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Inleiding
De mensen dromen van een nieuwe en betere wereld. Het overgrote deel
der mensheid is op zoek naar het zogenaamde ‘verloren paradijs’. Religie
of godsdienst zou de weg ernaar toe zijn. Geestelijken zijn als wegwijzers
die de mensen in hun waan sterken en er intussen zelf wel bij varen. De
mensen ervaren het leven op aarde als onvolmaakt, als hard en dikwijls
pijnlijk. Wie het dagelijks nieuws bijhoudt, kan niet anders dan
teleurgesteld zijn over het doen en laten der mensen, althans in veel
gevallen. Het zijn de politici en wereldleiders die met mooie woorden
zich kiesbaar stellen, en eenmaal aan de macht voeren zij nagenoeg geen
van hun beloften uit. De mensen denken dat ze min of meer allen aan
elkaar verwant zijn, dus een eenheid vormen. Men denkt dat wanneer
alle rassen, soorten en kleuren zich verenigen en vermengen, dat dan de
nieuwe betere aarde een stuk dichterbij zal zijn gekomen. Men denkt dat
de mensheid één grote familie is, afkomstig van één Vader- en
Moedergod.
Om één wereldregering tot stand te brengen moet er wel wat gesleuteld
worden aan de mensheid. Men wil daartoe alle individualisme, loyaliteit
aan familietradities, patriotisme en religie uit de hoofden der mensen
bannen. Om dat voor elkaar te krijgen worden er zogenaamde
Wereldreligiedagen georganiseerd door de Bahai-beweging. Er is ook
een lied voor gemaakt door Randall en Dighton, waarin de vermeende
eenheid der mensen wordt bezongen. Anderen, als Robert Muller, een
occultist, stelt dat de mensheid een pijnlijke transformatie te wachten
staat alvorens over te gaan in een planetair ras. Alle vormen van religieus
fanatisme wil men bestrijden, om plaats te maken voor eenheid in
religies. Niet zozeer om een gemeenschappelijke god te eren, maar om
de mensen wijs te maken dat ze zelf god zijn. In Wenen (Oostenrijk) wil
men een interreligieus centrum oprichten. Vooralsnog eist de Islam wel
dat christenen het zoonschap van God in Jezus opgeven. Er moeten dus
nog best wat grote hobbels worden genomen en verschillende veren
zullen er nog gaan vallen.

Het Sprookje van éénheid der mensheid
De vraag of de mensheid een éénheid vormt mag blijkbaar niet worden
gesteld. En ook de vraag of alle godsdiensten uiteindelijk wel dezelfde
God dienen valt bij de meesten niet in de
smaak.
De mensheid wordt in de Bijbel globaal
in twee groepen verdeeld, nl. het
vrouwenzaad én het slangenzaad. Het
vrouwenzaad
wordt
door
het
slangenzaad vervolgd en in slavernij
gehouden,
lees
Genesis
3:15.
Uiteindelijk zal het vrouwenzaad de kop
van het slangenzaad vernietigen. Wij
kunnen niet exact aanduiden wie van het slangenzaad is en wie niet. Dat
weten alleen de engelen, die het onderscheid kennen tussen het zionzaad
en zizanionzaad. Het zogenaamde onkruid loopt door alle landen en
regeringen op aarde heen, zodat het ten laatste als een wereldmacht zich
naar boven heeft gewerkt, waarvan staat dat het ijzer en leem is, dat zich
niet verenigd. De eenheid der mensheid is een leugen. De eenheid van
religies eveneens. Allah is een maangod, die drie dochters zou hebben, nl
Allat, Veza en Al-Manat. Aanvankelijk was de Islam een meergodenreligie. Het christendom is ook een meergoden-religie met haar drieeenheid. Bij een eerlijk onderzoek naar de basis van het christendom en
haar dogma’s, komt men erachter dat het christendom afkomstig is uit
oud Egypte en Sumerië. Het christendom verschilt radicaal van het geloof
der vaderen Abraham, Izaak en Jakob. Diegenen die beweren dat het
christendom gelijk is aan alle andere religies en het dezelfde God vereerd,
zijn ziende blind. Het gaat in alle wereldreligies niet om de ene ware God
van Abraham, Izaak en Jakob, maar om een winstgevend systeem in
stand te houden. De beschuldigingen van New Age en andere religies aan
het adres van het christendom zijn veelal terecht en waar. De leiders van
de wereldreligies zelf weten wel beter. Zij weten dat de mensen behoefte
hebben aan goden en verlossers. Die maken zij vervolgens en profiteren
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van de waan waarin zij de mensen houden, om zoveel mogelijk geld van
hen af te pakken.

