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Schepping en evolutie

DEEL IV
Het einde

en

een nieuw begin.
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� De Evolutietheorie.

� De schepping: het begin.

� De schepping van de mens.

� Het einde en een nieuw begin.

De voordracht bestaat uit 4 delen:

Schepping en evolutie
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DEEL I: het overzicht:

In den beginne schiep
God de hemel en de
aarde.

Er kwam oorlog
in de hemel over

Gods wet en
soevereiniteit

Jezus als
vertegenwoordiger van

de Godheid wekt de
afgunst op van Lucifer.
De strijd gaat verder.

Satan valt de nieuwe
schepping aan, de mens faalt

Christus herstelt de
Godheid en koopt de

mens vrij van de zonde
door Zijn bloed

De mens is uit vrije wil in
opstand gekomen tegen God

De mens zal uit vrije wil opnieuw
voor God moeten kiezen maar...

De tijd is beperkt

Zij die vrij kiezen
voor God gaan de
nieuwe schepping

binnen

Nieuwe
Schepping

God antwoord op de
aantijgingen door de schepping

van de aarde met de mens

Nieuwe
Schepping

Zondeval
van de mens
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Zondeval van
de mens

FASE 1 van het
verlossingsplan

FASE 2 van het
verlossingsplan

Yom Kippoer

De grote verzoendag

Schepping en evolutie
Het overzicht:

PESACH

Het grote offer

1584 keer wordt er in de bijbel
over de wederkomst van Jezus
en of over het laatste oordeel
gesproken !
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Er was oorlog in de hemel

De oorlog kwam naar de aarde

Christus Overwon

Satan werd uit de hemel verbannen

Christus biedt ons de overwinning aan.

Satan zal uiteindelijk ook niet meer op
de aarde gevonden worden

Schepping en evolutie
Het overzicht:
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Openbaring 12: 7 En er kwam oorlog in de hemel; Michael en zijn engelen hadden
oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar
hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.

I Petrus 5:7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 8 Wordt
nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw,
zoekende wie hij zal verslinden. 9 Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan
uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten.

Openbaring 12:12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de
aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende,
dat hij weinig tijd heeft.

Johannes 12:31-33 Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer
wereld buiten geworpen worden; en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot
Mij trekken. En dit zei Hij om aan te duiden, welke dood Hij sterven zou.

Schepping en evolutie
Het overzicht:
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Openbaring 12:7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden
oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar
hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de
grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de
satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met
hem. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en
de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de
aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is
neergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door
het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12
Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de
duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

Schepping en evolutie
Het overzicht:
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Het overzicht:

Het is geen oorlog met wapens maar over concepten, ideeën, filosofieën.



9/96

Nog éénmaal zal een laatste, de grootste, veldslag worden gestreden in
de oorlog tussen goed en kwaad, waarin ieder mens een keuze zal moeten
maken.

OORLOG: POLEMEOS of POLEMIEK

Het is geen oorlog met wapens maar over concepten, ideeën, filosofieën.

Over welk ideeëngoed gaat het nu?

DE LIEFDE VAN GOD

DE RECHTVAARDIGHEID VAN GOD

Genesis 1:31 En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen
was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.

Schepping en evolutie
Het overzicht:
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Genesis 2:15 En de Here God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die
te bewerken en te bewaren.

Romeinen 13:10 De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de
vervulling der wet.

Zijn wij bereid om opnieuw de hof van Eden binnen te gaan en deze hof te
“bewerken” en voor verderf of bederf te “bewaren”?

Schepping en evolutie
Het overzicht:

Johannes 15:10 Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk
Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde.
1 Johannes 5:3 Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn
geboden zijn niet zwaar,
2 Johannes 1:6 En dit is de liefde, dat wij naar zijn geboden wandelen. Dit is het
gebod, gelijk gij het van den beginne gehoord hebt, dat gij daarin moet wandelen.
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Het overzicht:

Wat was goed? Alles !
Hoe zit gans het systeem in elkaar zit: Wetmatig (Oorzaak & gevolg)

Fysica

Chemie

Biologie

Wiskunde

Kosmologie

...

Psychologie

Economie

Politicologie

….

Religie

Materiële wetten Geestelijke wetten Godsdienstige wetten

Men kan niet zomaar één van de ”wetten” veranderen zonder een
impact te hebben op andere wetten, die op hun beurt weer andere
wetten beïnvloeden
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Wie zal uiteindelijk doen wat God vraagt en een getuigenis geven met zijn
leven, om Gods wet te bewaren?

Psalmen 78:7 … opdat die hun vertrouwen op God zouden stellen, en Gods werken
niet vergeten maar zijn geboden bewaren;
Daniël 9:4 En ik bad tot de Here, mijn God, en deed schuldbelijdenis en zei: Ach Here,
Gij grote en geduchte God, die vasthoudt aan het verbond en de goedertierenheid jegens
hen die U liefhebben en uw geboden bewaren;
Johannes 14:15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.

Openbaring 12:17 En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te
voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het
getuigenis van Jezus hebben;
Openbaring 14:12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het
geloof in Jezus bewaren.

Schepping en evolutie
Het overzicht:
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Hosea 4:1 Hoort het woord des Heren, gij Israëlieten, want de Here heeft een
rechtsgeding met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde
en geen kennis Gods is in het land. 2 Vloeken, liegen, moorden, stelen en
echtbreken! Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad. 3 Daarom treurt
het land, en al wat erin woont verkwijnt, zowel het gedierte des velds als het
gevogelte des hemels; ja, zelfs de vissen der zee komen om. 4 Laat maar
niemand een aanklacht inbrengen en laat maar niemand een terechtwijzing
uiten, aangezien mijn aanklacht u geldt, o priester!

6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis
verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn;
daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.7
Hoe talrijker zij werden, des te meer zondigden zij tegen Mij. Hun eer zal Ik in
schande verkeren.

