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Moge God ons altijd helpen het goede te doen. Almachtige vader.
Zendt uw geest van liefde over de aarde, en leid de mensen naar u
God,Jezus en maria. Breng uw volk samen tot een natie een volk uw
volk,uw natie. Koninkrijk van God, uw koninkrijk almachtige vader.
Lieve broeders en zusters,wij zijn aile gelijk

lo

als God ons geschapen

heeft. Dus bedenk wij zijn allen samen broeders en zusters.Als wij
ons dat bedenken,en de bedoeling van God en ons samen zijn in
zien,zien wij de waarheid des levens. Aangestuurd door God onze
vader. Wij leren om elkaar te verstaan en te begrijpen,en om Gods
woord toe te passen. Als broeders en zusters vooral heb elkaar lief
staat bij God hoog in het vaandel. Maar ook vergeving. Juist
vergeving want dan pas kun je elkaar lief hebben,als je instaat bent
te vergeven zal je zien dat liefhebben makelijker gaat. En daarbij is er
niemand zonder gebreken en moeten we elkaar op tijd eens
vergeven over wat er eerder is fout gegaan laat die klijne
probleemen niet het lief hebben van elkaar in de weg staan, Besef
optijd dat het om je broer of zus gaat.Als we dat beseffen en elkaar
werkelijk vergeven. Dan komt alles goed en kan alles opnieuw
bekeken worden,want vaak zijn het gewoontes fout aan geleerd of
door de tijd ontstaan, uit wanhoop of andere oorzaken wat het ook is
,als wij maar beseffen dat wij het als broedres en zusters samen
moeten oplossen. Als broeders en zusters in liefde en begrip. God
leert ons hoe we tot elkaar kunnen komen hoe groot het leed ook
ooit is er zijn oplossingen,zeker als wij de waarde van onze broedres
en zusters in liefde waarderen en van daaruit beslissen. Elkaar met
geduld en begrip en liefde benaderen. Zo als God dat van ons
verwacht als broeders en zusters. Van uitgaande dat we elkaar het
beste en goede gunnen,weet ik dat als wij dat willen samen ook
kunnen.Als we het elkaar in liefde en respect gunnen. Als we elkaar
dat oprecht en eerlijk gunnen, dan