De huidige situatie in de wereld dreigt vast te lopen. Politieke en
religieuze leiders komen er niet meer uit. Zij kunnen de wereldproblemen
niet meer oplossen, aangezien de mensen wakker worden en zich niet
meer met een kluitje in het riet laten sturen. De mensheid roept dan ook
om een leider die wél een oplossing heeft op de wereldproblemen. Men
roept om een sterke wereldleider, en de illuminati proberen aan die vraag
te voldoen. Door een Nieuwe Wereldreligie op te richten onder het gezag
van de VN, waarbij de paus de moreel-religieuze wereldleider zal zijn.
De Dalai Lama gaat ermee akkoord dat alle grote religies in principe
gelijk zijn, en uiteindelijk zal Maitreya ten tonele verschijnen, zie
brochure 807.
De Ene ware God
Wie heeft de aanspraak om de alleen ware God te zijn? En welke God
kan dit aantonen en heeft bewezen te zijn wie Hij is?
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Het is gemakkelijk om te stellen dat wij de knapste, de sterkste, de beste,
de grootste, de hoogste, etc. zijn van alle mensen in de wereld. Dat zullen
wij dan wel moeten bewijzen en aantonen.
Oudtijds geloofden de mensen in vele goden. Het ene volk had z’n god
of goden, en het andere volk diende weer andere goden. Er was zelfs
rivaliteit onder de volken en goden.
Ieder volk maakte er aanspraak op de
beste god te hebben. In die tijd leefde
Abraham in Ur der Chadeeën. Hij
diende net als zijn vaderen ook de
goden. In Jozua 24 lezen wij er het
volgende van:
2 Toen zeide Jozua tot het ganse volk: Alzo zegt
JHWH, de God Israëls: Over gene zijde der rivier hebben uw vaders van ouds gewoond,
[namelijk] Terah, de vader van Abraham, en de vader van Nahor; en zij hebben andere
goden gediend.
3 Toen nam Ik uw vader Abraham van gene zijde der rivier, en deed hem wandelen door
het ganse land Kanaän; Ik vermeerderde ook zijn zaad en gaf hem Izak.
4 En aan Izak gaf Ik Jakob en Ezau; en Ik gaf aan Ezau het gebergte Seir, om dat erfelijk
te bezitten; maar Jakob en zijn kinderen togen af in Egypte.
5 Toen zond Ik Mozes en Aäron, en Ik plaagde Egypte, gelijk als Ik in deszelfs midden
gedaan heb; en daarna leidde Ik u daaruit.
6 Als Ik uw vaders uit Egypte gevoerd had, zo kwaamt gij aan de zee, en de Egyptenaars
jaagden uw vaderen na met wagens en met ruiters, tot de Schelfzee.
7 Zij nu riepen tot JHWH, en Hij stelde een duisternis tussen u en tussen de Egyptenaars,
en Hij bracht de zee over hen, en bedekte hen; en uw ogen hebben gezien, wat Ik in Egypte
gedaan heb. Daarna hebt gij vele dagen in de woestijn gewoond.
8 Toen bracht Ik u in het land der Amorieten, die over gene zijde van de Jordaan woonden,
die streden tegen u; maar Ik gaf hen in uw hand, en gij bezat hun land erfelijk, en Ik
verdelgde hen voor ulieder aangezicht.
9 Ook maakte zich Balak op, de zoon van Zippor, de koning der Moabieten, en hij streed
tegen Israël; en hij zond heen, en deed Bileam, den zoon van Beor, roepen, opdat hij u
vervloeken zou.
10 Maar Ik wilde Bileam niet horen; dies zegende hij u gestadig, en Ik verloste u uit zijn
hand.
11 Toen gij over de Jordaan getrokken waart, en te Jericho kwaamt, zo krijgden de burgers
van Jericho tegen u, de Amorieten, en de Ferezieten, en de Kanaänieten, en de Hethieten,
en de Girgazieten, de Hevieten en de Jebusieten; doch Ik gaf hen in ulieder hand.
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12 En Ik zond horzelen voor u heen; die dreven hen weg van ulieder aangezicht, [gelijk]
de beide koningen der Amorieten, niet door uw zwaard, noch door uw boog.
13 Dus heb Ik u een land gegeven, waaraan gij niet gearbeid hebt, en steden, die gij niet
gebouwd hebt, en gij woont in dezelve; gij eet van de wijngaarden en olijfbomen, die gij
niet geplant hebt.
14 En nu, vreest JHWH, en dient Hem in oprechtheid en in waarheid; en doet weg de
goden, die uw vaders gediend hebben, aan gene zijde der rivier, en in Egypte; en dient
JHWH.
15 Doch zo het kwaad is in uw ogen JHWH te dienen, kiest u heden, wien gij dienen
zult; hetzij de goden, welke uw vaders, die aan de andere zijde der rivier waren, gediend
hebben, of de goden der Amorieten, in welker land gij woont; maar aangaande mij, en
mijn huis, wij zullen JHWH dienen!
16 Toen antwoordde het volk en zeide: Het zij verre van ons, dat wij JHWH verlaten
zouden, om andere goden te dienen.
17 Want JHWH is onze God; Hij is het, Die ons en onze vaderen uit het land van Egypte,
uit het diensthuis heeft opgebracht, en Die deze grote tekenen voor onze ogen gedaan
heeft, en ons bewaard heeft op al den weg, door welken wij getogen zijn, en onder alle
volken, door welker midden wij getrokken zijn.
18 En JHWH heeft voor ons aangezicht uitgestoten al die volken, zelfs den Amoriet,
inwoner des lands. Wij zullen ook JHWH dienen, want Hij is onze God.
19 Toen zeide Jozua tot het volk: Gij zult JHWH niet kunnen dienen, want Hij is een
heilig God; Hij is een ijverig God; Hij zal uw overtredingen en uw zonden niet vergeven.
20 Indien gij JHWH verlaten en vreemde goden dienen zult, zo zal Hij Zich omkeren, en
Hij zal u kwaad doen, en Hij zal u verdoen, naar dat Hij u goed gedaan zal hebben.
21 Toen zeide het volk tot Jozua: Neen, maar wij zullen JHWH dienen.