Schepping en evolutie
Het overzicht:
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I Johannes 3: 7 Kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is
rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; 8 wie de zonde doet is uit de duivel, want de
duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de
werken des duivels verbreken zou.

Moeten wij dan opnieuw de wet volgen zoals de Joodse Farizeeërs ?

Neen, want zij hebben de ware toedracht van Gods wetten niet begrepen.

Mattheüs 23:23 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars,
want gij geeft tienden van de munt, de dille en de komijn en gij hebt het
gewichtigste van de wet verwaarloosd: het oordeel en de barmhartigheid
en de trouw.

Schepping en evolutie
Het overzicht:
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Markus 13:22 Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en
zij zullen tekenen en wonderen doen om, ware het mogelijk, de uitverkorenen te
verleiden.

Schepping en evolutie
Het overzicht:

Lukas 8: 11 Dit is de gelijkenis: Het zaad is het woord Gods. 12 Die langs de
weg, zijn zij, die het gehoord hebben; daarna komt de duivel en neemt het woord
uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en behouden worden. 13 Die op
de rotsbodem, zijn zij, die het woord, zodra zij het horen, met blijdschap
ontvangen; en dezen hebben geen wortel, zij geloven voor een tijd en in een tijd
van beproeving worden zij afvallig. 14 Wat in de dorens viel, dat zijn zij, die het
gehoord hebben; en gaandeweg worden zij door zorgen en rijkdom en lusten des
levens verstikt en zij brengen het niet tot vrucht. 15 Dat in goede aarde, dat zijn
zij, die met een goed en vroom hart het woord gehoord hebbende, dat vasthouden
en vrucht dragen in volharding.
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Jakobus 2: 9 Doch indien gij met aanzien des persoons handelt, doet gij zonde en
wordt gij door de wet overtuigd van overtreding. 10 Want wie de gehele wet houdt,
maar op een punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden. 11 Want Hij, die
gezegd heeft: Gij zult niet echtbreken, heeft ook gezegd: Gij zult niet doodslaan. Indien
gij nu geen echtbreuk pleegt, maar wel doodslag, zijt gij toch een overtreder van de wet
geworden. 12 Spreekt zo en handelt zo als mensen past, die door de wet der vrijheid
zullen geoordeeld worden. 13 Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem, die
geen barmhartigheid bewezen heeft; barmhartigheid echter roemt tegen het oordeel.

Psalmen 119:105, 140, 160 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn
pad. Uw woord is geheel gelouterd, uw knecht heeft het lief. Heel uw woord is de
waarheid, al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig.

Johannes 17:17 Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.

Schepping en evolutie
Het overzicht:
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1) Geen andere goden voor
Gods aangezicht.

2) Gij zult u geen gesneden
beelden maken.

3) Gods naam niet ijdel
gebruiken.

4) Gedenk de sabbatdag.

5) Eert uw Vader en uw moeder.

6) Gij zult niet doodslaan.

7) Gij zult niet echtbreken.

8) Gij zult niet stelen.

9) Gij zult geen valse getuigenis
spreken tegen uw naaste.

10) Gij zult niet begeren.

Exodus 20:1-17

Schepping en evolutie
De 10 geboden

Gods wet: Psalm 119: 85-105
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1 Johannes 2:1 Mijn kinderen, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als
iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de
rechtvaardige;

Lukas 1: 28 En toen hij bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, gij
begenadigde, de Here is met u. 29 Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de
betekenis van die groet mocht zijn. 30 En de engel zei tot haar: Wees niet bevreesd,
Maria; want gij hebt genade gevonden bij God.

Genesis 6:8 Maar Noach vond genade in de ogen des Heren.

Handelingen 4:33 En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de
opstanding des Heren Jezus, en er was grote genade over hen allen.

Schepping en evolutie
DEEL II: Het Mariale
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Romeinen 2:12 Want allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen
ook zonder wet verloren gaan; en allen, die onder de wet gezondigd
hebben, zullen door de wet geoordeeld worden;

Romeinen 3:23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid
Gods,

Romeinen 5:12 Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is
binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle
mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben;

Er is een wereldwijde beweging om Maria medeverlosseres
naast Christus te maken.

DEEL II: Het Mariale
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Deel II: de Mariale beweging:

1. Enkele algemene cijfers

2. Maria vanaf de 5de eeuw

3. Maria en de EG

4. De voorspellingen van Maria
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II.1 Enkele algemene cijfers

In het verleden gingen politiek, militaire macht en religie hand in
hand. De bijbel omschrijft een dergelijk systeem als Babel of
Babylonië

Vandaag leven we in een wereld waar de wereldmachten ofwel
religie negeren (bvb China), of waar religie (kerk) en staat
gescheiden zijn.

Momenteel is de sterkste natie van deze wereld de VS. Een land
waar veel energie in het militaire apparaat wordt geïnvesteerd.
Een land waar kerk en staat gescheiden zijn. Een land dat de
bijbel als grondslag had.