lOU

het voor

~ns

makelijker

worden want als we elkaar het beste gunnen en geven van uit een
zuiver hart.Dan doen wij wat God van ons verwacht,en wat
God,Jezus en Maria ons altijd alleren. Zorg dragen voor elkaar, dat
houd in dat wij gelijk als God,Jezus en Maria de vrede bewaren want
die vrede is van belang voor aile broedres en zusters. Als wij de moed
hebben om ondanks alles toch de vrede te bewaren. Is dat een groot
gebaar van vergeving en geduld,daardoor zal de vrede en de liefde
zegen vieren.iedereen die zich hierbij aansluit zal ook de rust en de
vrede liefdevol ervaren. daardoor gaan wij als broeders en zusters
stralen van geluk, want in rust vrede en liefde licht het geluk en de
voldoening van het geven en het leven. hoe meer wij samen werken
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en denken hoe meer rust vrede liefde en geluk er zal ontstaan onder
aile broeders en zusters die begaan zijn met deze weg door God de
almachtige vader uitgezet en op gedrageniedere stap van ons naar
god wordt beantwoord met zegeningen hoe meer wij naar god toe
gaan hoe meer dat God ~ns zal zegenen want als vader ziet hij niks
liever dan dat zijn kinderen gelukkig en tevreden zijn laat ons dan
bewust zijn dat onze vader alles doet en hoe dankbaar wij daarvoor
zijn . en we mogen dankbaar zijn want God zegend ons iedere dag
ontelbaar.het zou niet juist zijn als wij God daarvoor niet dankbaar
zouden zijn het is dus goed om God regelmatig te danken voor de
goede verzorging in ons dagelijks bestaan. het is niet zomaar van zelf
sprekend .als je dat beseft besef je ook dat god persoonlijk met ons is
begaan in onze ups en downs.en dat we allemaal ons steentje bij
moetten dragen is dat heel normaal het is niet eerlijk om alles af te
schuiven op anderen.dat is ook wat God ons leert je moet je eigen
kruis dragen.neem het dus op en draag bij aan onze samenleving
want het hangt nu van ons af broeders en zusters als wij niet elkaar
bij staan licht dat aan ons en niet aan God dus wij hebben de
verantwoording.en er is geen andere keuze dan elkaar bij staan als
echte broeders en zusters zoals God het v~~r ons bedoelt heeft .geef
elkaar onderdak eten drinken en andere middelen waar men om
vraagt als het maar voor de rust en de vrede is want van daar uit
komt ook weer voorspoed. ook dat hebben wij in de hand als wij het
elkaar gunnen geneest de hele wereld . het is van groot belang dat wij
elkaar dat gunnen want het is een van de sleutels van succes voor
ons allemaal het is zo gezegt familie intrest om met elkaar samen te
bouwen en groeien voor allanger termijn denkend dus duurzame
dingen ontwikelen en daarbij niemand of niets buiten sluiten. omdat
het over onze algemenen belangen gaat voor ons allemaal als
broeders en zusters.god voorzag alles en zag dat het goed was als wij
het ook kunnen en dat kunnen we. dan zou het niet moeilijk zijn om
in vrede en liefde samen te leven. daarom broeders en zusters
moetten wij voorzien dat wij problemen voorkomen om de rust en
de vrede te laten groeien tussen ons want verzet of geweld leid tot
niets.broeders en zusters dat is duidelijk voor iedereen die zich hier
mee bezig houden. uiteindelijk komt het goede boven . omdat alles
goed geschapen is . als wij onze wil bij God neer leggen zal ons leven
ten goede veranderen wan! onze wil vloei! dan samen met de wil van
god en God heeft alles goed geschapen met goede wil. wij broeders
en zusters moeten trots zijn op die goede wil van ons door God aan
ons geschonken om gelijk met God het goede te doen. het is immers
Gods wil dat wij een worden in goedheid en liefde door vertrouwen
aan elkaar verbonden . ook dit vertrouwen is ons door God
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geschonken wij als broeders en zusters moet in na volging van God
elkaar vertrouwen schenken . God weet net als wij dat dat
vertrouwen wei eens geschonken wordt. maar het he eft God er niet
van weer houden om ons zijn vertrouwen te blijven schenken. wij
broeders en zusters moeten in navolging van God het zelfde blijven
doen tot dat wij allemaal elkaar weer vertrouwen. God wijst ons er
eerlijk op ook wij mogen elkaar daar op wijzen om zo meer en meer
met elkaar vertouwd te raken. God toont hier in ook zijn geduld en
ook wij broeders en zusters moetten dat geduld op brengen . God is
open voor ons en wij als broeders en zusters moetten ook open en
eerlijk elkaar benaderen. lO kunnen we elkaar samenbrengen zoals
het hoort te zijn tussen broeders en zusters. alies wordt duidelijk als
wij open en eerlijk zijn. het is in ons eigen belang om lO met elkaar
om te gaan het verbeterd de omgang met elkaar en het geeft rust en