Het is JHWH zelf die zich bekendmaakte aan het volk Israel, en Israel
verkoos als volk om modelvolk te zijn voor de andere (schaap)volkeren.
De bokvolkeren zouden volharden in hun afgoden.
Dat God Israel verkoos, is volgens Jezus Sirach boek der Wijsheid 24
als volgt omschreven:
1 DE wijsheid prijst zichzelf, en in het midden van haar volk beroemt zij zich.
2 Zij doet haar mond open in de gemeente des Allerhoogsten, en beroemt zich
in tegenwoordigheid van zijn kracht, zeggende:
3 Ik ben van de mond des Allerhoogsten uitgegaan, en gelijk een nevel heb ik de
aarde bedekt.
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4 Ik heb mijn tent in de hoogste plaatsen opgeslagen, en mijn troon in een
wolkkolom.
5 Ik alleen heb de rondte des hemels omgegaan, en heb in de diepte der afgronden
gewandeld.
6 In de baren der zee, en op de ganse aarde, en bij alle volken en natiën heb ik
bezittingen.
7 Bij deze allen heb ik rust gezocht, om in iemands erfenis te huis te zijn.
8 Toen beval mij de schepper aller dingen, en die mij geschapen heeft, deed mijn
tent rusten, en zeide:
9 In Jakob zult gij uw tent opslaan, en te Jeruzalem zult gij erfgenaam zijn.
10 Vóór de wereld, van den beginne heeft hij mij geschapen, en tot in eeuwigheid
neem ik niet af; in een heilige tabernakel heb ik in zijn tegenwoordigheid
gediend;
11 En zo ben ik in Sion bevestigd. In een geheiligde stad heeft hij mij insgelijks
doen rusten, en in Jeruzalem is mijn macht.
12 En ben ingeworteld in een verheerlijkt volk, in het deel des Heren, dat is zijn
erfdeel.
13 Ik ben verhoogd geworden als een cederboom op Libanon, en gelijk een
cypresseboom op de bergen van Hermon.
14 Ik ben verhoogd geworden gelijk een dadelboom te Engedi, en gelijk een,
rozeboom te Jericho.
15 Gelijk een schone olijfboom in een fraai veld, en gelijk de boom Platanus ben
ik uit het water verhoogd.
16 Ik heb een goede reuk van mij gegeven, gelijk als kaneel en gelijk een reukbal,
en gelijk uitgelezen mirre.
17 Gelijk als Galbanum, en Onyx, en Stacte, en gelijk de damp des wierooks in
de tabernakel.
18 Ik heb mijn takken uitgestrekt gelijk een terpentijnboom, en mijn takken zijn
heerlijk en aangenaam.
19 Ik heb, gelijk een wijnstok uitspruitende, een goede reuk voortgebracht, en
mijn bloemen zijn een vrucht der heerlijkheid en des rijkdoms.
20 Ik ben een moeder der schone liefde, en der vrees, en der kennis, en der heilige
hoop;
21 En geef met al mijn kinderen deze eeuwigblijvende dingen, namelijk die mij
van hem toegezegd worden.
22 Komt herwaarts tot mij, gij die mij begeert, en verzadigt u van mijn gewas.
23 Want mijn gedachtenis is zoeter dan honig, en mijn erfenis dan honigraat.
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24 Die mij eten, zullen niet hongeren, en die mij drinken, zullen niet dorsten.
25 Die naar mij luistert zal nimmermeer beschaamd worden, en die naar mij
arbeiden zullen niet zondigen.
26 Al deze dingen leert het boek des verbonds van God de Allerhoogste, de wet,
welke Mozes bevolen heeft tot een erfdeel in de vergaderingen van Jakob,
zeggende: Bezwijkt niet, maar zijt sterk in de Here, opdat hij u krachtig make;
kleeft hem aan; de Almachtige Here is alleen God, en daar is geen Zaligmaker
benevens hem.
27 Hij vervult alle dingen met zijn wijsheid, gelijk de Pison, en gelijk de Tigris
in de dagen der nieuwe vruchten.
28 Die vervult het verstand gelijk de Eufraat, en gelijk de Jordaan in de dagen
van de oogst.
29 Die de leer der kennis doet uitschijnen gelijk een licht, en gelijk de Gihon in
de tijd wanneer men de druiven leest.
30 De eerste heeft haar niet volkomen gekend, en zo heeft de laatste haar niet
uitgespeurd.
31 Want meer dan de zee zijn haar gedachten vermenigvuldigd, en haar raad dan
een grote afgrond.
32 Ik, de Wijsheid, ben gelijk een gedolven gracht van een rivier;
33 En gelijk een waterloop ben ik uitgegaan in het paradijs.
34 Ik heb gezegd: Ik zal mijn beste hof wateren, en mijn op. recht tuinbeddeken
begieten.
35 En ziet de gedolven gracht is mij geworden tot een rivier, en mijn rivier is
geworden tot een zee.
36 Want ik doe de onderwijzing lichten als de dageraad, en doe ze schijnen tot
in verre landen.
37 Want ik giet lering uit gelijk een profetie, en laat ze, na tot eeuwige
geslachten.
38 Ziet gij dan, dat ik niet voor mij alleen heb gearbeid, maar voor al degenen
die ze zoeken.

In Egypte maakte JHWH zichzelf bekend aan Israel en de Farao door
gerichten en tekenen. Mozes moest in naam van de IK-zal-zijn, of Ik-ben
naar het volk toe om hen de boodschap te brengen dat hun God wel
terdege op hen had gelet tijdens hun slavendienst. Hij stond op het punt
hen te verlossen Hij zond Zijn Vuur- en Wolkkolom tot hun
7
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bescherming, als teken van Zijn aanwezigheid. Israel werd uit Egypte
geleid door een sterke Goddelijke Arm met mogendheid. Zie Psalm 78,
105 en 135.
Hij gaf aan Israel Zijn wetten en
inzettingen te kennen, de Wet der
10 geboden en morele wetten. De
volkeren
dienden
afgoden,
beelden van hout en steen, zilver
of goud, die onvermogend zijn,
dood zijn. JHWH is de levende
God, gaf Zijn Godsopenbaring
duidelijk te kennen, en ook aan
mensen gaf Hij de innerlijke
Godservaring zodat zij op hem
vertrouwden met een volkomen
hart, zoals Samuel, David, Hiskia,
Josia, etc. De dienst aan JHWH is
geen natuurdienst zoals der
volkeren, maar is bovennatuurlijk. JHWH openbaarde zich wel door
middel van de natuurverschijnselen, maar niet zo dat de
natuurverschijnselen zelf als god aanbeden dienden te worden. JHWH is
de Onzienlijke, de Geest, de Bovennatuur, die Zich slechts kenbaar kan
maken aan ons als fysieke mensen, die de natuur inleven door middel van
natuurverschijnselen en openbaring in ons bewustzijn.

Kan een boek het volledige Woord van God bevatten?
De koning Salomo zegt het volgende over God en Zijn grootheid:
2Kronieken 2:4 Zie, ik zal een huis voor den Naam van JHWH, mijns Gods,
bouwen, om Hem te heiligen, om reukwerk der welriekende specerijen voor
Zijn aangezicht aan te steken, en voor de toerichting des gedurigen broods,
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Wanneer een gebouw als de Tempel te Jeruzalem God niet kan
huisvesten, en zelfs de hemel der hemelen Hem niet kunnen bevatten, laat
staan dat een boek Hem zou kunnen herbergen of vertegenwoordigen.
Het absolute Woord van God is niet door
een mens, noch door een boek, noch door
iets uit de fysieke wereld te bevatten. Dat
zal voor veel goedgelovigen die de
Bijbel als het volledige Woord van God
houden moeilijk vallen. Wij dienen er
rekening mee te houden dat álle boeken
met religieuze teksten op deze aarde
bewerkt zijn door de nazaten van de
gevallen engelen. Zij vormen een ploeg
kosmische criminelen die de mensheid
om de tuin leiden. Zij willen de aarde die
voor de rechtvaardigen bestemd is voor zich veroveren. Zij hebben
religies tot hun controle dogma’s gemaakt om op die wijze hun macht te
vergroten en de menselijke waardigheid te verlagen. Religie zou ten doel
hebben om de mensen met de ware God te verenigen –let wel ver – één
–igen- door verzoening met Hem. Dat is in het Engels atonement (at –
one – ment). Zij hebben de mensen echter op de god Aton – ementi uit

