
     verkrachting

    zieke, zwakke, gebrekkige kinderen

     scheidingen

     ontucht

               

        homo's en lesbo's

            dierlijke driften

            zinnelijke lusten

            hartstochten

     degeneratie

ras-vermenging

incest

  

overspel

samenwonen

eigen wil

kanker

rheuma

hart en vaatziekten

tbc  e.d.

Weg tot een volmaakt harmonisch gezin!

SION

Het eeuwige leven

en het gezegend aardrijk

zijwegenzijwegen

weg tot ware Liefde

wegen die een

mens afhouden

van de Ware weg

Laat uw ogen rechtuit zien,

en uw oogleden zich recht

voor u heen houden.

Weeg den gang uws voets,

en laat al uw wegen wel ge-

vestigd zijn. (Spr. 4:25-26)

Zorg dat de grondslag 

goed is

(zie tekst hiernaast)

wachten tot JHWH 

jou samenvoegt

met je oorspronkelijke

wederhelft,  

de huisvrouw/man

van je jeugd

zelfovergave

zelfverloochening

op het juiste moment

gemeenschap

regeneratie

volmaakte kinderen

deze

wegen

leiden

naar chaos

en

degeneratie

verkering

verloving

huwelijksinzegening

-Wat is de grondslag van het huwelijk?

Men meent dat de grondslag van een huwelijk de liefde is. Dat is ze niet. 

Maar omdat men dat meent gaat het zo slecht in de huwelijken. De 

liefde is niet de grondslag van een huwelijk, want dan zou het huwelijk

helemaal zonder enige grondslag zijn. De grondslag van het huwelijk 

is: De wille Gods! En nu gaat de mens, bij het sluiten van een huwelijk, 

veel liever af op zijn gevoel, dan dat hij zich rekenschap geeft van de

vraag: de stap die ik doe, is dat de wil van God? En zo raakt men niet

aan God gebonden, in betrekking tot deze zaak. En hoe verder deze 

dingen uit het gezicht raken, niet meer worden gekend, niet meer 

worden overdacht, tegengesproken, des te losser wordt de band 

van het huwelijk (JP Paauwe). 

Welke weg verkiest u te lopen?

Wilt u een gelukkig huwelijk?

Wilt u regeneratie kinderen?

Kiest dan heden welke weg u lopen wilt!

Maar mijn volk wou niet,

Naar Mijn stemme horen,

Israel verliet,

Mij en Mijn geboon,

Het heeft zich andere goon

Naar zijn lust verkoren

éénheid

Het huwelijk is de meest ingrijpende stap in het

leven van een mens, die hem vooral wat zijn nageslacht

betreft, met een ontzaglijke verantwoording belast.

-Laten we altijd onthouden dat we in de liefde niet alleen onszelf

verliezen maar ook onszelf vinden. Wanneer in een huwelijk man

en vrouw strijden om de voorrang, zichzelf trachten te handhaven

en zich niet willen geven, dan juist verliezen ze zichzelf. Zo'n 

huwelijk is ongelukkig. Maar wanneer wederzijds man en vrouw 

zich geven, dan vinden beiden zichzelf. Er ontstaat een echte 

gemeenschap en het tehuis wordt een hemel. Hun zielen groeien

uit, groot en schoon, want liefde is hun vaderland (Stanley Jones).

weg van tweeheid naar éénheid

weg van scheiding naar vereniging

weg van schijn liefde naar wáre liefde

weg van kou naar warmte

weg van ongeluk naar geluk

weg van disharmonie naar harmonie

weg van onbalans naar balans

leven overeenkomstig

de natuurwetten

gemeenschap volgens

de reinheidswetten

raszuiver

-De voorwaarde van lief te hebben is: geheel zichzelf te zijn.

-Echte liefde gaat gepaard met zelfverloochening.

gebroken gezinnen

en families

-Zelfovergave is: Dat de man zichzelf verliest aan de vrouw en 

dat de vrouw zichzelf verliest aan de man, zodat de man niet

meer alléén man is, maar man én vrouw en dat de vrouw niet

meer alléén vrouw is, maar vrouw én man. Want in zulk een 

vereniging smelten niet alléén de lichamen samen, maar ook 

ziel en geest. Uit zulk een vereniging groeit kracht (Jakob Boehme).

-t' Word altijd voorzien, in Gods weg, door Goddelijke middelen,

op JHWH's tijd, in JHWH's weg. Als uw geloof er maar was en

sterk genoeg was, dan zou u niets anders te doen hebben dan

maar zo te doen: Te wachten en uit te zien en levendig te hopen

op God, die leeft! (JP Paauwe)

-JHWH kan zich verborgen houden, de vervulling Zijner beloften

uitstellen, allerlei laten gebeuren, waardoor wat wij begeren, 

ons als een onmogelijke zaak voorkomt. JHWH vergeet de hoop 

Zijner ellendigen niet. Hij vergist Zich niet, en heeft Zich nooit

vergist, al menen wij het. Maar Zijn gedachten en Zijn wegen

zijn alleen maar zoveel hoger dan onze gedachten en wegen.

Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen

zijn niet Mijn wegen, spreekt JHWH. Want gelijk de hemelen

hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw 

wegen, en Mijn gedachten dan ulieder gedachten (JP Paauwe).

-Ja, vanouds heeft men het niet gehoord, noch met oren

vernomen, en geen oog heeft het gezien, behalve Gij,

o God, wat Hij doen zal dien, die op Hem wacht (Jes. 64:4).

-Wacht dan, ja wacht, verlaat u op JHWH (Ps. 27:7).

-Die gelooft zal niet haasten (Jes. 28:16).

     chaos

 