Wat is de rol van de VS in de Mariale beweging die wereldwijd
langzaam maar zeker opkomt?
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Christen

Seculier

Joods

Islam

Boedhist

Agnostisch

Atheist

Hindu

Unitarian

Wicca

Spiritualist

Indiaan

Baha'i

New Age

Sikh

Scientology

Humanist

Deïst

Taoïst

Eckankar

De verschillende religies in de VS in 2001

81 %

14 %

Christen 159 030 000
Seculier 27 539 000
Joods 2 831 000
Islam 1 104 000
Boedhist 1 082 000
Agnost. 991 000
Atheist 902 000
Hindu 766 000
Unitarian 629 000
Wicca 307 000
Spirit. 116 000
Indiaan 103 000
Baha'i 84 000
New Age 68 000
Sikh 57 000
Scient. 55 000
Humanist 49 000
Deïst 49 000
Taoïst 40 000
Eckankar 26 000
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38.02%

0.83%

25.28%

0.99%

10.57%

1.03%

7.16%

1.94%

4.18%

2.02%

3.29%

2.12%

2.58%

Katholiek
Andere
Baptist
Jehovah's Getuigen
Methodist
Verenigde kerk van Christus
Lutheraans
Kerk van Christus
Presbyteriaans
Mormonen
Charismatisch
Judaisme
Anglicaans

De Christelijke religies in de VS in 2001

Katholiek 50 873 000
Baptist 33 830 000
Methodist 14 150 000
Lutheraans 9 580 000
Presbyteriaans 5 596 000
Charismatisch 4 407 000
Anglicaans 3 451 000
Judaisme 2 831 000
Mormonen 2 697 000
Kerk van Christus 2 593 000
V. kerk van Christus 1 378 000
Jehovah's Getuigen 1 331 000
Andere 1 106 000
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Religie in de VS in 2002

• 60% vindt dat religie zeer belangrijk is in het leven

Bron:(1) Pew Research Center For The People & The Press Pew Forum on Religion and Public Life
1150 18th Street, N.W., Suite 975 1150 18th Street, N.W., Suite 775 Washington, D.C. 20036

(2) www.adherents.com: information created 2 June 1999. Last modified 15 July 2003

• 80% vindt dat de invloed van religie in de wereld goed is

• 67% vindt dat de VS een Christelijke natie is

Dit zijn de hoogste cijfers in het westen,

vergeleken met eender welk land

• 58% vindt dat de kracht van Amerika in het geloof ligt

Van de Amerikanen
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De VS is de enige wereldmacht in 2003

Bron:Winkler Prins. © 1993-2002
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De VS is de enige wereldmacht in 2003

Bron:Winkler Prins. © 1993-2002
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De VS is de enige wereldmacht in 2003

Bron:Winkler Prins. © 1993-2002
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De VS is de enige wereldmacht in 2003

Bron:Winkler Prins. © 1993-2002
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De VS is de enige wereldmacht in 2003

Bron:Winkler Prins. © 1993-2002
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De VS is de enige wereldmacht in 2003

BRON: CENTER FOR DEFENSE INFORMATION
1779 Massachusetts Ave, NW, Washington, DC 20036-2109

Totaal Militair Budget

2003-2009

$ 2.701.500.000.000
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Bronnen: (1) BBC NEWS: Woensdag, 3 November, 1999

(2)Interpellatie nr EP168.184 in het Europees parlement (24/02/2000)

(3) Spionage, een echelon te veel. Europabericht nr 244 april 2000; p.14-16

Listening in to your phone calls and
reading your emails. Imagine a global
spying network that can eavesdrop on
every single phone call, fax or e-mail,
anywhere on the planet. It sounds
like science fiction, but it's true.

Two of the chief protagonists - Britain
and America - officially deny its
existence. But the BBC has
confirmation from the Australian
Government that such a network
really does exist and politicians on
both sides of the Atlantic are calling
for an inquiry. (1)

Echelon spy network revealed

De VS is de enige wereldmacht in 2003
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On the North Yorkshire moors above
Harrogate they can be seen for miles,
but still they are shrouded in secrecy.
Around 30 giant golf balls, known as
radomes, rise from the US military base
at Menwith Hill.

Linked to the NSA

Inside is the world's most sophisticated
eavesdropping technology, capable of
listening-in to satellites high above the
earth. Facility is said to be capable of
2m intercepts per hour The base is
linked directly to the headquarters of
the US National Security Agency (NSA)
at Fort Mead in Maryland, and it is also
linked to a series of other listening posts
scattered across the world, like Britain's
own GCHQ.
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NOVUS ORDO SECLORUM

Een nieuwe orde voor de wereld
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Jonge journalist legt wereldwijd afluisternetwerk bloot

Amerikaanse spionnen kunnen elke e-mail lezen die u schrijft, elk gesprek horen dat u voert over telefoon of
gsm, elke webpagina bekijken die u bezoekt. Dat alles dankzij Echelon, een sensationeel afluister- en
tapsysteem dat zich als een raster over de wereld spant. Echelon werd tientallen jaren geleden in het leven
geroepen, maar het bestaan ervan is altijd hardnekkig ontkend. De jonge onderzoeksjournalist Patrick Radden
Keefe legt het netwerk bloot in zijn boek Chatter. U, ik en de miljarden andere bewoners van deze planeet
kunnen op elk moment van de dag afgeluisterd worden. Daarvan is Patrick Radden Keefe overtuigd na een
jarenlang onderzoek en honderden gesprekken met spionnen, ex-spionnen, communicatie-experts en politici.
Hij ging op zoek naar de waarheid achter Echelon, het mondiale afluistersysteem waarmee de Amerikaanse
geheime dienst NSA de wereld bespiedt. Tot voor kort fungeerde Echelon vooral in de fantasieën van
samenzweerders en complotdenkers. Het idee dat de Amerikanen alle telefoon- en gsm-gesprekken, elke fax
en elke mail doorploegen en filteren op namen, nummers of zelfs woorden als bom, terreur of aanslag is
inderdaad onwaarschijnlijk. Maar Keefe toont in zijn boek dat er inderdaad duizenden ,,spionnen'' in
ultramoderne afluisterstations over de hele wereld de klok rond luisteren naar de zogenaamde chatter
(geklets) die ze uit de lucht of van de kabel plukken. Er staan bases in de VS, Groot-Brittannië - waar de
NSA zeer nauwe contacten mee onderhoudt - Japan, Australië, Duitsland, Guantanamo.
(…)

Pascal WEISS
Het Nieuwsblad 23 april 2005

Inlichtingendiensten horen en zien alles.
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DEEL II.1: conclusies.

De VS is momenteel de enige wereldmacht.