Egypte gericht, de ene zonnegod. Sinds die tijd zijn alle religies
natuurreligies die de zon, maan en planeten vereren. Het christendom is
een zonnereligie, met een Saturnusdienst erbij. De zondag staat er
centraal sinds de zonaanbidder keizer Constantijn daartoe bevel gaf. De
Islam is een maanreligie, waar men eveneens Saturnus erbij vereert in de
Kaäba. De ene ware God die volgens Salomo groter is dan alle goden, is
door de religies geheim gehouden. Deze God heeft wel 72 namen, en
bezit in wezen géén enkele naam, daar JHWH onuitsprekelijk is. Door de
nazaten van de gevallen engelen is de Bijbel bewerkt (o.a. door
Culpurnius Piso)
en als boek gegeven om de gelovigen verdeeld te houden. Tussen
sommige waarheden zijn door hen hele en halve leugens ingevoegd.
Tussen het goede zionzaad is door
hen zizanionzaad (dolik) gestrooid
in het geniep. Elke religie die zij
hebben opgericht bevat waarheden
én leugens. De fundamentalisten
onder hen vermoorden en vervolgen
elkaar vanwege hun beperkte
kennis aangaande de waarheid over
God. Het gaat immers om de enig
levende
God
en
Zijn
tegenwoordigheid op aarde onder
ons mensen. Hij woont niet in
tempels die met handen zijn
gemaakt, noch in kathedralen, kerken, moskeeën, boeken. Hij neemt
intrek in mensenharten en woont daar door Zijn Geest.
De meeste mensen op aarde dienen de religies die door de gevallen
engelen zijn opgericht, zonder het te beseffen. Wanneer zij de hemel op
aarde willen verwerkelijken door middel van een één wereldreligie zullen
zij eerst alle valse goden dienen uit te werpen om vervolgens de ware
God te ontdekken. Hij laat Zich vinden. Alles getuigt van Hem. Overal
heeft Hij Zijn stempel opgedrukt en heeft Hij voetsporen achtergelaten.
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en voor de brandofferen des morgens en des avonds, op de sabbatten, en op
de nieuwe maanden, en op de gezette hoogtijden van JHWH, onzes Gods;
hetwelk voor eeuwig is in Israël.
5 En het huis, dat ik zal bouwen, zal groot zijn; want onze God is groter dan
alle goden.
6 Doch wie zou de kracht hebben, om voor Hem een huis te bouwen, dewijl de
hemelen, ja, de hemel der hemelen, Hem niet bevatten zouden? En wie ben
ik, dat ik voor Hem een huis zou bouwen, ten ware om reukwerk voor Zijn
aangezicht aan te steken?
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Daartoe is kennis van de natuur vereist, van de zogenaamde Heilige
Geometrie. Wanneer wij in de natuur de hand van God leren zien,
ontdekken wij tevens onszelf, waardoor wij het pad kunnen inslaan tot
wederzijds begrip en respect. Noem dat de terugkeer tot de wereld van de
onschuld. Noem het rechtvaardigheid. De ware God is immers niet ver
van een ieder van ons. Hij is niet aan de overkant van de oceaan, maar is
zeer nabij, zie: Deuteronomium 30:
10 Wanneer gij der stemme van JHWH, uws Gods, zult gehoorzaam zijn,
houdende Zijn geboden en Zijn inzettingen, die in dit wetboek geschreven
zijn; wanneer gij u zult bekeren tot JHWH, uw God, met uw ganse hart en
met uw ganse ziel.
11 Want ditzelve gebod, hetwelk ik u heden gebiede, dat is van u niet
verborgen, en dat is niet verre.
12 Het is niet in den hemel, om te zeggen: Wie zal voor ons ten hemel varen,
dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen?
13 Het is ook niet op gene zijde der zee, om te zeggen: Wie zal voor ons
overvaren aan gene zijde der zee, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve
horen late, dat wij het doen?
14

Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond, en in uw hart, om

dat te doen.

In het lied “Langs bergen en langs
dalen, ja overal is God” bezingen wij
immers de alomtegenwoordigheid en
grootheid van onze God. Niets kan
van Hem ontdaan zijn, daar Hij overal
is. Hij is de Bron van alle leven, zelfs
van het leven der gevallen engelen en
hun nazaten. Zij hebben hun standplaats verlaten en zichzelf van de
11
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éénheid Gods afgesneden, waarvoor blijkbaar geen herstel mogelijk is.
Zij hebben op aarde politieke en religieuze systemen ingevoerd waardoor
zij ons in slavernij houden en onwetendheid. Wij hoeven ons echter niet
aan hen te onderwerpen, noch hun belastingen te betalen. Zij teren op
onze energie en inkomsten. Wanneer wij massaal hen niet langer
gehoorzamen, is het spoedig met
hen gedaan, zodat de hemel op
aarde kan opbloeien onder onze
handen. De ware God is onze
Bevrijder, Verlosser, en is een
liefdevolle
Levensbron.
De
gevallen engelen hebben de aarde
gekaapt en de Adammensen erop
gevangen genomen, en wel onder
valse vlaggen met
daarop
verschillende dier-symbolen, als
daar zijn de draak (vooral in
Engeland bij het vorstenhuis en de
nazaten der gevallen engelen), de
phoenix (in Egypte en op het
Amerikaanse Grootzegel), de duif

1.

