
Van: dkleenp@kliksafe.nl 
Verzonden: dinsdag 27 maart 2018 20:37 
Aan: 'A. Kort' 
Onderwerp: Ds. J. Van Laar over Exodus 12 vs 12-14 (preekfragment) Wanneer Ik het bloed 
zie, zal Ik ulieden voorbij gaan.mp3 
 

Geachte dominee Kort, luister de mp3-bijlage in deze mail. 
Dit fragment duurt 18 min, vanaf de 8e minuut rijzen je de haren te bergen. 
Wanneer Ik het bloed......dus als God het bloed maar ziet, u hoeft dat bloed 
niet perse te zien....daarin ligt juist de troost etc.... 
Elke zondag worden er op dergelijke wijze duizenden misleid en bedrogen. 
Verschrikkelijk!! Hieronder een link naar de gehele preek. Hgr Daan 
 
 
====================================================== 
 
 
From: A. Kort  
Sent: Friday, March 30, 2018 4:39 PM 
To: dkleenp@kliksafe.nl 
Subject: RE: Ds. J. Van Laar over Exodus 12 vs 12-14 (preekfragment) Wanneer Ik het bloed 
zie, zal Ik ulieden voorbij gaan.mp3 
 
Dag Daan, Ik heb het gehoord, bij stukjes hoor. Ik luister geen GG dominees meer. Het is 

allemaal hetzelfde. Ze staan op een verkeerde grondslag. Over het algemeen ligt de kwaal 

van de genoemde kerken hierin: Ze kennen Christus niet. Ze weten niet van het 

bloed, van het offer dat Christus bracht. Ze hebben hun eigen kerk, hun eigen leraars, 

hun eigen scholen, opleiding, dogmatiek, belijdenis en bevinding. De waarheid zelf 

is ver te zoeken in onze dagen. De leugen is rijkelijk vertegenwoordigd in ons 

kerkelijk Nederland. De leer van onze belijdenisgeschriften wordt niet veel meer 

verstaan en gepredikt. Bijna nergens is meer te horen hoe een goddeloze 

gerechtvaardigd wordt. De grondslagen, waarop de ziel haar rust vindt, zijn radicaal 

veranderd. De leer is niet meer zuiver en Bijbels. 

 

In de PKN is leervrijheid. Je komt er van alles tegen en zelden wat goeds. De leer kan 

remonstrants, vrijzinnig, ethisch, sociaal evangelisch of commercieel en ik weet niet 

wat zijn. In nog ergere gevallen wordt God en Zijn schepping of de verlossing van 

zonde door Jezus zelfs geloochend. Alles kan, maar momenteel wordt ook het echte 

niet meer getolereerd. Wat er nog aan rechtzinnigheid is, wordt verdragen, maar dan 

houdt het ook op. Met daarbij komt nog eens de vrouw in het ambt. Een beleid dat 

het homo huwelijk wettig maakt en andere schandelijke, walgelijke dingen contra 

Gods Woord. Veel toneelwerk in de erediensten, onschriftuurlijke liturgieën, valse 

oecumene enz. enz. Er is ook nog wel iets wat confessioneel en Ger. Bond noemt en 

dat moet zogenaamd nog voor behoudend doorgaan, maar het is ver zoek wat waar 



en echt is. Ook daar wordt zo langzamerhand zelfs de Schriftuurlijke prediking 

gemist. Misschien dat er ergens nog een ware dienaar van God, een geroepen knecht 

tussen schuilt. God houdt altijd nog Zijn eigen beleid en kan vrij werken, waar dan 

ook.  

 

In de GG is men nu ongeveer op het punt waar de PKN begon. Toen ik daar Gods 

echte volk nog tegen kwam, was men al zeer ontrust. Hun kerk liep een 50 jaar achter 

bij de NHK. Nu is er een inhaal slag. Kortom het is er droevig gesteld, niet zozeer als 