vertrouwen dat is nodig om alies weer op te bouwen. ook dat leert
God ons om in rust en vertrouwen de toekomst tegen moet te zien.
laten wij hierin ook God volgen . zodat voor ons de rust en vrede
terug keert ook vertrouwen in elkaar. God leert ons ook dat wij gelijk
zijn aan elkaar. zelf stelt God zich gelijk met ons daar mee stelt God
zich als mede mens met de zelfde rechten en plichten zo neemt God
zijn verantwoording als mens met ons gelijk gesteld. maar god blijft
ook God daaruit blijkt dat God op aarde een dubbelleven leid. lOwel
als mens en als God deze combinatie wordt het beste vertolkt in
Jezus Jezus is de lOon van God deels mens deels God. Jezus leerde de
mensen om hem heen om elkaar als broeders en zusters te zien en
ook zo elkaar met liefde te omringen. zelfs in deze tijd leert God
Jezus en Maria ons dat nog steeds keer op keer wijzen zij er ons op
hoe belangrijk het is om je broeders en zusters lief te hebben. wij zijn
als broeders en zusters eigelijk verplicht om elkaar op die liefde te
wijzen keer op keer om voort te zetten wat God Jezus en Maria in
gang hebben gebracht het toon beeld van een grote familie en wij
kunnen die familie groter maken door elkaar weer lief te hebben en
te warderen. wij komen aliemaal van een punt daar door is er maar
een bloedlijn en daar is weer iedereen mee verbonden door aile
tijden heen. daar licht ook de rode draad van ons zijn als bloed
broeders en zusters het bewijs van de familie band wereldweid God
Jezus en Maria willen dat wij ons als kinderen gedragen kinderen van
God gezegend en vervult van hun zaligheid. god zegent ons als wij
weer zijn kinderen willen zijn . het is de liefde van elke vader om zijn
kinderen samen gelukkig te zien. zo wil God voor ons als vader het
beste voor ons en het is niet verkeert weer kind te zijn als je maar
gelukkig kunt zijn met wie jij bent en met wie je leeft God geeft ons
die zegen. wij broeders en zusters moetten die zegen over dragen
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aan elkaar en zeker aan hen die geen hoop meer hebben door ons
stralen broeders en zusters kunnen wij een licht zijn voor hen een
licht dat god ons gegeven heeft. waarmee wij onze verloren broeders
en zusters terug brengen naar het licht van God zo dat ook zij mogen
aan schouwen en ervaren hoe het met God Jezus en Maria leven is .
broeders en zusters wij zijn op vele manieren met elkaar verbonden.
laat ons daar altijd van bewust zijn en beseffen dat wij samen verder
moeten. Het is de wil van God onze vader dat wij de weg van rust
vrede en geduld bewandelen, en laat altijd het leven voorop staan.
Het leven met God. Als wij deze weg bewandelen zal God ons
begeleiden met zijn rust vrede geduld en inzicht. Samen broedres en
zusters gaan we dan een nieuwe weg in . Samen als een familie gezin
met God als onze vader. Als wij hiertoe beried zijn om zo met God
,Jezus en Maria te leven zal het tij keren. Het is dus van belang om
elkaar aan te sporen om God,Jezus en Maria tegen moet te gaan, in
rust en vrede om van hen rust en vrede terug te ontvangen. Broeders
en zusters het is van belang dat wij onze schrede op gang brengen.
Wij hoeven niet bang te zijn .God is met ons. als wij ons werkelijk
gedragen als broeders en zusters zal alles op zijn plaats komen. Wij
zelf spelen daarin een grote rol want wij zijn met velen en daarom
zijn wij ook zo belangrijk voor God omdat wij met velen zijn is God
ook met ons omdat wij door Gods liefde verbonden zijn zo wei met
God en met elkaar. Laten wij die liefde uitstralen en onder elkaar
toepassen . ledreen wil uitijndelijk rust vrede en gel uk. Door samen er
naar te streven kunnen wij dat samen ook berijken . Het is Gods wil
dat wij daarin slagen .Iaat het nu onze wil zijn omdaar in mee tegaan
.Het zal ons geen wind eieren legen,integen deel het zal ons
voorspoed brengen.Voorspoed en overvloed.Als wij elkaar dat
gunnen moet dat kunnen. En met de hulp van God,Jezus en Maria zal
het ons samen lukken het is zo voorbestemd en voorzegt. En met die
wetenschap broeders en zusters kunnen wij de toekomst gerust
tegen moet zien want God heeft voor ons het beste bewaard. En als
wij klaar zijn omdat te ontvangen zal de volmaaktheid in ons leven
binnen treden. Ook dat is de wil van God van af het begin dat wij
volmaakt zouden worden in en met God,Jezus en Maria door de
heilige geest tot een verbonden een lichaam en een van geest. Ook
dat heeft God voorzegt. Dus ook daar kunnen wij op vertrouwen
broedres en zusters, wij hoeven aileen maar een te willen zijn met
elkaar. God wijst
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op de voordelen daarvan. Wij leren uit ervaring