(als vredessymbool VN), de slang , de uil
bij de illuminati van de Bohemian Grove)
, de valk (de falcon zoals in oud Egypte
de god Horus), etc. Zij houden ons aan
hun ketting vast. Wij staan vandaag de
dag voor de keus als mensheid om ons te
verenigen
onder
één
nieuwe
wereldgodsdienst,
één
nieuwe
wereldorde, één nieuw geldstelsel, òf wij
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moeten ons er volkomen los van maken
en vertrouwen op de enige ware God van
Israel.
Indien de mensheid zou kiezen voor een
éénwereldgodsdienst, zal het spoedig
gedaan zijn ermee. Dan wordt de in de
Adammensen nog levende christosgeest geofferd op het altaar van Bafomet,
de bokgod. Er is echter een grote strijd
gaande in de hemelse gewesten. Michael
zal
de
draak
overwinnen.
Bewustwording zal over de Adammensen worden uitgestort. Wij staan
immers voor de keus in welk kamp der
engelen wij zullen gaan staan en
meestrijden, De gevallen engelen en hun
nazaten proberen ons in een derde
wereldoorlog te lokken. De illuminati
kunnen echter nooit via oorlogen de
vreedzame Israelieten overwinnen
De Russiche president Putin heeft ons nog
voor een 3e wereldoorlog gespaard, daar
de nazi-zionisten en hun psychopaten in
de geallieerde regeringen deze oorlog1.
graag willen beginnen.
Wereldreligie (uit Wikipedia)
Een wereldreligie is een religie die aanspraak maakt op een universele
waarheid. Daardoor zijn deze niet gebonden aan een bepaalde omgeving
of etniciteit en kunnen zij zich wijd verspreiden. Andere karakteristieken
worden echter soms ook meegenomen in het classificeren van een religie
13
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als een wereldreligie, zoals het historisch of filosofisch
belang en het 'georganiseerd zijn' van de betreffende
religie.
Er bestaan verschillende lijsten van wereldreligies.
Een lijst van wereldreligies kan bepaalde vooroordelen
van de samensteller(s) weergeven. Redenen hiervoor kunnen onder
andere zijn dat aanhangers van een religie geneigd zijn hun eigen religie
als een voorname religie te zien, en soms andere religies niet als
(belangrijke) religie zien en erkennen.
Grootste, bekendste religies
Wanneer men als wereldreligies slechts de
grootste en bekendste georganiseerde
religies bedoelt, komt men vaak uit op de
volgende lijst (gerangschikt naar grootte):
• Christendom
• Islam
• Hindoeïsme
• Boeddhisme
• Jodendom
Historisch klassieke lijst van wereldreligies
De historisch klassieke lijst van wereldreligies is samengesteld door
westerse wetenschappers, en is gebaseerd op het gepercipieerd belang
van de religies, die zowel theologisch als werelds kan zijn. Naarmate
deze wetenschappers meer blootgesteld werden aan de overige religies
van de wereld buiten het jodendom en het christendom, groeide deze lijst
van wereldreligies van een lijst van drie religies (christendom, jodendom
en paganisme) naar de onderstaande lijst van twaalf wereldreligies.
• Bahá'í
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zaken. Wil je het denken van de mens beïnvloeden, dan moet je hem een
ander godsbeeld, een ander geloof geven. Daaruit voort vloeit een andere
kijk op heel het leven. De New age heeft als religie een zogenaamde
holistische visie op het oog. Men streeft naar de opheffing van verschillen
tussen de diverse godsdiensten om tot die ene wereldgodsdienst te
komen. Daarvoor moeten vele Bijbelse uitgangspunten overboord
worden gezet. De New age religie leert:

Boeddhisme
Christendom
Chinese volksreligie
Confucianisme
Hindoeïsme
Islam
Jaïnisme
Jodendom
Sikhisme
Taoïsme
Zoroastrisme

1.

a) m.b.t. het godsbeeld, het pantheïsme. Dit is de leer dat alles een beetje
god is. In alle dingen, mensen, dieren, planten is god aanwezig. God is
de onpersoonlijke, alles doordringende, kosmische spiritualiteit, de
universele wereldgeest. Er is geen verschil meer tussen Schepper en
schepsel. Alles is een kwestie van evolutie en zelfverwerkelijking.
b) m.b.t. de mens, de mens is in wezen goed en heeft deel aan de
goddelijkheid. Hij bezit een goddelijke vonk, die hij tot ontwikkeling
moet brengen. De New age boodschap luidt: God is dood, leve de god in
ons.
c) m.b.t. de wereld, alles wat er bestaat in de stoffelijke wereld, al het
zichtbare en materiële is een illusie, ook wel maja genoemd. Het leven is
maar schijn. De ware werkelijkheid is spiritueel, geestelijk, onzichtbaar.

Een nieuwe wereldreligie (citaat)

d) m.b.t. de zonde, zonde tegenover God bestaat niet meer,
ongehoorzaamheid bestaat niet meer. Kwaad komt voort uit
onwetendheid tegenover het goddelijke. Je bent nog niet verlicht en moet
nog de god in jezelf ontdekken. Dat is de oorzaak van problemen. Je zit
nog vast aan het denken van het Vissentijdperk, het christelijke tijdperk.

Dit is het belangrijkste gebied waarop de New age werkzaam is. De
nieuwe wereld kan nog sneller dichterbij gehaald worden door
omwentelingen op het gebied van de religie. Het beeld wat de mens heeft
van God is namelijk bepalend voor de visie en de omgang met alle andere

e) m.b.t. verlossing, de mens hoeft niet verlost te worden van de zonde,
want dat bestaat niet meer; maar van het oude denken en van het aardse.
Men zoekt contact met kosmische krachten en machten door rituelen en
geestelijke technieken. Verlossing komt niet van buitenaf maar moet door
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de mens zelf tot stand worden gebracht; zelfverlossing. Dit door middel
van mystiek occulte rituelen, zoals yoga astrologie, en het ontwikkelen
en uitoefenen van para normale “gaven”. Nieuwe wegen zoals rebirthing,
hypnose, alfa training, T.M., die niet nieuw blijken te zijn, maar oeroude
elementen van Chinese filosofie, Indische mystiek, gnostiek, magie,
sjamanisme, neoplatonisme.

Gezien de eigentijdse mystieke en gnostische denkwijzen is een synthese,
een samengaan van het New age, taoïsme en zelfs de islam niet
denkbeeldig. Een bekende New age leider John Price heeft verschillende
malen een wereldwijde meditatie georganiseerd met 875 miljoen
aanhangers om het nieuwe “vrederijk van de New age” op aarde te
vestigen.