organisatie, want dat was ze van meet af aan, maar het ontbreekt aan ware 

Godsvrucht. De nieuwe opgestelde dogmatieken uit de tijd van de doleantie vinden 

zijn navolging in de afgescheiden kerken. Ze moeten de grootsheid en het 

voortbestaan van hun kerken waarborgen. Ze getuigen van verstandswerk, van 

mensenwerk en een arm geestelijk leven, in zover dat daarvan nog sprake is. We 

hadden echt geen nieuwe dogmatieken nodig. De belijdenisgeschriften zijn 

genoegzaam om ons geloof te reguleren. Puntig genomen is hun leer die van de 

veronderstelde wedergeboorte. Vanuit God, redeneert men, zijn we bekeerd met de 

minste overtuiging, gemoedelijkheid, enige bekommering, die volgens hun systeem 

van hun dogmatiek en een zelfbedacht stappenplan geleerd wordt. De leer van de 

reformatie, de Paulinische of zuivere Schriftleer heeft plaats gemaakt voor hun eigen 

opvattingen, die meer naar Rome neigen dan aan onze Bijbel getrouw zijn. Ze 

hebben elementen uit de roomse leer veelvuldig vermengd met de waarheid. Dat is 

ook weer zeer fijn verweven, vervormd en verbasterd met bevindelijke termen e.d. 

Het bloed van Christus wordt nog wel genoemd op bepaalde tijden, (tenminste 

Avondmaal en lijdensweken of HC) maar is niet echt nodig. Je bent al gauw een kind 

van God. De mens (het bekeerde mensje) is het middelpunt. Deze wordt op 

verkeerde gronden naar de eeuwigheid geloosd. Het valt in geen ding mee, ook al 

wordt het kunstig verbloemd.  

 

Onze Oud gereformeerde kerken worden door deze leer in sterke mate beïnvloed, 

waardoor het lijkt dat onze vaderen een tevergeefse strijd gevoerd hebben. Maar 

gelukkig hebben we in de oudvaders nog de goede prediking, wat in feite door God 

het enige is wat de zuivere leer nog waarborgt. Hopelijk gedenkt de Heere ons en 

ons nageslacht, want anders is het ook bij ons nagenoeg geheel weg.  

 
 

Met vriendelijke groet, 
A.Kort 
 
 
================================================================ 
 
 

Vervolg zie volgende bladzijde 



Van: dkleenp@kliksafe.nl 
Verzonden: zaterdag 31 maart 2018 15:25 
Aan: 'A. Kort' 
Onderwerp: RE: Ds. J. Van Laar over Exodus 12 vs 12-14 (preekfragment) Wanneer Ik het 
bloed zie, zal Ik ulieden voorbij gaan.mp3 
 
 
Geachte dominee Kort, hartelijk dank voor uw reactie. Ik zou het niet zakelijker in 
kort kunnen verwoorden zoals u hier deed. 
Zou ik dit antwoord op mijn website mogen plaatsen tot ernstige / dubbele 
waarschuwing tegen de onheilsleer die daar wordt gebracht? 
U weet dat ik anderen nooit gebruik om bijv. mijn boodschap beter te laten klinken, 
of dat ik mezelf achter de inhoud van uw woorden kan verschuilen. 
Dat zij verre van mij!! Voordat u me schreef had ik dit commentaar immers zelf al 
geschreven:   
 
http://www.dewoesteweg.nl/vraag-antwoord/weerleggingen/ds-j-van-laar-ger-
gem-als-god-het-gestreken-bloed-maar-ziet/ 
 
Maar omdat we dezelfde strijd strijden, zou ons gezamenlijk protest wel van 
meerwaarde zijn als het door meerderen werd onderschreven.  
Als u dit niet liever niet wilt hebben, zou ik u hierom niet minder achten en 
liefhebben, indien wel zou ik het omwille van de zaak van Christus Jezus zeer 
waarderen. Ik hoor graag van u. 
 
Hartelijke groet, 
Daan Kleen 
 
 
============================================================= 
 
 
From: A. Kort  
Sent: Saturday, March 31, 2018 4:39 PM 
To: dkleenp@kliksafe.nl 
Subject: RE: Ds. J. Van Laar over Exodus 12 vs 12-14 (preekfragment) Wanneer Ik het bloed 
zie, zal Ik ulieden voorbij gaan.mp3 
 
 
Dat is goed hoor Daan. Ik heb nooit iets te verbergen gehad. Waar ik echter het meest 
voor moet oppassen is voor mijzelf. De Heere mocht er ons voor bewaren dat we aan 
Zijn naam, rijk en eer geen afbreuk doen, maar wij moeten aan de roeping om in de 
bres te gaan staan niet ontwijken. Vandaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
A.Kort 
 


