
HET BEGIN VAN DE AANSTAANDE GROTE KERKELIJKE AFVAL 

Want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger, dan de kinderen des lichts, Lukas 16:8b. Als 
ik deze en andere mensen over dit soort zaken hoor spreken, dan zie ik de Heilige Schriften inzake 
de toekomende dingen letterlijk voor m'n ogen in vervulling gaan. Wat mij echter verontrust is 
dat zijzelf vanuit Bijbels perspectief ten diepste geen enkel besef hebben van hetgeen  momenteel 
in het wereldgebeuren gaande is. Dit komt omdat het hen volgens Markus 4:11-12 niet is gegeven 
de verborgenheden van het Koninkrijk Gods te verstaan. Maarten Luther schreef in dit verband 
dat de tekenen der tijden voor de ongelovigen verborgen zullen blijven. De Engelse predikant 
Joseph Charles Philpot vergeleek in zijn tijd de geleerden zonder ware godsvreze, die bij tijden 
evenwel nog best mooie dingen uit de Heilige Schrift opdiepten waaraan hijzelf soms voorbij ging, 
met helpende muilezels die het goud uit de diepe mijnen van Zuid-Amerika op hun ruggen 
omhoog droegen zonder enig besef te hebben van de waarde die ze op hun ruggen hadden liggen. 
Op dergelijke wijze beluister ik deze kinderen der wereld, en probeer hierbij het kostelijke van het 
snode te scheiden. De waarschuwende boodschap van deze moedige muilezels is echter wel tot 
schande en beschaming van de vele lafhartige leraren binnen onze kerken die liever anderen het 
vuile werk laten opknappen terwijl zij hun naam, hun eer en hun positie middels een schijnvrome 
wijze zoeken te bewaren, en uit vrees voor vervolgingen daarmee hun onkundige kerkvolk liever 
in het ongewisse wensen te laten. Ze moesten zich schamen voor God en hun kerkvolk!! Zie daar 
de kenmerken en het begin van de aanstaande grote kerkelijke afval inzake de herders die op 
dergelijke wijze zichzelf weiden en hierdoor steeds meer openbaar komen als goedkope huurlingen, 
die liever het hazenpad verkiezen en hun kudde niet meer met hun leven bewaken maar lafhartig 
in de steek laten, en begrijp tevens waarom ook straks het vreselijke oordeel zal beginnen bij het 
huis Gods. Ik schrijf dit met name voor hen die zichzelf liever vast klampen aan de leugenachtige 
berichtgevingen van de reguliere 'mainstream media' en daarmee de leugens voor waarheden 
houden en dit soort berichtgevingen afdoen als fabels en complotverhalen. Zij houden juist deze 
alternatieve berichtgeving voor verdacht, voor leugenachtig, en voor het zaaien van angst, en 
kunnen hierom niet begrijpen waarom ik dit soort seculiere mensen op mijn website aan het woord 
laat. Wie is dit beest gelijk en wie kan krijg voeren tegen dezelve? [Openb. 13:4b] Wie heeft er 
kracht en de wijsheid, en wie kan krijg voeren tegen de duistere werken en leugenachtige taal van 
dit beest dat de duivelse draak hem gaf te doen en spreken? Op dergelijke wijze zijn ook deze 
boodschappen voor de één als een reuke des levens ten leven wanneer zij de naderende voetstappen 
van hun dierbare Zaligmaker erin mogen beluisteren, en voor de ander als een reuke des doods 
ten dode. Straks komt de grote afval, en zullen zij zich als onwetende schapen gewillig naar de 
slachtbank laten leiden. Want, wanneer ik hen dan eerlijk op de man af vraag hoeveel voorgangers 
zij uit onze gezindte kunnen opnoemen die over deze dingen durven (s)preken, en hoeveel 
kinderen Gods zij kennen die het huidige wereldgebeuren beschouwen en kunnen verklaren 
bijvoorbeeld vanuit het Bijbelboek Openbaringen of vanuit de profetieën van Daniël, dan blijven 
de meesten het antwoord helaas schuldig. Om voornoemde redenen zijn veel kinderen van deze 
wereld voorzichtiger en waakzamer dan de wijze maagden in onze dagen die met de dwazen in 
slaap zijn gevallen. Wat zou het toch groot zijn als er eens leraren mochten opstaan die binnen 
dit kader enige moed en wijsheid verkregen om met alle ernst te kunnen verklaren waarom het 
Koninkrijk der Hemelen zo nabij is gekomen, en waarom hun hoorders zich dienen te haasten en 
spoeden om huns levens wil. Dat geve den Heere uit vrije genade om niet, alleen om Jezus wil. 

 

D.J. Kleen 