dat ,dat ook zo is het samen werken in rust en vrede en met de hulp
van God,Jezus en Maria werpt zijn vruchten af. Broeders en zusters
tel uw zegeningen en u ziet duidelijk de voordelen die deze samen
werking oplevert. Het is in ons aller belang broeders en zusters om
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deze samen werking uit te breiden met je mede broeders en zusters,
help iedereen aan tafel bij God onze vader, ontneem niemand de
kans om bij onze vader aan tafel te gaan. Want ook wij waren ooit
van tafel af vergeet dat nooit gun iedereen een plaats , want immers
God,Jezus en Maria hebben voor ons die tafel bereid, en denk je dat
God,Jezus en Maria iemand vergeten nee. God,Jezus en Maria
vergeten niemand. laten wij dus ook nooit iemand vergeten
broeders en zusters help iedereen die onze hulp nodig heeft, want
het is God,Jezus en Maria die ons door de heilige geest aanstuuren
om te doen wat ook zij zouden doen als je om hulp vraagt die hulp is
uit liefde ja pure liefde v~~r elkaar broeders en zusters help elkaar
altijd waar en waneer dan ook laat zien dat jullie broeders en zusters
zijn kinderen van God. laat je leiden door Gods geest en woorden,
vertrouw op God en laten wij betrouwbaar zijn v~~r God.Dan kunnen
we samen alles opbouwen . Het is immers in ons belang dat alles
goed komt voor iedereen en als wij samen onze schouders er
onderzetten komt het zeker goed. Wij zij daar allemaal
verantwoordelijk voor. laten wij dan ook die verantwoordelijkheid
op ons nemen, en het als onze plicht zien om de rust en de vrede te
bewaren, en zo een voorbeeld zijn voor anderen die nog verloren
rond lopen . Het zijn ook onze broeders en zusters , omarm hen ook
met liefde en neem ze op in lietde, zo als broeders en zusters horen
te doen . Maar laat u niet beet nemen en laat geen misbruik van u
maken goed is goed broeders en zusters. Help na gelang uw
vermogen, dat is goed voor uw zeit behoud en we zijn met vele dus
er is steun genoeg als wij elkaar dat gunnen en kunnen. God leert ons
om te helpen naar vermogen.Als wij op God vertrouwen en als wij
door God zijn verbonden met elkaar is het de bedoeling van God dat
wij allemaal de handen in elkaar slaan . Om wille van God onze vader.
Broeders en zusters wij moeten een worden met elkaar het is van
belang voor ons allemaal want als de onderlinge strijd wordt
neergelegd komt er ruimte voor rust en vrede. Broeders en zusters
met God het is onze taak om zo te leven en onze handen uitrijken
naar elkaar om zo eenheid te sluiten zo als God ons dat heeft
voorgesteld . God heeft alles voorzien ook ons talen . Daarom grijpt
God ,Jezus en Maria in, aile zegenschap en macht licht bij God,Jezus
en Maria. Wij broeders en zusters moeten hen aanhet woord laten
en wij moeten die woorden toe passen in ons dagelijks leven en wij
moeten het woord eerlijk en zuiver doorgeven aan elkaar, hierdoor
ontstaat een zuivere comunicatie onder elkaar en met elkaar
daardoor zal de omgang met elkaar beter gaan omdat we elkaar
beginnen te begrijpen en te verstaan en hoe beter wij elkaar
begrijpen en verstaan hoe meer rust en vrede kan ontstaan. God wil
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dat wij onderling bij legen en vrede sluiten met elkaar, broeders en
zusters laat ons vrede sluiten met elkaar zodat God ons ook zijn
vrede kan schenken, dat is voor ons en voor God heel belangrijk.
Want als er vrede is komt er rust en in die rust en vrede kunnen we
dan samen werken, of zaken doen.zonder argwaan of wat dan ook.
de vrede bewaren is van levens belang, de rust bewaren ook. er is zo
veel onrust en die on rust verstoort alles en iedereen.broeders en
zusters die de rust van God hebben gevonden deel uw rust met hen
die het nodig hebben want het zijn onze broeders en zusters biedt
hun rust en geborgenheid aan zoals goede broeders en zusters dat
altijd hebben gedaan. help in Gods naam, daar zijn wij voor geboren
en gemaakt om elkaar te helpen waar wij kunnen en wij zijn met
vele en kunnen overal helpen, broeders en zusters zie de kracht en
de macht die God Jezus en Maria ons hebben gegeven. wij hoeven
aileen maar toe geeflijk te zijn.God leert ons om tegen moet te gaan.
ook dat broeders en zusters is van levens belang dat we elkaar eerlijk
en zuiver tegen moet gaan. zo komen we eerder tot elkaar en blijft
niemand achter. God zal ons samen brengen en we zijn al samen
gebracht in woord en gedachten. nu wil God ons als een familie zien
in woord gedachte daden. hij wil zien dat wij samen dat wij samen
kunnen leven zonder strijd en onvrede. en waar wij vrede sluiten zal
god de vrede hand haven met onze hulp breeders en zusters het is in
ons belang dat de rust en vrede overal gewaard wordt wij zijn daar
zelf verantwoordelijk voor. dus het ligt in onze handen. laten wij
doen wat God lOU doen en de rust en vrede bewaren dit zal iedereen
ten goede komen het samen werken en zaken doen zal op bloeien
wat in ons aller belang is we moetten er samen op vooruit gaan. en
er ook iedere broeder en zuster bij betrekken. om die
door te laten gaan

