kon wezen. Ik meen dat ds. Mallan deze dwaling zelf nooit heeft 

doorzien, wat hij heeft zijn dwaalleer tot aan zijn dood toe verdedigd. Maar of iemand 

bewust of onbewust dwaalt, is voor mij geen verhindering enkele van zijn antwoorden 

op Bijbelse gronden te weerleggen. Ds. Mallan leerde geen leer die Godes was, maar die 
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des mensen was. Want, hij leerde o.a. een (valse) wedergeboorte die de toets der 

Schriften niet kon doorstaan. Kan dat dan? Dat iemand genade kent en een 

persoonlijke zuivere doorleving van de benodigde zaken heeft, en toch dwaalt in de 

heilsleer? Ja zeker, kan dat. Lees zelf hieronder over een ander kind Gods die in beginsel 

(omtrent de heilsfeiten/heilsleer) ook nog een beetje wankel op zijn benen stond. Met 

één verschil, Petrus is later opgescherpt en nader onderwezen geworden, maar ds. F. 

Mallan is tot het einde in deze on-Bijbelse leerdwaling gebleven. Ondanks alle 

waarschuwingen! En voor zijn volgelingen geldt niet anders, ze zijn allen afgeweken van 

de zuivere leer van Jezus Christus en Zijn apostelen, en ook de latere nije leer der 

reformatoren. 

En Jezus ging uit en Zijn discipelen naar de vlekken van Cesarea Filippi. En op den weg vraagde 

Hij Zijn discipelen, zeggende tot hen: Wie zeggen de mensen, dat Ik ben? En zij antwoordden: 

Johannes de Doper; en anderen: Elias; en anderen: Een van de profeten. En Hij zeide tot hen: 

Maar gijlieden, wie zegt gij dat Ik ben? En Petrus, antwoordende, zeide tot Hem: Gij zijt de 

Christus. En Hij gebood hun scherpelijk, dat zij het niemand zouden zeggen van Hem. En Hij 

begon hun te leren, dat de Zoon des mensen veel moest lijden, en verworpen worden van de 

ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en na drie dagen wederom 

opstaan. En dit woord sprak Hij vrij uit; en Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem 

te bestraffen; Maar Hij, Zich omkerende, en Zijn discipelen aanziende, bestrafte Petrus, zeggende: 

Ga heen, achter Mijn, satanas, want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der 

mensen zijn, Markus 8:27-33. 

Met een vriendelijke groet, 

D.J. Kleen  

 

 

 

 
Van: Neutrale blik  

Verzonden: vrijdag 3 september 2010 13:20 

Aan: D Kleen 

Onderwerp: Re: Vraag n.a.v. website 

 

 

Heer Kleen, 

  

Dank voor uw snelle reactie, al begrijp ik uit uw schrijven dat er vandaag nog een 

aanvulling volgt. Ik begrijp dat u het naar vindt dat ik mij niet bekend maak maar ik wil 

u neutraal proberen te volgen in uw argumentatie. Dat is het doel van mijn anonimiteit! 

Niet anders, geen bijbedoelingen. 

  

U bent nog niet ingegaan op wat ik u schreef. Wellicht volgt dat vandaag nog. 
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Maar uit dit uw schrijven komt mij een beklemmend gevoel naar boven. Wat u letterlijk 

schrijft is dat: "Uit de leer van ds. Mallan was vele malen op te maken dat een ziel onder 

beide heerschappijen kon wezen...."  

Dat kan toch niet waar wezen en dit weet u zelf ook, lees zijn catechismus!  

Weet u waar de crux zit? Dat Ds. Mallan het bevindelijke leven preekte naar de schrift 

en naar het woord van de Heere Jezus Zelf. Als het gaat om het punt waarover ik u 

nader bevraagde, het volgende: 

"De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar 

hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is (= onder 

de genade)".  

Daar is dus iemand die niet weet waar het heen gaat, etc. En dan zegt de Heere Jezus 

zelf, alzo is een iegelijk die uit den Geest geboren is...(Hij hoort hen zichzelf verfoeien en 

veroordelen. Zij kunnen die belijdenis der zonden voor geen kenmerk van genade 

houden. En Johannes stelt hen op die belijdenis der zonden ook niet gerust, maar hij 

wijst hen heen naar de bloedfontein die tegen alle zonde en onreinheid is geopend). 