De VS is hoofdzakelijk “Christelijk”.

De grootste kerk in de VS is de Rooms Katholieke kerk.

In de VS is religie één van de belangrijkste factoren in
het bekijken van hun land en van de wereld.

De VS beheerst zo goed als volledig zowel het
internet als de media.
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Deel II: de Mariale beweging:

1. Enkele algemene cijfers

2. Maria vanaf de 5de eeuw

3. Maria en de EG

4. De voorspellingen van Maria
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Handelingen 19: 24-28

Want iemand, genaamd Demetrius, een zilversmid, die zilveren Artemistempels
vervaardigde, verschafte aan de mannen van het vak niet weinig inkomsten. Hij
riep dezen bijeen, met de werklieden in dit vak, en zeide: Mannen, gij weet, dat
wij aan dit werk onze welvaart danken, en gij ziet en hoort, dat deze Paulus een
talrijke schare, niet alleen van Efeze, maar ook van bijna geheel Asia,
overgehaald en afkerig gemaakt heeft door te zeggen, dat goden, die met handen
worden gemaakt, geen goden zijn; en wij lopen niet alleen gevaar, dat deze tak
van arbeid niet meer in tel zal zijn, maar ook, dat het heiligdom van de grote
godin Artemis van geen betekenis meer geacht zal worden, en dat zij ook van
haar luister beroofd zal worden, zij, die door geheel Asia en de ganse wereld als
godin wordt vereerd. Toen zij nu dit hoorden, riepen zij in heftige opwinding:
Groot is de Artemis der Efeziers!

II.2 Maria vanaf de 5de eeuw tot nu
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Reeds oud is in Griekenland de verering van Moeder Aarde. Immers uit
de schoot der aarde komt alle leven voort en daarin keren alle levende
wezens terug. Met een zeker recht kan men alle Griekse godinnen
opvatten als figuraties van deze ene aardgodin. Dat geldt ook voor
Artemis.

Bron:Winkler Prins. © 1993-2002 Microsoft Corporation

Efeze 5:22 Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, 23
want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is
zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt. 24 Welnu,
gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar
man, in alles. 25 Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn
gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft,

II.2 Maria vanaf de 5de eeuw tot nu
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Efeze: Artemis tempel
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Efeze: Artemis & Dianne
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Artemis van Efeze
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Artemis - Moon Goddess "I am Artemis,
daughter of Zeus. I am Strong and
swift. I run in the woods, wild and free,
doing what I please. I am the ever-
youthful female spirit of adventure;
young and old, no challenge is too great
for me! I am the protectress for all
women and of the virgin girls. I am
called upon to ease the pain of
childbirth. I am the Goddess of the
Moon and Goddess of the Hunt.

Artemis van Efeze
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Artemis van Efeze
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Artemis van Efeze
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Artemis van Efeze

De Artemis godsdienst ligt aan de

grondslag van zowel het Mariale

binnen de Katholieke kerk alsook de

maangodin binnen de Islam.
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Het derde oecumenisch concilie van Efeze in 431.

De titel; “Theotokos” of “Maria moeder van God” werd

officieel ingesteld en geïntegreerd in een gebed. Dit was

het ontstaan van het “Wees gegroet, …”

II.2 Maria vanaf de 5de eeuw tot nu
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Deuteronomium 18:10 Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of
zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger
van voortekenen, of tovenaar, 11 geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode
of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. 12 Want ieder die
deze dingen doet, is de Here een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de Here,
uw God, hen voor u weg. 13 Gij zult onberispelijk staan tegenover de Here, uw God;

I Johannes 3: 23 En dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus
Christus en elkander liefhebben, gelijk Hij ons geboden heeft. 24 En wie zijn geboden
bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan onderkennen wij, dat Hij in ons blijft:
aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft. I Joh. 4:1 Geliefden, vertrouwt niet iedere
geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de
wereld uitgegaan.

II.2 Maria vanaf de 5de eeuw tot nu
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Bronnen:Bronnen:

•Barnay, Sylvie. Les apparitions de la
Vierge. Paris: Les Editions du Cerf, 1992.

•Laurentin, René. Marian Spirituality In the
Mystical Tradition. International Marian
Research Institute. Dayton: Marian Library,
July 21-24, 1997

II.2 Maria vanaf de 5de eeuw tot nu
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1531: 4 verschijningen aan Juan Diego in guadeloupe in

Mexico

II.2 Maria vanaf de 5de eeuw tot nu
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�1830: 2 verschijningen aan Catherine Laboure in Parijs.

Maria vroeg om een médaille te maken en devotie aan haar te

betuigen.

�1858: 18 verschijningen te Lourdes. Maria omschreef

zichzelf als de “onbevlekte ontvangenis”

�1871: verscheen aan 4 kinderen te Pontmain (Frankrijk)en

beval hen te bidden om gespaard te blijven. De Pruisische

troepen die de stad wilden aanvallen stopten en trokken zich

zonder schijnbare reden terug.

II.2 Maria vanaf de 5de eeuw tot nu
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Dogma van de onbevlekte ontvangenis van

Maria, het volgens de leer van de Rooms-

Katholieke Kerk aan Maria toegekende

voorrecht reeds bij het eerste moment van

haar ontvangenis in de moederschoot door

bijzondere goddelijke begenadiging

gevrijwaard te zijn van besmetting met de

erfzonde.

In deze formulering werd dit privilege tot

dogma verklaard door paus Pius IX op 8 dec.

1854 in de bulle Ineffabilis Deus.

Encarta® Winkler Prins. © 1993-2002 Microsoft Corporation

Het Spectrum. Alle rechten voorbehouden.