v~~r

v~~r

uitgang

iedereen lOdat iedereen een goed leven

heeft. broeders en zusters wij zijn hier zelf aktief bij betrokken laat
ons ook aktief blijven

v~~r

elkaar. zodat we alles kunnen

verwezelijken wat goed is voor ons. wij samen broeders en zusters
kunnen het. wat houd ons tegen om het te doen in mijn ogen houd
niemand ons tegen lOlang wij met God bevlogen zijn en blijven als
een lichaam. zoals God het ons heeft voor gesteld. broeders en
zusters laten wij op Gods voorstel in gaan laten wij een lichaam
vormen en elkaar steunen over de he Ie aarde naar het voor beeld
van God Jezus en Maria als wij daar toe bereid zijn zal de aarde
voltooid worden en zal er rust en vrede zijn voor altijd. we zullen
weer tevreden en gelukkig leven. broeders en zusters wat is uw
antwoord ? Gods lievende broeders en zusters zeggen ja. laten zij
dan ook vooruit gaan en laat zien dat uw met God bent straal de rust
en tevredenheid uit volliefde en geduld. God is met ons en Gods
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glorie is onze glorie met God Jezus en Maria samen aan onze zijden
zal het goede iedereen berijken die daar voor open staat. wij zijn
allemaal instrumenten van God en we kunnen allemaalleren van
elkaar en als wij Gods woord daar in toe passen gaat het aileen maar
de goede kant op voor ens allemaal hier is duidelijk dat wij daar
samen een grote rol in spelen God wil ens helpen om die rol te vol
brengen iedereen heeft zijn haar rol of talent als wij onze talenten
goed gebruiken rolt het van zelf goed met onze rol daarin voor God is
iedereen belangrijk. en God heeft voor iedereen een rol weg gelegd.
zodat iedereen aan de beurt komt. allemaal gelijk bedeeltd . en wij
kunnen elkaar ook gelijk bedelen. dan kan er geen armoede of
honger meer op de aarde zijn want als we eerlijk delen is er geen
honger of armoede. broeders en zusters het is van belang honger of
armoede te bestrijden wij moeten hen eten en welvaart geven het
zijn immers ook onze broeders en zusters. wij mogen hen niet aan
hun lot over laten wij moeten hun helpen het is van be lang v~~r ons
allemaal. want als de honger en armoede verdwijnt kan het goede
leven zich weer ontwikelen. rust vrede en welvaart keert dan terug
als men eerlijk blijft verdelen zal het samen werken en zaken doen
florenen. het zal iedereen ten goede komen. want hoe beter het
onze broeders en zusters gaat hoe beter het voor de familie is. en wij
zijn nu eenmaal een familie met God als vader maria als moeder
jezus als koning. laten wij trots zijn op onze familie de heilige familie
van God. Broeders en zusters bereid de familie uit en neem je
broeders en zusters bij u op zo als God

~ns

ook bij zich opneemt,

zorg voor hen tot ze zelf weer recht staan, zodat zij ook goed door
het leven kunnen gaan . Broeders en zusters wij moeten trots op
elkaar zijn en elkaar de kans geven om te groeien in het goede te
doen voor elkaar, we moeten in elkaar blijven investeren dat is goed
voor ens allemaal en het helpt ons met de welvaart van iedereen. Als
wij broeders en zusters eerlijk zaken doen met elkaar kan iedereen er
op vooruit gaan en dat is de bedoeling dat wij er allemaal op vooruit
gaan. God, Jezus en Maria steunen ons er in laten wij ook hen
steunen, zodat we samen aan de vooruitgang werken en onze tijd en
inergie aan het goede besteden ook zakelijk moeten wij verder
den ken ook daar moeten we duurzaam werken en den ken dat is in
belang van