  

Probeert u daar nu eens antwoord op te geven. Luister eens naar de woorden van de 

Heere Jezus! U bent toch geen vijand van de bevinding van God's volk zoals de Heere 

Jezus dat zelf beschrijft? Weet ge dan niet dat alles van Hem borgtochtelijk is, ook de 

zuivere ontdekking van zonde is door Hem verworven!  

  

Tot zover maar weer even.  

  

Vriendelijke groet, 

Neutrale Blik 

  

 

Geachte mijnheer, 

Lees eerst : http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/uploads/2010/09/vermenging-van-wet-en-

evangelie-aangetoond-en-verworpen.pdf 

Verder over hoe het gaat, heeft ds. F. Mallan best kostelijke dingen geschreven. Dat heb 

ik nooit ontkend. Maar deze bevindingen heeft hij leerstellig middels een on-Bijbelse 

dogmatiek uiteen gezet. Hiermee heeft hij ook het kostelijke in zijn schrijven helaas 

bedorven. Iemand kan goede ingrediënten gebruiken voor een goede maaltijd, maar 

wanneer hij deze serveert en opdient met een zure azijn er overheen gegoten, dan is de 

maaltijd (met al haar goede ingrediënten) toch geheel bedorven, en derhalve oneetbaar 

geworden. Ds. F. Mallan zei zelf altijd dat zijn dogmatiek de ruggengraat was, waaruit hij 

zijn gemeente en tevens zijn studenten onderwees. Hij heeft helaas nooit gezien en/of 

beseft dat zijn dogmatiek kreupel geworden is door zijn vele leerstellige krommigheden. 

Hij preekte de dienstbaren in vrijheid en Gods verloste volk onder de wet, door Wet en 

Evangelie op een niet geringe wijze met elkaar te vermengen. Hij leerde (bedoeld of 

onbedoeld) het leven vanuit de wet en de dienstbaarheid vanuit het Evangelie. Als u 
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hem gevraagd zou hebben of dit mogelijk is, zou hij wellicht ontkennend geantwoord 

hebben. En toch deed hij niet anders!  Ik heb gedurende 18 jaren ook niet anders 

gedaan als hij, dus ik weet een beetje waarover en waaruit ik spreek. Totdat God me 

omtrent de dwaalleer waarin ik verstrikt zat, kwam neer te vellen. Is Mijn Woord niet gelijk 

een vuur, en gelijk een hamer die een steenrots te morzel slaat….?? zegt den Heere bij monde 

van de profeet Jeremia. Och wat heb ik geweend, en wat was ik met stomheid geslagen 

omtrent de dwalingen waarin ik, wellicht net als u, geboren was geworden. Ondanks dat 

ik niet van hetzelfde kerkje ben als u, maar dat mag niet deren, want gans behoudend 

kerkelijk NL is nu inmiddels met deze dwaling bevangen geworden. De Heere schonk 

me nader licht over ontvangen genade, met daarbij licht over de geestelijke toestand in 

Neerlands kerken. Ik kreeg te zien dat de geschonken nije leer der reformatie schier 

bijna overal verkwanseld was geworden. Nederland heeft de leugen voor de Waarheid 

verwisseld. De apostel Paulus zegt in Galaten 1 vers 11 zo het volgende: Maar ik maak u 

bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens. Maar 

het gros van de leraren in NL brengt een Evangelie dat naar de mens is. Waaronder ook 

wijlen ds. F. Mallan en zijn volgelingen. Een ontzaggelijke zaak, maar wel zeker waar! 

Ik schreef u al eerder dat het mij geheel niet te doen is om de persoon van ds. Mallan. 