Rom. 3:23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,

II.2 Maria vanaf de 5de eeuw tot nu
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II.2 Maria vanaf de 5de eeuw tot nu

Na heel wat pijnpunten en discussie hakte paus

Pius XII de knoop door in 1950. Hij stelde dat

Maria met “lichaam & ziel” was opgevaren ten

hemel. Dit was de laatste maal tot nu toe, dat de

paus beroep moest doen op zijn onfeilbaarheid,

om het dogma aanvaard te krijgen

Bronnen: (1) Woodwarth K.:The meaning of Mary,
a struggle over her role grows within the church,

Newsweek: 25 aug 1997 pp38-46
(2) The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390
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Maria verschijningen in de 20ste eeuw.

Er werden 386 verschijningen waargenomen van 1900 tot 1999.

Het Vaticaan nam:

• geen standpunt in voor 299 gevallen

• erkende 79 gevallen niet

• bevestigde een bovennatuurlijk verschijning in 8 gevallen

� Fatima (1917 - Portugal)

� Beauraing (1932 - Belgium)

� Banneux (1933 - Belgium)

� Syracuse (1953 - Italy)

�Zeitoun (1968 - Egypt)

� Akita (1973 - Japan)

� Betania (1976 Venezuela)

�Manila (1986 - Philippines) Bron: The Marian Library/International
Marian Research Institute, Dayton, Ohio

45469-1390
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1911 Bruxelles (Belgium)
1932 Beauraing (Belgium)
1933 Banneux (Belgium)
1933 Beauraing (Belgium)
1933 Onkerzele (Belgium)
1933 Houlteau-Chaineux (Belgium)
1933 Lokeren-Naastveld (Belgium)
1933 Etikhove (Belgium)
1933 Herzele (Belgium)
1933 Olsene (Belgium)
1933 Berchem-Anvers (Belgium)
1933 Foy Notre-Dame (Belgium)
1933 Melin (Belgium)

1933 Tubize (Belgium)
1933 Verviers (Belgium)
1933 Wilrijk (Belgium)
1933 Wielsbeke (Belgium)
1936 Ham-sur-Sambre (Belgium)
1952 Gerpinnes (Belgium)
1954 Marche-en-Famenne (Belgium)
1966 Liège (Belgium)
1967 Bohan (Belgium)
1970 Limal (Belgium)
1973 Mortzel (Belgium)
1986 Verviers (Belgium)
1993 Arc-Watripont (Belgium)

In de 20ste eeuw: Maria verscheen 28 keer in België

Bron: The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390
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1944 Detroit (U.S.A.)
1949 Necedah (U.S.A.)
1950 Denver (U.S.A.)
1950 Binghamton (U.S.A.)
1957 Sausalito (U.S.A.)
1968 Fort Kent (U.S.A.)
1970 Bayside (U.S.A.)
1982 Canton (U.S.A.)
1984 Bakersfield (U.S.A.)
1985 Cleveland (U.S.A.)
1986 Santa Fe (U.S.A.)
1988 Lubbock (U.S.A.)
1988 Scottsdale (U.S.A.)
1988 Phoenix (U.S.A.)
1988 Grosby (U.S.A.)

1988 Tikfaw (U.S.A.)
1989 Marlboro (U.S.A.)
1990 Denver (U.S.A.)
1990 Conyers (U.S.A.)
1990 Hillside (U.S.A.)
1991 Arkansas/Texas (U.S.A.)
1991 San Bruno (U.S.A.)
1992 Falmouth (U.S.A.)
1992 Enfield (U.S.A.)
1993 Belleville (U.S.A.)
1993 Cincinnati (U.S.A.)
1993 Rochester (U.S.A.)
1994 Emmitsburg (U.S.A.)
1996 Brooklyn (U.S.A.)

In de 20ste eeuw: Maria verscheen 29 keer in de VS.

Bron: The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390
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Nadat God de mens gemaakt heeft, wil
God ook een nieuwe Eva plaatsen naast
de nieuwe Adam voor wat betreft de
verlossing, Maria is die nieuwe Eva. Zo
is Maria het perfecte icoon van de kerk.
Op deze manier kunnen wij vol
vertrouwen naar de gezegende maagd
gaan om haar hulp te bepleiten in de
taak die God voor haar weglegde:
mede-verlosseres.

Johannes Paulus II - April 1997

Bronnen: (1) Woodwarth K.:The meaning of Mary,
a struggle over her role grows within the church,

Newsweek: 25 aug 1997 pp38-46
(2) The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio

45469-1390

II.2 Maria vanaf
de 5de eeuw tot nu
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Geen enkel mens
bracht ooit, in de
menselijke
geschiedenis, zoveel
volk op de been
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Geen enkel mens bracht ooit, in de menselijke geschiedenis,
zoveel politieke leiders op de been

Iranian President Mohammad Khatami, right,
greets Jordan's King Abdullah II, back to camera,
as Israeli President Moshe Katzav, center, looks
on prior to the funeral for Pope John Paul II in St.
Peter's Square at the Vatican, Friday April 8, 2005.

II.2 Maria vanaf de 5de eeuw tot nu
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II.2 Maria vanaf de 5de eeuw tot nu
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Paus geeft zich over aan Maria
ZONDAG 3 APRIL 2005

,,Ik geef me met vreugde volledig aan de
maagd Maria over.'' Dat zijn de laatste
woorden die de paus gisteren, in een
afscheidsbriefje, tot zijn medewerkers richtte.
Die woorden hoeven niet te verbazen, want
Johannes Paulus II is ervan overtuigd dat
Maria zijn leven heeft gered.

