
De kerkmensen zijn nu betoverd door valse leringen, handreikingen, maar bovenal 
valse predikers die een ander evangelie verkondigen. Zie plaatje hieronder.

BENT U EEN KERKAANBIDDER OF JEZUS AANBIDDER?

Kerk maakt een mens niet zalig maar Jezus alleen. Hoewel het een middel is door 
God gegeven, moeten we het niet misbruiken. Het kerk-zijn in deze tijd is niet 
meer naar de zuivere leer der Zaligheid. De kerken zijn nu demonisch geworden. 
God en de belial, ofwel de babalonische kerken.
De duivel vindt het niet erg als je naar de kerk toegaat, nee hoor, maar als je 
Jezus wilt volgen buiten de legerplaats en predikers beluistert die nog predikers 
zijn die de zuiver leer verkondigen, bestraffende man in de poort, wachters op 
Sions muren aanhangen, dan gaat de duivel er op los, om diegene te smaden.

De kerken in de laatste der tijden zal met hun kerkgangers overgeven worden aan 
het oordeel des Heeren, waar hij Jezus Zelf over geweend heeft, dat zij Hem niet 
aangenomen hebben.



GELOOFT U NOG IN VALSE LERAREN?



Er is geen één prediker in onze dagen die nog staat in de bréssen voor de ere 
Gods, want als ze het wel doen, dan worden ze door iedereen belasterd, gehaat 
en vervolgd om Christus wil (Joh. 15:18-25 en 2 Tim. 3:12)

Bij valse kerken, horen ook valse leraren. Zij worden ondersteund door de 
kerkmensen, die de valse leringen willen horen. Daarom geven ze hun 
geschenken aan, waarmee de predikers het recht buigen (1Sam. 8:3).

ps. behalve Ds. G.P.P. Burggraaf van “De Rokende Vlaswiek” (MET BEWIJS)



Is de kerk nu overgeven aan de afval?

De kerken zijn nu overgeven aan de afval, want er staat in 2 Tessalonicenzen 2:3, 
dat de afval niet eerst zal komen, als het mensdom wordt misleid. Dat is nu aan 
de orde van de dag, waarbij leringen worden vermengt, vervalst, en zelfs 
verzwegen.
Ook heeft de kerken handreikingen gedaan naar de antichrist; overheid, de 
vervloekte roomse leer en eigen goeddunken van hun hart.

De grootste afvalligheid, is dat de mensen het niet zien, dat ze afgevallen zijn. In 1 
Timotheüs 4:1 staat dat mensen naar verleidende geesten en leringen der 
duivelen geloven. Zij zullen volgens 2 Timotheüs 4:3-5 niet meer willen luisteren 
naar de gezonde leer. 
De vervalsing is zo door gekankerd dat je ze niet meer kunnen overtuigen van 
hun afvalligheid.
De kerken zijn zo hoogmoedig, dat ze hun niet meer laten aanzeggen door een 
eenvoudig Christen die geleerd is door de Heilige Geest.
De predikanten/kerkbelijders zijn zo in hun eigen eer en status verheven, dat ze 
Christus opnieuw kruisigen, door deze Christen het zwijgen op te leggen.



Dit is een ernstige situatie, waarbij de mensen worden bedrogen voor de 
eeuwigheid.
Het Woord (Waarheid) en de Feiten doen er niet meer toe, waarbij zij totaal de 
antichrist (overheid, boze geesten, dwaalleringen) navolgen.
Waaronder de corona-, klimaathoax.
De sacramenten worden ontheiligt, door bekertjes i.p.v. de gemeenschap-beker.
Kerken handhaven niet meer de tucht, waarbij vele valse leraren moeten worden 
uit gebannen worden, om de toorn des Heeren te ontlopen. Er staat in Psalm 106 
dat Pinehas opstond en hij het gericht oefende, en de plaag werd opgehouden.
WAAR ZIJN DIE PINEHAS?
Die zijn er niet, dus: overgeven aan de afval !!!

VERLAAT DE KERK NU, EN MAAKT U VRIJ VAN DEZE ONGERECHTIGHEID
ZOALS DAT STAAT IN EZECHIËL 33 EN OPENBARINGEN 18.
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