Maar hij kon werkelijk als geen ander de leerdwalingen der afscheiding uiteenzetten 

middels zijn antwoorden per brief. Deze antwoorden werden door velen gelezen, en 

menigeen liep weg met de uitleg van leer door ds. F. Mallan. Omtrent de uitleg van leer 

hebben velen hem zelfs ook als een soort paus verheven. Verschrikkelijk! Wat staat mij 

dan te doen wanneer je zeer velen zo blindelings ziet dwalen, als ikzelf voorheen ook 

gedaan heb? U kunt hierop wellicht zelf het antwoord bedenken. Maar denk niet dat het 

mijn levenswerk geworden is, de leer van ds. Mallan vanuit honderden Wachter Sions te 

willen weerleggen. Nee, ik heb er een paar weerlegd, misschien volgen er nog enkelen, 

maar dan hoop ik er klaar mee te zijn. Gods Woord leert ons de rechtvaardiging van de 

onwedergeboren zondaar, maar ds. Mallan leerde dat de Zoon des mensen was gekomen 

om te zoeken en zaligen die zondaren die alrede wederom geboren waren. Ik wenste wel 

dat dit eens tot u door zou dringen. Dat schenke den Heere, uit vrije genade om niet. 

Waarin en waardoor werd God door Zijn lieve Zoon  verheerlijkt? Namelijk door de 

opluistering van Zijn heerlijke deugden. Hoe heeft Christus deze dan opgeluisterd? 

Namelijk door Zijn heilig leven en Zijn gewillig sterven onder de vloek der Wet en 

onder de toorn Gods over de bedreven zonden van Zijn verkorenen. Christus werd in 

dienstbaarheid geboren, en legde zijn leven af onder de vloek en dienstbaarheid der wet, 

Gal. 4:4-7. Dit is de verwerving van de zaligheid door het Voorwerp des geloofs. Maar 

wanneer het Gode behaagt deze zaak te gaan toepassen in het hart van een verkoren 

zondaar, dan brengt God Zijn gebod der wet in, geestelijk in het hart van die zondaar, 

waardoor zijn zonden beginnen te leven. Hoort u goed! hier maakt God de zonden 

levend, en NIET de zondaar levend, Rom. 7:8-10. Hier begint de zondaar tot God te 

schreeuwen onder hete tranen, hij poogt zijn leven op te knappen…etc, noem verder 

alles maar op. Dit is echter alles vanuit een verbroken werkverbond. Hierin ervaart de 

zondaar wel een zekere liefde Gods, maar dit is de verbrijzelende liefde Gods in Christus 

nog niet (vergelijk Jes. 57:15). De overtuigingen zijn afkomstig uit de wet, en zijn 
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reformeren is echter ook vanuit een (verbroken) wet afkomstig. De zondaar moet leren 

dat Gods heilige wet krachteloos geworden door zijn zondige vlees, Rom. 8:3b, waarmee 

hij moedwillig tegen zijn Schepper en Rechter gezondigd heeft. Voor de val was de wet 

hem ten leve gesteld, Rom. 7:10, maar na de val was deze wet hem ten dode en tot  

verdoemenis geworden, Gal. 3:10. Nu moest Christus deze verdoemenis voor Zijn volk 

wegdragen. Hoe dan? Alleen door de dood, want de ziel die zondigt moest de dood 

sterven, Rom. 6:23. De oorzaak van de doodstaat van Zijn verkorenen en het loon op 

hun zonden heeft Hij dus in de verwerving gewillig weggedragen. Maar wanneer God 

deze verworven zaak in het uur der minne(=vierschaar) gaat toepassen aan het hart van 

een verkoren zondaar, dan worden zij geestelijk een plant met Hem in Zijn vervloekte 

kruisdood, gewerkt door de Geest der dienstbaarheid, verloren gaande met de tollenaar 

voor God met een laatste noodkreet om redding, en vervolgens geestelijk een plant met 

Hem in Zijn opstanding, lees en herlees Rom. 6:3-8. God kon Zijn enige Zoon niet 

sparen van het verderf en van de vloek en toorn Gods over de zonden, zou God dan wel 

een zondaar het leven onder de vloek en overtuigingen der wet kunnen schenken? 