II.2 Maria vanaf de 5de eeuw tot nu
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Tussen 1981 & 1989 verscheen Maria

verschillende malen in Kibeho, Rwanda. Bij de

laatste verschijning op 28 november noemde ze

zich “Moeder van de wereld” en waarschuwde

voor een groot onheil dat stond te gebeuren. In

1994 barstte de genocide los in Rwanda

Bronnen: (1) Woodwarth K.:The meaning of Mary,

a struggle over her role grows within the church,

Newsweek: 25 aug 1997 pp38-46

(2) The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390

II.2 Maria vanaf de 5de eeuw tot nu
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De rozenkrans dankt zijn

ontstaan aan zeer verschillende

religieuze gebruiken, o.a. het

herhalend gebed, dat we bij de

oude Egyptische kluizenaars

aantreffen, dat in de oosterse

kerken leeft (Jezusgebed) en

ook in buitenchristelijke

godsdiensten (zoals het

hindoeïsme, boeddhisme en de

islam) aangetroffen wordt.

II.2 Maria vanaf de 5de eeuw tot nu
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In 1981 verscheen Maria verschillende

malen in Medjugorje. Gemiddeld

bezoeken 1.2 miljoen mensen per jaar

Medjugorje, wat op een totaal

neerkomt van 26,91 miljoen mensen.

Bronnen: The Marian Library/International Marian Research Institute, Dayton, Ohio 45469-1390

II.2 Maria vanaf de 5de eeuw tot nu
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Fatima trekt ieder jaar nog steeds duizenden pelgrims.

II.2 Maria vanaf de 5de eeuw tot nu
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Deel II: de Mariale beweging:

1. Enkele algemene cijfers

2. Maria vanaf de 5de eeuw

3. Maria en de EG

4. De voorspellingen van Maria
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II.3 Maria en de EG

De sterren

De hoofddoek

De roos & krans

Het hart

De Médaillon

De maan
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Designer Inspired by Virgin's Image in Paris'
Rue du Bac

ROME, DEC 7 (ZENIT) - December 8 is a very special day for
Europe: in 1955, on that day, the European Ministers' delegates
officially adopted the European flag designed by Arsene Heitz,
who today is an octogenarian artist in Strasbourg.

The decision was taken following the 1950 European Council's (one
of the predecessors of today's European Union) convocation of a
competition to design the flag of the newborn European
Community. Among many other artists, Heitz presented several
designs, and one was chosen: 12 stars on a blue
background.

II.3 Maria en de EG
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Alhoewel het Vaticaan geen lid is van de Europese
unie, werd er toch een munt geslagen met de
afbeelding van Johannes Paulus II

Alhoewel Heinz als de ontwerper van de vlag wordt
beschouwd, was het professor Paul G.M. Levi (KUL
België) die het originele idee had om een blauwe
achtergrond met twaalf gouden sterren te nemen. Levi
was een Jood die zich bekeerde tot het Rooms
Katholicisme. Hij zei:” met deze vlag erkennen we
opnieuw dat Maria in de hemel is opgenomen.”

De vlag werd geïntroduceerd op 8 december 1958, het
feest van Maria onbevlekt ontvangenis en mede-
verlosseres.

Bron: Carole Lager : Le drapeau européen, histoire et symbolisme pp. 126-
129 in "Fahnen, Flags, Drapeaux", Proceedings of the 15th International

Congress of Vexillology, Zurich, 23-27 August 1993

II.3 Maria en de EG
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Op 9 september 1978 stelde Bisschop Dr. Gaber op
een oecumenische vergadering:

We hebben in de Europese vlag Maria aanvaard
als patrones van Europa. Dit is slechts het begin.
We bidden en vragen dat Maria in de Westerse
wereld ons zal leiden naar het “Imperium
Marianum”

Maria openbaarde zichzelf
bij een aantal van haar
verschijningen als:

“Moeder van alle natiën”
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Benedictus XVI gaf bij zijn eerste audiëntie op
27 april 2005 op het Sint-Pietersplein uitleg
over zijn naamkeuze. Hij verwees hierbij naar
Benedictus XV, die de Kerk door de woelige
tijd van de Eerste Wereldoorlog leidde, en
daarom ook wel de Vredespaus wordt
genoemd. Benedictus XVI wil trachten de
vrede te bewaren. Ook refereerde hij toen aan
de Heilige Benedictus van Nursia, de Vader
van het westerse monnikendom en
medepatroon van Europa, die herinnert aan
de christelijke wortels van Europa. Benedictus
XVI is voorstander van de Europese Unie,
maar zou graag ook expliciete vermelding van
de christelijke wortels in de Europese
Grondwet willen.

De naamkeuze van Benedictus XVI wordt
gezien als een mogelijk teken dat hij het als een
belangrijke zending ziet de Kerk in Europa
weer nieuw elan te geven.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Benedictus_XVI
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II.3 Politiek & religie
In de 4 - 5de eeuw na Christus.

Constantijn de Grote

Constantijn I, beter bekend als Constantijn de
Grote, was de eerste keizer van Rome die zich
tot het christendom bekeerde. Tijdens zijn
bewind kregen de christenen, die voordien
werden vervolgd, godsdienstvrijheid. Hij gaf
immense landgoederen en andere geschenken
aan de christelijke kerk. Ook stichtte hij een
hoofdstad in de oostelijke provincies, die hij
Constantinopel noemde (het huidige Istanbul in
Turkije). Dit werd later de hoofdstad van het
Byzantijnse Rijk.

Encarta® - Naslagbibliotheek - Winkler Prins. ©
1993-2002 Microsoft Corporation/Het Spectrum.
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II.3 Politiek & religie
In de 4 - 5de eeuw na Christus.

Constantijn ontnam Maxentius in 310
Spanje en versloeg hem in 312 bij de
Pons Milvius, ten noorden van Rome;
vóór deze slag zou hij in een visioen
het kruisteken aan de hemel hebben
gezien, met als onderschrift ‘Overwin
hiermee’; ter herinnering aan deze
verovering werd te Rome een
triomfboog, de Boog van Constantijn,
opgericht die in 315, bij zijn tienjarig
regeringsjubileum, werd ingewijd.