De Oosterse religieuze opvattingen gaan ervan uit dat wij allemaal één
grote familie zijn, geboren vanuit het ‘middenpunt van het Kosmos’ – de
‘Grote Centrale Zon’. Wij dragen dezelfde genetische code in ons hart en
daarom worden wij allemaal als de
kinderen van de Almachtige VaderMoeder God beschouwd. Vooral niet als
zondaars, maar als een koninklijk
geslacht, de zonen en dochters van God
zijn wij geboren!!! Allemaal hebben wij
het geboorterecht, de vrije wil, gekregen
om onze persoonlijke evolutie vanuit de
baby toestand naar het 'volmaakte
spirituele meesterschap'(??) uit te
stippelen. Sommigen hebben de 'korte route' genomen, ze staan nu
bekend als de verlichte goddelijke wezens, zoals Christus en Boeddha.
De anderen hadden meer tijd voor persoonlijke evolutie nodig totdat ze
het atoom van eeuwig licht in zichzelf konden ontdekken. Dit staat haaks
op de Bijbelse boodschap: ieder mens is zondaar en heeft een Verlosser
nodig.

In feite zijn alle technieken en wegen de oude wegen van de herleefde
occulte religie, die de Bijbel kent als de Babylon religie. In veel New age
literatuur wordt het oude Babylon ook steeds aangegeven als het oude
centrum en de bron van de tegenwoordige ideeën. In Openbaring lezen
we dat het oude Babylon inderdaad als stad zal herleven. Net zoals in de
oudheid de wereld geregeerd werd door dit rijk met zijn astrologen,
waarzeggers, zieners e.d. zo zal er in toekomst een wereldrijk zijn met
dezelfde occulte religie. We zien dat dit rijk onder leiding staat van de
antichrist, synoniem voor de valse profeet, de vertegenwoordiging van
satan zelf. Het wordt aangeduid als de laatste vijand van Christus, en
getypeerd als de grote hoer, moeder van de hoeren en van de gruwelen
der aarde. Dit rijk zal maar korte tijd bestaan, en aan het einde zal het
binnen een uur tijd geoordeeld worden (Openbaring 18). De koningen der
aarde zullen daarover weeklagen, maar in de hemel zal een grote schare
daarover juichen en zingen:

Zo zien we dat de New age religie fundamenteel afwijkt van de Bijbelse
waarheden. Vaak worden wel dezelfde woorden gebruikt, zoals
verlossing, gerechtigheid, vrede, liefde, licht, maar worden ze gevuld met
een heel andere inhoud die aan Christus voorbij gaat.

Een andere brandende pijl is de moderne theologie, om een nieuwe kerk
te bouwen. Zij gelooft nog wel in de goddelijke openbaring, maar die zou
door de mens gekleurd zijn gebracht. De Bijbel wordt ontmythologiseerd,
d.w.z. alle bovennatuurlijke dingen en wonderen worden op menselijk
niveau uitgelegd. Deze ontkrachting van Gods Woord die in de
kerkgeschiedenis al zo vaak heeft plaatsgevonden zet alle
geloofswaarheden op scherp. We komen in de moderne theologie dan
ook weer “waarheden” uit de New age tegen. Om er enkele te noemen:
1). een persoonlijke God is er niet
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2). Jezus is niet de eniggeboren Zoon van God en de Christus
3). Hij stierf niet voor onze zonden
4). er is geen zonde en kwaad
5). de Bijbel zit vol fouten
6). er is geen hemel en hel
7). ieder mens is god, m.a.w. een heel ander evangelie.
(Het christendom heeft de ware God tot een persoonlijke god gemaakt
die drie-in-één zou zijn, wat een groot mysterie is. God is geen persoon,
maar is Geest. Jezus zou Zijn eniggeboren zoon zijn die voor de zonden
kwam ter verzoening en om voor de schuld der mensen te betalen. Dat
zijn onmogelijkheden waarin de mensen een heerlijke hemel wordt
voorgehouden. PM)
In onze dagen dreigen christenen misleid te worden door een nieuwe
wereldvisie die subtieler en verleidelijker gebracht wordt dan ooit
tevoren. We zien in onze tijd de toename van een aantal gevaarlijke, onBijbelse ideeën, zoals:
a). de kracht van het positieve denken, waar de mens weer centraal staat
en met het geloof wordt omgegaan alsof het een kracht is die men naar
eigen believen kan aanwenden. Liefde en licht zijn energieën geworden.

'VN en Vaticaan werken samen bij vorming één-wereld-religie'
Het 'gebogen kruis' dat de paus draagt is volgens Szymanski een occulte
uitbeelding van het in de Bijbel beschreven 'teken van het Beest'.
Volgens onderzoeksjournalist Greg Szymanski, die zes jaar lang het
Vaticaan vanuit Rome bestudeerde, werken de VN en het Vaticaan samen
bij de totstandkoming van een één-wereld-religie, die onder het hoofd
moet komen te staan van één persoon, die tevens de leider zal zijn van
een één-wereld-regering.
19
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Eén van de vorige pausen, Paulus VI, las ooit een encycliek voor waarin
de naties van de wereld werden opgeroepen om hun soevereiniteit op te
geven en een één-wereld-regering te vormen.

Verenigde Religieuze Organisatie
In 1994 werd de oprichting van een VN-Intergeloofs Organisatie
aangekondigd, die de naam 'Tempel van Begrip' kreeg. Het doel was om
een 'spirituele VN' op te richten. Dit initiatief
kreeg de steun van mensen in de hoogste
kringen, zoals Eleanor Roosevelt en Anwar
Sadat. De bokgod Bafomet, omgekeerd staat er:
Temp Of Ab = Vader van de tempel voor
universele vrede. Mooi, maar leugenachtig.
Vervolgens werd in 1995, onder het toeziend
oog van de VN, de 'Verenigde Religieuze
Organisatie' opgericht, die zou gaan streven
naar het samenvoegen van alle grote
wereldreligies. Volgens VN-documenten werd
deze Organisatie volledig operationeel in 2005.
1.
In het boek 'De Laatste Dictator van de Wereld', geschreven door Dwight
L.Kniman, zegt Muller: 'We moeten zo snel mogelijk toewerken naar een
één-wereld-regering en een één-wereld-religie onder één wereldleider.'