 Bedenk dat waar het geestelijke leven is, ook de kennis van schuldvergeving is, ook de 

vereniging is met het Voorwerp des geloofs, ook het vertrouwen en de zekerheid is. Lees 

de HC zondag 7 van Ursinus eens! Al deze dingen zijn niet te vinden onder de 

heerschappij der wet. Nee mijnheer, onder de wet is niet anders dan dreiging, 

verderfenis, duisternis, doem, vloek en de dood te vinden. Zie daar het onderscheid 

tussen de heerschappij der wet en de heerschappij der genade. Omdat Christus Zijn 

bestaan voor God in gehoorzaamheid gewillig aflegde, zijn de deugden van Gods toorn, 

van Gods gramschap, van Gods heiligheid, van Gods rechtvaardigheid, ongeschonden 

gebleven, ja! zelfs verheerlijkt geworden. Dit was in de verwerving, zo ook in de 

geestelijke toepassing in het hart van een verkoren zondaar. De zondaar legt zijn bestaan 

af in ongehoorzaamheid voor God, in de weg van Gods heilig recht. Daar wordt de 

ongehoorzaamheid en de gehoorzaamheid bij elkander gebracht, en daar verdrinkt de 

ongehoorzaamheid in het gehoorzaamheid van zijn lieve Zaligmaker, Rom. 7:4-6. Daar 

wordt het onderwerp des geloofs door God de Vader getrokken tot de gemeenschap met 

het Voorwerp des geloofs. Zie daar het teken van Jona den Profeet! Christus ging in 

gehoorzaamheid overboord, de zondaar (met Jona) in ongehoorzaamheid overboord, 

vallende in de golven van Gods toorn. Daar beschikt God een vis, het beeld van het graf 

van Christus, en daar in die buik was Jona het met God eens en God was het met Jona 

eens geworden. Waarop de zee van haar verbolgenheid werd gestild. De vis spuugt Jona 

op het droge, en zwemt weg met de overtreding van Jona in zijn buik, zover weg als het 

oosten verwijder is van het westen, en zie daar een behouden/gehoorzame Jona staan op 

het strand. Daar staat een zondaar vernieuwd en behouden in en door de toegepaste 

gehoorzaamheid Christi behouden op het strand. Daar vervloekt de wet de zondaar niet 

meer, maar is hem in Hem weer tot leven geworden. Zijn ondergang werd mijn 

behoudenis, Zijn dood mijn leven. Lof zij den HEERE Heere! 

Vriendelijke groet, 

D.J. Kleen  
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Van: neutrale blik  

Verzonden: vrijdag 3 september 2010 21:21 

Aan: D.J. Kleen 

Onderwerp: Re: Vraag n.a.v. website 

 

Heer Kleen, 

  

Dank u voor uw zeer uitgebreide toelichting op uw standpunt. 

Heel bijzonder als u schrijft dat de zonden levend worden maar de zondaar niet! Dat 

kan in de algemene overtuigingen, en hoe nodig is het voor zo'n mens dat de 

zaligmakende overtuiging daar oor in de plaast komt. Maar het is ten enemale 

onmogelijk dat in de weg der waarachtige bekering de zonden levend worden voor een 

geheel dode zondaar! Als er alleen blindheid en vijandschap is tegen de Heere, wat onze 

natuurstaat is, kunnen die zonden niet 'levend' worden! 

Daar wijst ons zo het woord van de Heere Jezus op in die text die ik u eerder aanhaalde. 

Hoe is het toch mogelijk dat u daar niet op ingaat? Hoe is het toch mogelijk dat u die 

woorden 'schijnbaar' naast u neerlegt. Ik denk dat hier de crux zit in uw belijden! Als u 

hieraan voorbijgaat dan kunt u pagina's vol schrijven maar raakt u niet het onderwerp 

van onze bespreking. Ben ik de eerste die voorzichtig die spiegel u probeert voor te 

houden? 

  

Vriendelijke groet en tot een volgende keer, 

  

Neutrale Blik 

 

 
Van: D.J. Kleen   

Verzonden: zaterdag 4 september 2010 13:25 

Aan: 'neutrale blik' 

Onderwerp: RE: Vraag n.a.v. website 

 

 

Geachte mijnheer, 

 

Johannes 3 vers 5-8 

“Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het 

Koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den 

Geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom 

geboren worden. De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van 

waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is.” 