Encarta® - Naslagbibliotheek - Winkler
Prins. © 1993-2002 Microsoft
Corporation/Het Spectrum.
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II.3 Politiek & religie
In de 4 - 5de eeuw na Christus.

Om de eenheid in het rijk te bewaren, werden een aantal heidense
feesten en feestdagen gekerstend of “verchristelijkt” zoals o.a. :
Kerstmis (Zonne cultus - winter zonnewende)

Pasen (Vruchtbaarheids feest van Isjtar/Astharte - of van de teutoonse Eastre)

Halfoogst (Aardgoden - godinnen)

Pinksteren (Bacchus feesten)

Zondagsviering (Mitras-godsdienst)

….
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Deel II: de Mariale beweging:

1. Enkele algemene cijfers

2. Maria vanaf de 5de eeuw

3. Maria en de EG

4. De voorspellingen van Maria
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II.4 De voorspellingen van Maria

De volgende stappen werden bij verschillende Maria
verschijningen naar voor gebracht:

1) De waarschuwing
2) Het teken
3) Wonderen
4) De kastijding
5) De komst van de Antichrist, 666 & de dag van aanbidding
6) De verleiding
7) De bevrijding

DIT IS GEEN BIJBELSE WAARHEID,

MAAR VISIOENEN GEBRACHT DOOR MARIA
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Eerste gebeuren: de waarschuwing

Verschijning te Zeitun (Egypte).

Openbaring 13:14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen,
wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen
van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij
een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het
zwaard had en weer levend geworden is.
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The Rosary Rally, on that prophetic day two years before The
Attack on America, began when sixteen Christian ships sailed
up the East River of New York City. It was the first World
Marian Regatta. We carried various images and statues of Our
Lady past the former Twin Towers to the United Nations
building. The flagship Excalibur (the name of King Arthur's
sword) led the fleet with the Missionary Image of Our Lady of
Guadalupe on its deck.

Bron: Dan Lynch is a retired Judge in the State of Vermont. He is an author,
producer of audios and videos and has appeared on radio and television. He is
also the Director of the apostolate of The Missionary Image of Our Lady of
Guadalupe.
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Exactly two years before The Attack on America,
on September 11, 1999, I stood with Irish mystic
Christina Gallagher in Battery Park, New York
City at the tip of Manhattan Island in the shadows
of the World Trade Center. I remarked on the
enormity of the twin World Trade Towers as a
symbol of America’s economic might and our
reliance on the priority of power over prayer. As I
said this, Christina waved her arm towards the
Twin Towers and prophesied, “Dan, if Americans
don’t turn back to God, all of this will be
destroyed!”
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Openbaring 16: 13 En ik zag uit
de bek van de draak en uit de bek
van het beest en uit de mond van
de valse profeet drie onreine
geesten komen, als kikvorsen;
14 want het zijn geesten van
duivelen, die tekenen doen, welke
uitgaan naar de koningen der
gehele wereld, om hen te
verzamelen tot de oorlog op de
grote dag van de almachtige God.
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Eerste gebeuren: de waarschuwing

Een verschijning van Maria
voor velen zichtbaar roept
mensen op zich te bekeren.

De verschijning gaat gepaard
met wonderlijke tekenen

2 Corinthe 11:14 Immers, de
satan zelf doet zich voor als een
engel des lichts.
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Maria is zichtbaar voor velen

De heilige Geest wordt uitgestort, mensen worden
vervuld met zondebesef

Maria voorspelt een wonderlijk teken in Garabanal
Spanje: de zon volgt een niet normale loopbaan.

Als afsluiting van de eerste fase zou er nog een groot
teken plaatsvinden: Duisternis tijdens de dag, gevolgd
door een aardbeving die stopt wanneer er een kruis
zichtbaar wordt in de hemel

Eerste gebeuren: de waarschuwing
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Het blijft bizar vast te stellen dat er steeds meer niet bijbelse
symbolen gebruikt worden voor en door Christenen.

Pre-Columbian solar crosses
on pottery of the pre-Inca
Indians of southern Peru

Ancient Egypt artifact
Silver cross
324 - 640 AD Ancient Egypt
artifact. Silver cross with a
circular design incorporated into
the design. Loop at the top.
Coptic period.
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Het blijft bizar vast te stellen dat er steeds meer niet bijbelse
symbolen gebruikt worden voor en door Christenen.

Dagon & Mittra
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Het blijft bizar vast te stellen dat er steeds meer niet bijbelse
symbolen gebruikt worden voor en door Christenen.
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Het blijft bizar vast te stellen dat er steeds meer niet bijbelse
symbolen gebruikt worden voor en door Christenen.

Eerste maal beschreven door August Frankl
(1864)

Chowewe Zion gebruikte het symbool van
1873 - 1875

Theodore Herzl (1898) werd als Joods
messias gezien. Grondlegger van het
georganiseerde Zionisme

Motzkin sloot de bijeenkomst van de
Misrachi partij af door de vlag als nieuwe
vlag voor het toekomstig Israël te
beschouwen. (1933)

Oegema, G.S.: De Davidsster, de geschiedenis van een symbool.
Ten Have /Baarn 1992.

De ster is teruggevonden in:

Het Oosten (India, Nepal) als
astrologisch symbool.

Egypte als magisch teken bij
bezweringen

Zonne aanbidding in Engeland
(Druïden), Zonnegod Helios in
Griekenland en verder bij zowel
Joden als Babyloniërs
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Tweede gebeuren: het teken

Indien men de oproep tot bekering van Maria niet
volgt, dan zal er een straf van God komen.

Het teken van de bekering is tweeledig:

• Het vieren van de Zondag

• Het kruisbeeld (want dit zou dan reeds verschenen zijn in de hemel)

dit worden de universele “Christelijke” symbolen.