Wereldreligiedag
Elke religie uit de hele wereld kan in principe meedoen aan
Wereldreligiedag. Elke beschaving en elke cultuur kent wel een religie.
De geschiedenis laat zien dat een gemeenschappelijk geloof een
verenigde kracht heeft. Bij Wereldreligiedag hoort het begrip
Wereldgodsdienst, een wereldreligie die aanspraak maakt op een
20
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universele waarheid. Er zijn twaalf grote wereldreligies: Bahá'í,
Boeddhisme, Christendom, Chinese volksreligie, Confucianisme,
Hindoeïsme, Islam, Jaïnisme, Jodendom, Sikhisme, Taoïsme en
Zoroastrisme. Welk geloof iemand aanhangt is niet relevant bij het doel
van Wereldreligiedag, belangrijk is dat men gelooft in licht na
duisternis en een zoeker is naar waarheid ongeacht de bron (profeet).

Wereldreligies op weg naar eenheid
Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 12 maart 2010) (Laatste
bewerking: 10 oktober 2014)
Van 3 tot 9 december 2009 vond in Melbourne Australië de twintigste
bijeenkomst plaats van het Parliament of the World Religions. Eerder
vonden bijeenkomsten plaats in Kaapstad (1999) en in Barcelona (2004)
waar de opening werd verricht door de Dalai lama. Barcelona telde maar
liefst 9000 deelnemers uit 47 landen. In Melbourne waren meer dan 6000
afgevaardigden van 220 verschillende religieuze groeperingen aanwezig
waaronder een keur aan afgevaardigden van Christelijke kerken,
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Hindoes, Soefi’s, Boeddhisten, Moslims, Indianen, Scientology,
verlichten, dansers, popmusici, en vele anderen om de onderlinge eenheid
verder uit de bouwen. Men is het met elkaar eens dat de “broeders en
zusters” weliswaar verschillende wegen bewandelen maar dat ze allemaal
leiden tot dezelfde God. Onder de duizenden waren tenminste drie
Nederlanders waaronder PKN-predikant Ivo de Jong en Nivard Vas
namens de theosofen. Het lijkt allemaal zo mooi, de onderlinge
toenadering tussen de verschillende religies, maar uiteindelijk zal het
uitmonden in één werelds religieus systeem met volledige uitschakeling
van de Here Jezus. Om het samenvoegen van alle grote wereldreligies
nog meer te promoten werd op 25 juni 1995 onder toeziend oog van
Verenigde Naties, de ‘United Religions Organization’(URO) opgericht.
Aanwezig bij de oprichting waren afgevaardigden van alle godsdiensten,
evenals politieke en geestelijke kopstukken. Volgens de San Francisco
Chronicle (26-06-1995) werden er gebeden, psalmen en toverformules
opgedragen aan een dozijn ‘godheden’. Aan de uitwerking daarvan
werkten mee: bisschop William Swing van de Episcopaalse kerk in
Californië; de Gorbachov-stichting en diverse anderen. Om te voorzien
in het leiderschap organiseerde Gorbachov een ‘wereldbraintrust’
waarbij onder andere George Bush, Margaret Thatcher, Rupert Murdoch,
Bill Gates, occultist Robert Muller en Ted Turner van CNN aanwezig
waren. Heidense priesters en heksen luisterden de zitting op
Occultist Robert Muller
Muller schrijft in zijn boek ‘De Geboorte van een Wereldbeschaving’,
dat de wereld getuige is van een diepgaande biologische verandering
van de mensheid. Volgens hem staat de mensheid nog een pijnlijke
transformatie te wachten alvorens over te gaan in een planetair ras. Het
eerste exemplaar van zijn boek ligt op het altaar in de meditatieruimte in
het VN gebouw, ‘In eerbied en dankbaarheid voor God’, zoals het boek
vermeldt. Muller verklaarde in 2001: ,,We moeten ons geen zorgen
maken als niet alle religies zich bij de Verenigde Religieuze Organisatie
aansluiten. Tenslotte sloten veel landen zich in het begin ook niet bij de
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VN aan, maar daar kregen ze later spijt van. Zo ging het ook met de
Europese Gemeenschap, en dus zal dit ook het geval zijn met de
wereldreligies. Iedere religie die zich afzijdig zal houden, zal dit vroeger
of later te betreuren.”
Muller is een op hoog niveau staande occultist, die een verborgen agenda
heeft. Hij heeft het raamwerk voor de wereldwijde media verslaggeving
opgesteld. In het boek “De Laatste Dictator van de Wereld” , geschreven
door Dwigt L.Kniman, zegt Muller: ,,We moeten zo snel mogelijk
toewerken naar een één-wereld-regering en een één-wereld-religie onder
één wereldleider.” Muller vind dat de religies samengesmolten moeten
worden. Volgens hem zijn er bijna 5000 verschillende religies op aarde.
Muller ziet dit als een probleem waar nodig iets aan gedaan moet worden:
,,Religies moeten samenkomen en de gemeenschappelijke kosmische of
goddelijke wetten van het universum definiëren, die ons op aarde moeten
leiden.”
Alle naties, godsdiensten en levensbeschouwingen zullen onder één
dictatoriaal gezag geplaatst worden waar geen geloof meer zal worden
toegestaan in de God van Israël
De contouren van de Wereldkerk worden
al duidelijk zichtbaar. De Duits roomskatholieke theoloog Küng zei dat
Mohammed niet langer als een valse
profeet beschouwd dient te worden.
Mohammed is volgens hem een succesvol
ijveraar voor het geloof in één god voor
honderden miljoenen mensen. Paus
Johannes Paulus II ontving regelmatig
Hindoe-goeroes,
Moslimleraars,
slangenaanbidders, Medicijnmannen, Afrikaanse voodoodokters en
christenen van allerlei pluimage. Tijdens een gezamenlijke dienst in een
RK-kerk met de Dalai Lama, stond hij toe dat er een beeld van Boeddha
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bij het altaar werd geplaatst. In India knielde hij neer bij het graf van de
Hindoe goeroe Mahatma Ghandi. Daarna ontving hij op zijn voorhoofd
van een priesteres het teken van de Hindoe-godheid Shiva. In diverse RKklooster gemeenschappen vermengt men Boeddhistische leringen en
rituelen met de Bijbel.
Men spreekt over collectieve zelfverlossing op basis van gnostieke
spirituele ervaringen. Gnosis is geen uitvinding van de mens, maar van
Satan. De Rooms-katholieke kerk heeft deze leer nooit afgelegd. In een
krantenartikel in februari 1993 stond dat de paus voodoo en katholicisme
verenigbaar achtte. Hij prees op een bijeenkomst in de hoofdstad
Cotonou (Benin) de voodoodokters voor het eren en in stand houden van
de tradities van hun voorvaderen. Hij voegde hieraan toe dat de
katholieke kerk een dialoog wenst met alle godsdiensten, ook met
voodoo, maar dat ze bijgeloof afkeurt. Voodooleider Senou Zanou
antwoordde de paus dat de goden die de eretempel van Benin bewonen
slechts tussenpersonen zijn tussen de mens en God en dat de Almachtige
weet dat voodoo niets te maken heeft met Satan.