 

Zoals ik u alrede opmerkte, is een ziel onder de heerschappij der wet of onder der 

genade Gods in Christus. De Heere Jezus zegt hier “uit water en Geest geboren wordt”. Er is 
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slechts één God de Heilige Geest, echter met tweeërlei onderscheiden werking, lees 

Rom. 8:15. Wanneer Hij het uit de wet neemt tot veroordeling dan spreekt de apostel 

over de Geest der dienstbaarheid, en wanneer Hij het uit het Evangelie neemt tot 

vrijmaking dan spreekt de apostel over de Geest der aanneming tot kinderen, ofwel de 

Geest der genade en der gebeden.  De apostel spreekt in Rom. 6:3-8 dat de verkoren 

Kerk van Christus in het uur der minne één plant met Hem wordt in Zijn vervloekte 

kruisdood, onder de bearbeiding van de Geest der dienstbaarheid. En vervolgens één 

plant met Hem wordt in de geestelijke kracht van Zijn heerlijke opstanding. Toen 

Christus na Zijn kruisdood doorstoken werd, kwam en er bloed en water uit Zijn zijde, 

Joh. 19:34. Dit zag op Zijn volbrachte werk. Hij had Zijn bloed gestort ter verzoening, en 

Zijn Geest der vrijheid(= water) verworven tot vrijmaking en afwassing der zonden van 

Zijn lieve volk, vergelijk Ezechiël 36:25, en Matth. 3:11.  Hiervan betuigt ook de apostel 

Johannes het volgende in 1 Joh. 5 vers 6 : “Deze is het, Die gekomen is door water en bloed, 

[namelijk] Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de 

Geest is het, Die getuigt, dat de Geest de waarheid is.”  Vraagje aan u: Wanneer dan de Heere 

Jezus tot Nicodemus in de nacht zegt : “uit water en Geest geboren wordt”, wordt dit dan 

gewrocht door de Geest der dienstbaarheid Die het uit de vloek der wet neemt, of door 

de Geest der aanneming tot kinderen Die het uit Christus neemt….??  

 

“De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, 

en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is.” 

 

16) 

van waar hij 

Dat is, vanwaar hij gedreven wordt, waar hij zijn begin heeft, of zijn einde neemt. 

  

17) 

alzo is een iegelijk 

Dat is, des Geestes werkingen wordt gij wel gewaar, maar hoe het toegaat begrijpt gij 

niet; Pred. 11:5. 

 

 

Zoals u hopelijk begint te begrijpen loopt u vast met de rechtvaardigingsleer der 

apostelen, Die zelf door Christus op aarde en later door de inspiratie van Zijn Geest 

onderwezen waren geworden. Erger nog, deze leer van Christus is u tot een ergernis, 

want u meent dat er geestelijk leven mogelijk is onder de overtuigingen der wet. Nou 

kerel, dat is ten enenmale onmogelijk! De leer der apostelen mag dus qua uitleg nooit 

indruisen tegen de leer die Christus op aarde Zelf geleerd heeft. Laat ik dit nu eens 

vanuit enkele gelijkenissen mogen verduidelijken. De schat in de akker! De man in deze 

gelijkenis ging graven, en vond de schat, maar kon hem (nog) niet mijnen. Waarom 

niet? Omdat hij eerst alles nog moest verkopen, om te kunnen kopen. Het alles verkopen 

is een beeld van het recht Gods alwaar de zondaar verloren gaat voor God, al zijn 

gerechtigheden een wegwerpelijk kleed voor God geworden zijnde, Christus neemt Zijn 

ongerechtigheden en hij mag de gerechtigheid van Christus kopen, op de markt van 
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vrije genade om niet. Zeg mij waar is deze man onder de bearbeiding van de Geest der 

dienstbaarheid, en waar was hij onder de bearbeiding van de Geest der aanneming tot 

kinderen….?? 

 

Nog een voorbeeld! De apostel zegt in Rom. 6 vers 7, want die gestorven is, die is 

gerechtvaardigd van de zonden. Gestorven waaraan? Namelijk, aan hetgeen God 

rechtvaardig van hem eist door Zijn heilige wet. Wanneer we dit nu eens projecteren op 

het beeld van de verloren zoon. Wanneer was deze zoon nu geestelijk gestorven en 

gerechtvaardigd/wedergeboren geworden…?? 