Op. 14:15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest
een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou
spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet
aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de
kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de
slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op
hun voorhoofd,
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Derde gebeuren: het wonder

Er zal zowat een jaar verlopen tussen het vorige en dit
teken. Acht dagen voor dat het teken gebeurt, zal er
opnieuw een duidelijke spiritistische activiteit zijn die
zal waarschuwen dat dit teken op komst is.

Dit teken zal het laatste zijn voor de kastijding, of men
bekeert zich, of de kastijding komt over de wereld.

Bij dit teken zal Maria opnieuw zichtbaar zijn voor velen
en Maria zal de oorlog in de hemel tonen.
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Vierde gebeuren: de kastijding

De kastijding zal over de aarde komen waarbij de VS als
eerste aan de beurt zullen zijn.

Zowel de Mariale visoenen als de bijbel spreken
duidelijk van een verschrikkelijke periode van rampen.

Daniël 12:1 Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen
van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals
er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd
zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.
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Psalm 20: 2 De Here antwoordt u in de dag van de benauwdheid, de naam van Jakobs
God maakt u onaantastbaar; 2 Hij zendt u hulp uit het heiligdom en ondersteunt u uit
Sion.

Psalm 37: 39 Doch het heil der rechtvaardigen is van de Here, hun schutse ten tijde der
benauwdheid; 40 de Here helpt hen en doet hen ontkomen, Hij doet hen ontkomen aan
de goddelozen en verlost hen, want zij schuilen bij Hem.

Zefanja 1:14 Nabij is de grote dag des Heren, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag
des Heren; bitter schreeuwt dan de held. 15 Die dag is een dag van verbolgenheid, een
dag van benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag
van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, 16 een
dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de
hoge hoektorens. 17 Dan zal Ik de mensen benauwen, zodat zij gaan als blinden, want
zij hebben tegen de Here gezondigd, en hun bloed zal worden uitgestort als stof en hun
ingewand als drek.

Vierde gebeuren: de kastijding
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Zesde gebeuren: de verleiding

Maria zal alle titels die op God/Jezus betrekking hebben
zich toe eigenen.

Zij zegt:

• Ik heb de kop vermorzeld van de slang

• Ik ben mede verlosseres

• Ik reinig lichaam en ziel (vergeeft zonden)

• Ik ben middelaar

• Ze vraagt aanbidding d.m.v. de rozenkrans
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Zevende gebeuren: de verlossing

Door de gebeurtenissen en vooral door de laatste
plagen zullen mensen beseffen dat ze misleid zijn
geworden.

Maar het is te laat, de wederkomst van Jezus is op
handen.

Nu zal het duizendjarige rijk van vrede en geluk, op
aarde aanbreken.
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Zevende gebeuren: de verlossing

Openbaring 15: 1 En ik zag een ander teken in de hemel, groot
en wonderbaar: zeven engelen, die de zeven laatste plagen
hadden, want daarmede is de gramschap Gods voleindigd. 2 En
ik zag iets als een zee van glas met vuur vermengd, en de
overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal
van zijn naam, staande aan de glazen zee, met de citers Gods. 3
En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied
van het Lam, zeggende: Groot en wonderbaar zijn uw werken,
Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw
wegen, Gij, Koning der volkeren!
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Zevende gebeuren: de verlossing

Plagen in Egypte

Israël verlaat Egypte

Op de valreep worden ze

wonderbaarlijk gered

Mozes zingt zijn overwinningslied

Vieren sabbat

Ontvangen Gods wet

Plagen op de wereld

Israël verlaat de wereld

Op de valreep worden ze

wonderbaarlijk gered

Gods volk zingt overwinningslied

Vieren sabbat

Ontvangen Gods wet
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Tot slot ….

Het is niet de bedoeling wie dan ook te verontrusten.

Kijk, leer en doe kennis op. Bewaar deze woorden en zie wanneer er
dingen gebeuren in de wereld. Als u dit doet, dan is de opzet van deze
voordrachten geslaagd.

Het plan is om naar het einde van het jaar nog een sessie te geven van
drie voordrachten:

• Het bovennatuurlijke

• De verschillende godsdiensten

• Over wetenschap, wetten en tijd.

Indien gewenst kan één of meerdere van de voordrachten persoonlijk
gegeven worden of in een studiegroep of bijbelkring.
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Openbaring 22: 18-20

Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie
van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt,
God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek
geschreven zijn; en indien iemand afneemt van de
woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel
afnemen van het geboomte des levens en van de
heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.

Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig.
Amen, kom, Here Jezus!

De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Tot slot ….
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Tot slot wil ik ….

… iedereen bedanken die meehielp: Bertrand, Lucrèse,
Bernard, Marc, Jacqueline, Hilde, Joris, Veerle, Rien, Huguette, Marie-José,
Jefferey, Sache, Violetta, Vincent, Nathalie, ...

… en vooral Katrien (mijn vrouw) bedanken, voor het
geduld wanneer ze me vele uren moest missen toen
ik informatie opzocht en daarna de voordrachten
maakte.
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Colofon:

Deze presentatie kadert in een geheel van 4 voordrachten over het ontstaan en de
toekomst van de mensheid, gebaseerd op de bijbelse visie. Deze voordrachten
werden georganiseerd door:

VZW Bijbelgetrouwe Christenen.
Postbus 78
8500 Kortrijk 1

Email 1: vzwbgc@yahoo.co.uk
Email 2: vzw_bgc@yahoo.com
Website : www.bijbelgetrouwechristenen.be

Verantwoordelijk uitgever & auteur: Johan Vanbrabant
Alle informatie, opmerkingen en of opbouwende kritiek is welkom op volgend
Email adres: Johan_k_vanbrabant@yahoo.com

mailto:Johan_k_vanbrabant@yahoo.com
http://www.bijbelgetrouwechristenen.be/
mailto:vzw_bgc@yahoo.com
mailto:vzwbgc@yahoo.co.uk
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