Een wereldkerk
Een van de lang gekoesterde doelstellingen van de Nieuwe Wereldorde,
uitgaande van de Vrijmetselarij, lijkt nu tenslotte binnen bereik: EEN
WERELD-KERK, die al 150 jaar in de maak is, staat op het punt gesticht
te worden als de United Religions Organization - de Organisatie van
Verenigde Religies; het UR. Aan de uitwerking daarvan werken mee:
bisschop William Swing van de Episcopaalse kerk van CaliforniÎ.; de
Gorbachov-stichting te USA en bepaalde leiders van de Katholieke Kerk,
die werkzaam zijn binnen de interreligieuze organisatie, bekend als de
World Conference on Religion and Peace (Wereld Conferentie voor
Religie en Vrede): WCRP.

Nieuw Amerikaans parlement buigt hoofd voor Allah tijdens
gebed imam
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Xander 15-11-2014 15:09- in Christendom, Eindtijd & Profetie,
Iran / Syrië, Islam & Terreur, VS
Ook moslimgebeden en gebedskleden in christelijke Nationale
Kathedraal
Bijna alle aanwezige Amerikaanse
parlementariërs buigen hun hoofd als
Allah wordt geprezen als de opperste
god ‘die wij aanbidden’.
Voor iedereen die denkt dat het met
de islamisering van Amerika en
Europa nog wel meevalt en het overdreven vindt te stellen dat de
Westerse elite de islam als bondgenoot heeft gekozen: het nieuw
geïnstalleerde Amerikaanse Huis van Afgevaardigden liet niet alleen een
radicale imam in een gebed Allah prijzen als de opperste god, maar boog
bovendien ook massaal zijn hoofd toen de imam uitsprak dat het ‘gij is
die wij aanbidden’. Op de achtergrond buigt ook de herkozen
Republikeinse leider van het Huis, John Boehner, deemoedig zijn hoofd.
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geloof, want het tegendeel is waar. Zelfs de paus heeft interesse in hun
onderzoek
en
natuuraanbidding. Men zegt het
Goddeeltje (Higgs Boson) te
hebben ontdekt. November
2014 zijn nog twee nieuwe
deeltjes ontdekt. Het wordt
dus de aanbidding van
meerdere
Goddeeltjes.
Patrick Koppenburg is één
van de wetenschappers die
de nieuwe sub atomische
deeltjes heeft ontdekt. Deze techno-kerk heeft ‘leden’ voldoende, zie de
afbeelding. De god Shiva wordt er ook vereerd.
Zie: http://www.vox.com/2014/11/26/7280417/higgs-boson-LHC

ISIS: De start van Wereldoorlog III Tijdens een interview van “We
are change” met David Icke, legt Icke haarfijn uit hoe de “Elite” al meer
dan een eeuw bezig is de wereld in een zodanige positie te
manoeuvreren dat zij uiteindelijk door de ontstane chaos zichzelf in de
positie brengen om één wereldregering te kunnen vormen met één
centrale bank en één munteenheid. Hun werkelijke doel gaat veel verder
dan wereldheerschappij. Ze willen totale controle over ons denken en
doen. Hoe? Kijk dan deze serie eens.
http://www.bovendien.com/categ...
Eén wereld-techno-religie
De knapste koppen van deze wereld verenigen zich in de ondergrondse
kerk(er) genaamd CERN, te Geneve, de LHC (Large Hadron Collider)
op zoek naar Goddeeltje(s). Niet dat ze vervolgd worden vanwege hun
25
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De Nieuwe Gouden Tijd
Uiteindelijk komt er in de nieuwe gouden tijd één grote
wereldgodsdienst. De profeten in de Bijbel hebben het voorzegd. Het zal
geen afgodendienst zijn, geen natuurreligie, geen mengeling van allerlei
wereldgodsdiensten. Het zal ook niet de christelijke religie zijn. Maar wat
dan wel?
Het zal een pure dienst aan JHWH zijn, de God van Israel, zoals duidelijk
wordt weergegeven door Jesaja 11:
Men zal nergens leed doen noch verderven op den gansen berg
Mijner heiligheid; want de aarde zal vol van kennis van JHWH zijn,
gelijk de wateren den bodem der zee bedekken.
9

Zacharia 14:9 En JHWH zal tot Koning over de ganse aarde zijn;
te dien dage zal JHWH één zijn, en Zijn Naam één.

Habakuk 2:14 Want de aarde zal vol worden van de kennis der
heerlijkheid van JHWH, gelijk het water den bodem der zee bedekt.
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4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch
rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.
5 En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij:
Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.
6 En Hij sprak tot mij: Het is geschied.

Ik ben de Alfa en de Omega, het
Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des
levens voor niet.
7 Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon
zijn.
8 Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken (de Zuid-Afrikaanse bijbel
heeft: homoseksuelen), en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en
afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur
en sulfer; hetwelk is de tweede dood.

Lees ook de hoofdstukken 30 tot 33 van de profeet Jeremia. En wat in het
boek Openbaring staat, hoofdstuk 21:
1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste
aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
2 En ik, Johannes, zag de heilige stad,
het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van
God uit den hemel, toebereid als een
bruid, die voor haar man versierd is.
3 En ik hoorde een grote stem uit den
hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel

1.

Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen
wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en
God Zelf zal bij hen en hun God zijn.
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