 

Was dat : 

 

1. Toen hij bij de varkens tot zichzelve kwam….?? 
2. Toen hij op weg ging naar zijn vader  (de zgn. toeleidende weg)….?? 
3. Toen hij aan de voeten van zijn vader neerviel met die kostelijke belijdenis, en 

door zijn vader werd opgericht en hem zijn oude/vieze kleed werd uitgedaan en 

hij overkleed werd met dat nieuwe beste Kleed….?? 

4. Zeg mij, was die zoon onder de bearbeiding van de Geest der dienstbaarheid, en 
waar en op welk moment was hij onder de bearbeiding van de Geest der 

aanneming tot kinderen…?? Waar was deze verloren zoon onder wet en waar was 

hij onder de heerschappij der genade…??  

 

Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de 

doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen 

zouden. Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo 

zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; Dit wetende, dat onze oude mens met 

Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde 

dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus 

gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven, Rom. 6:4-8. 

 

 

Laat ik u mogen zeggen waar het bij u op vast zit. U meent dat iemand onder de 

overtuigingen der wet (nog met vuile klederen) alrede onder de Geest der genade kan 

zijn. Zie daar uw gruwelijke vermenging van Wet en Evangelie. Kom nu niet aan met 

van die zgn. praatjes : “ja maar, zo’n overtuigde wenende ziel die Christus (nog) niet kent is aan 

de zijde Gods al gerechtvaardigd, zonder dat hij het weet,…….het moet hem alleen nog bekend 

gemaakt worden”.  Want, daar maakt u deze vermenging alleen maar erger mee. 

Verschrikkelijk! Waar staat dat in de Bijbel?  Toen u op uw trouwdag met uw vrouw 

trouwde wist u toen niet met wie getrouwd was, en ’s avonds met haar naar bed ging 

wist u toen niet met welke vrouw u gemeenschap had….??  Toen Israel verlost werd uit 

haar aardse diensthuis kon ieder kind ervan getuigen hoe zij het gebraden vlees van het 

geslachte paaslam gegeten hadden, vergelijk Joh. 53-54, en hoe het bloed aan de 

deurposten was gestreken, hoe de wolkkolom hen tot een Leidsman was, en hoe zij door 

de Rode Zee heen waren getogen. Dat is bij het geestelijk verkoren Israel niet anders, 
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beste man. Israel werd verlost door bloedstorting en gerechtigheid, zo ook het geestelijk 

Israel door bloed en water, Rom. 3:25, Efeze 1:7, Kol. 1:14, Kol. 2:11-13, Hebr. 9:22. 

Zonder de toegepaste kennis van bloedstorting door de verworven Geest van Christus is 

er geen vergeving, geen verlossing, geen rechtvaardiging, geen wedergeboorte, en geen 

levendmaking, mijnheer. Dat is namelijk ten enenmale ONMOGELIJK bij God!  

 

En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen, waarin gij zijt; wanneer Ik het bloed zie, 

zal Ik ulieden voorbij gaan; en er zal geen plaag onder ulieden ten verderve zijn, wanneer Ik 

Egypteland slaan zal. En deze dag zal ulieden wezen ter gedachtenis, en gij zult hem den HEERE 

tot een feest vieren; gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting, Exodus 

12:13-14. 

      

 

Vriendelijke groet, 

D.J. Kleen 

 

 

 

 

Nabericht gestuurd aan :  mijnheer ‘Neutrale blik’  

 

 

Iets uit het leven van Johannes Gonlag 

 

"Zonder de Heere Jezus naar de hemel...."  

Op zekere keer waren wij bij elkander en werd er gesproken over deze tekst: "Wij dan 

erfgenamen zijnde." Het gesprek verliep vlot, totdat ik aan de voorzitter de vraag stelde: 

"Hier staat "wij dan erfgenamen zijnde", hoe kan ik dat weten?" Hierop zei één der 

aanwezigen tot mij: "Maar Johan, waar zit jij nu over te twijfelen? Je weet toch zeker wel 

wat er gebeurd is? En daar kom je nu met deze vraag!" Mijn antwoord was: "Zeker met 

deze vraag kom ik: hoe zullen wij weten, dat wij erfgenamen zijn? Luister eens, jongens, 

ik houd veel van jullie en ik vertrouw jullie. Als jullie nu tegen mij zouden zeggen: "Daar 

aan de andere kant van de straat woont een rijke vrouw en die heeft u in haar testament 

geschreven", omdat ik jullie vertrouw, geloof ik dit, maar hoe heb ik nu het bewijs, dat 

het waar is? Als die vrouw gaat sterven en het testament wordt geopend en ik zie mijn 

naam daarin staan, dan ben ik verzekerd, dat ik een erfgenaam ben. Zo zal het toch ook 

wel in Gods Woord zijn." Maar ik werd daar opgebouwd en ze zeiden: "Je bent bekeerd 

en je weet wat er gebeurd is." En dan dacht ik wel eens: Gaat dat dan allemaal zo 

gemakkelijk? Dan herinnerde ik mij wel eens, dat het volk van God bij mijn vader en 

moeder kwam en dat ze over de wegen des Heeren zaten te spreken, en dan hoorde ik 

mijn moeder later zeggen: "Och, dat ik dat mocht leren kennen; dat het mij ook eens 

mocht gebeuren." Daar liep ik dikwijls mee te tobben en ik dacht wel eens: Ik wilde dat 

ze mij ook maar eens ontkleedden, dat ik eens mocht zien wat ik was. Het gebeurde wel 
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eens, dat op een zondag mijn jasje en vest uitgetrokken werden, maar later kwamen mijn 

jasje en mijn vest weer terug, en als ik buiten kwam, had ik er nog een overjas bij 

gekregen. In plaats dat ik ontkleed werd, werd ik overkleed. En daarmee werd ik zulk 

een groot christen, dat ik als ik over de straat liep soms dacht: Mensen, kunt u het aan 

mij niet zien, dat ik bekeerd ben? En zo ging dat maar voort.  

 

Maar op een keer zou er een gezelschap van Gods volk gehouden worden. Ik handelde 

toen met vis en kwam veel bij kerkelijke mensen. Ik leerde er ook veel kennen, die tot 

de Gereformeerde Gemeente behoorden. Zij spraken wel eens met mij en vroegen of ik 

met hen mee wilde gaan naar het gezelschap. Maar ik antwoordde: "Wat moet ik bij u 

op het gezelschap doen? Wij hebben de mannenvereniging en de mensen daar zijn wijs 

genoeg en die weten de Bijbel toch ook goed. Ik zal maar bij hen blijven en dus ga ik 

met u niet mee." En zo gingen dan die mensen naar dat gezelschap en ik ging naar 

boven. Maar zo daar zittende, dacht ik: Wel, ik kan toch eigenlijk ook wel eens naar dat 

gezelschap gaan; ze kunnen mij er toch niets doen! Dus veranderde ik van besluit, zocht 

mijn goede kleren op en begaf mij naar het gezelschap, dat vergaderde in het 

kerkgebouw van Ds. van Zweden. Daar binnenkomende, zeiden de vrienden: "Kijk, daar 

heb je hem toch nog!" Ik gaf alle aanwezigen een hand, want, zoals ik reeds zeide, ik 

kende er velen van. Ds. van Zweden kwam ook binnen, gaf mij ook de hand en zei: "Zo, 

hebben wij Gonlag in ons midden?" Ds. van Zweden gaf een psalmvers op, las een 

hoofdstuk voor uit Gods Woord en ging voor in gebed. Hierna zei hij tot mij: "Ik ben 

blij dat u in ons midden bent, en ik denk wel dat de anderen ook blij zijn zullen, want 

we hebben veel van u gehoord. En nu weet u wel, Gonlag, wat een gezelschap is. Dan 

komen wij bij elkander om de wegen des Heeren, die Hij met de Zijnen houdt, te horen 

vertellen. Daarom zou ik nu aan u willen vragen, of u ook uw weg eens wilt vertellen, 

hoe de Heere met u begonnen is. Ik dacht nog bij mijzelf: Dat kan ik gemakkelijk doen, 

want men kan mij toch niet tegenkomen. En dus vertelde ik mijn weg, zoals het bij mij 

was gegaan. Toen ik uitgepraat was, zei de dominee tot mij: "U bent er zeker wel blij 

mee?" Mijn antwoord was: "Zeker, dat ben ik ook!" Hierop antwoordde de dominee: 

"Dat dacht ik wel, dat u dat zeggen zoudt. U bent dus werkelijk blij?" En weer 

antwoordde ik: "Ik ben erg blij. Maar dominee, mag ik u eens wat vragen?" Toen Ds. van 

Zweden hierop toestemmend antwoordde, zeide ik: "Dominee, als men eens mag 

geloven, dat men door de almacht Gods is verlost geworden uit de macht van satan, zou 

men daarover dan niet verblijd zijn?" Zijn antwoord was: "Zeker, daar mag u verblijd 

over zijn.” 

 

Maar achter mij zat op het gezelschap een oude man, en die zeide: "Zonder de Heere Jezus 

naar de hemel!" Het was of er een priem door mijn hart gestoken werd, "Zonder de Heere 

Jezus naar de hemel!" O, wat er verder op dat gezelschap gesproken is, ik weet er niets 

meer van. Maar dit weet ik wel: als een bekeerde man was ik naar dat gezelschap gegaan, 

maar als een onbekeerde man ben ik naar huis gegaan. Thuisgekomen zijnde, heb ik mij 
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op mijn bed neergeworpen en moest ik uitroepen: "Dan is het nog voor eeuwig verloren, 

want ik ken de Heere Jezus niet. "O, heb ik ooit mijn bed nat geschreid, dan heb ik het 

in die nacht gedaan, want als de Heere toen mijn levensdraad had afgesneden, dan was 

het voor eeuwig verloren geweest, want ik kende de Heere Jezus niet. Nooit had ik tot 

Hem geroepen. En zo heb ik daar liggen tobben. Ik mocht wel geloven dat die oude man 

een instrument in 's Heeren hand was geweest om mij daar op te wijzen, dat ik Christus 

nodig had. 

 

http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/uploads/2008/11/gods-genade-verheerlijkt-aan-een-

ruwe-zeeman.pdf 

 

 

 
 

Van: neutrale blik  

Verzonden: maandag 6 september 2010 23:19 

Aan: D Kleen 

Onderwerp: Re: Vraag n.a.v. website 

 

Heer Kleen, 

  

Wat een dwaalleer! Maar nu komt u me openbaar. U bent bijkans een Arminiaan! 

Verkoren die geloven: Ge wilt die werkzaamheden toeschrijven aan een dood mens, ten 

enige malen onmogelijk!!! 

Grijp toch eens naar de uitleg van Kersten en Mallan! Ja u bent nog wel zo bang dat u 

niet openlijk aan hun staat durft te twijfelen. Daar  gaat het niet om!!!!  Maar nu verder. 

De Heere heeft deze mannen in het ambt gesteld, hen geleerd en hen onderwezen. En u 

maar verkondigen dat ze gedwaald hebben. Zo rand ge Mallan en Kersten niet aan, maar 

hun Zender en Onderwijzer. Durft ge nu wat de Heere door hen heeft willen laten 

verkondigen aan mensen aan te randen? Zeg dan maar: Heere U heeft het hen verkeerd 

geleerd en ook ervoor zorg gedragen dat ze dit verkondigd hebben. Maar dat durft ge 

niet! Gelukkig maar! Schaamt u! Kom tot inkeer! Moge deze woorden daartoe dienen! 

Verder dank ik u wel voor het uitgebreid ingaan op mijn vragen aan u over uw 

denkwijze. Wellicht hoor ik nog eens wat anders van u. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Neutrale Blik 
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Van: D Kleen  

Verzonden: dinsdag 7 september 2010 0:06 

Aan: 'neutrale blik' 

Onderwerp: RE: Vraag n.a.v. website 

 

Johannes 9 vers 39-41 

En Jezus zeide: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen, die niet zien, zien 

mogen, en die zien, blind worden. En dit hoorden enigen uit de Farizeeën, die bij Hem waren, en 

zeiden tot Hem: Zijn wij dan ook blind? Jezus zeide tot hen: Indien gij blind waart, zo zoudt gij 

geen zonde hebben; maar nu zegt gij: Wij zien; zo blijft dan uw zonde. 

 

 

 

 

 