~ns

allemaal. Het goede moet voor iedereen

toegangkelijk zijn ,en als wij als broeders en zusters beseffen hoe
belangrijk het is om elkaar het goede te gunnen kunnen wij toch
niets anders doen dan elkaar het beste te gunnen. Zo als God ons dat
ook gunt, laat de liefde en respect voor elkaar voorop staan. Heb
geduld en vrede met elkaar, doe alles in rust en overleg, en betrek
God erbij en hoe meer wij elkaar bij de zaak betreken hoe beter de
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zaak zallopen voor ons allemaal. En dat is toch ook de bedoeling. Wij
broeders en zusters zijn met vele en wij kunnen het berijken als we
ons er voor open stellen en de wil van God voorop stell en en er naar
leven en handel en . Dat is toch ons streven als broeders en zusters
met God, Jezus en Maria. Laten wij onze weg vervolgen en in Gods
liefde voortzeten met Gods zegen en onze goede wil ,met ons laren
wij daar God voor bidden en danken. En dat blijven doen tot
iedereen waker is en hun ogen op God, Jezus en Maria richten. We
moeten samen komen dat is belangrijk om de zaak te voltooien we
moeten aile strijd neer leggen en onze tijd en inergie in opbouwen en
vrede steken al ons vermogen moet daar op gericht worden .Het geld
dat nu verbrast wordt aan oorlog en geweld ,moet eens gebruikt
worden voor de hulp van de armste dan zou er geen armoede meer
zijn . Dus we moeten allemaal beseffen dat oorlog en geweld ons
niets brengt broeders en zusters . Als wij dat inzien kunnen we
veranderen en ons op het goede richten en vrede en rust stichten de
welvaart is daar mee gebaat. Het zal efect hebben voor iedereen een
goed efect. Alles kan goed komen met onze inzet en vertrouwen in
Gods woo rd. Want God heeft het voorzegt dat alles zou goed komen
voor de eeuwigheid . Daarop moeten wij ons ook richten en bouwen
voor de eeuwigheid duurzame gebouwen en dergelijken wij moeten
vooruit durven den ken en ontwikelen naar de eeuwigheid. Wij
wonen hier op aarde in een paradijs, ook al zien wij dat soms niet het
is wei zo . Helaas gaan wij er als mensen nog al slecht mee om. Dat is
jamer en dat vind God ook hij wil ons leren om goed met alles om te
gaan zodat de aarde een paradijs blijft voor mens en dier. Wij
breeders en zusters zijn hier ook verantwoordelijk v~~r . We moeten
ons verdiepen in duurzame natuurlijke projecten,alles heeft God
voor zien als wij ons aan Gods plan houden leren wij de
mogelijkheden van de aarde en de natuur. Wij moeten een zien te
worden met de aarde, en alles en iedereen er om heen we moeten
overal de waarde van inzien en beseffen hoe kostbaar het paradijs
voor ons is. Er is toch geen reden omdat te vernielen of te
vernietigen . Waarom gebeurt hat dan broeders en zusters die vraag
steld God aan ons. Waarom wordt alles vernield en verwaarloost,
terwijl het volmaakt is en werkt aileen de mens werkt tegen en dat is
jammer dat moet veranderen om het paradijs te bewaren in al haar
schoonheid. Laten wij ons daar broeders en zusters stil staan en
inzien dat wij al in het paradijs leven aileen gedragen wij ons nog niet
zo paradijselijk dat gaan we nu elkaar leren om dat wei te doen zo
datook wij in het paradijs passen zo als God dat voorzien heeft en
v~~r

ons bedoelt. Laten wij hiervoor God dankbaar zijn nu en altijd.

Broeders en zusters als wij willen kunnen we het berijken als we
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elkaar eerlijk en open benaderen en met vrede en rust elkaar
benaderen. Broeders en zusters waarom schrijf ik dit , ik schrijf dit
voor jullie en ons allemaal. Ik wil niet langer op de achtergrond
blijven omdat ik vind dat er ingegrepen moet worden en daar heb ik
jullie hulp bij nodig en ik weet dat jullie mijn hulp nodig hebben,
wwar ik kan zal zegenen en helpen door dat te doen hoop ik op jullie
om het zelfde te doen in Gods naam ik werk voor mijn vader, mijn
werk be staat uit iedereen tot dienst te zijn en te woord te staan in
Gods naam. Daarom dat mijn huis voor iedereen open zal staan.
Daarom run ik de ambassade van God samen met mijn vrouw Ria en
mijn lOon Harly in Gods naam ontvangen wij iedereen die bij ons
langs komen wij staan ook iedereen te woord en geven iedereen
eerlijk en oprecht advies wij maken geen verschil tussen mensen in
onze ogen is iedereen gelijk en lo behandelen wij ook iedereen met
respect en liefde doen wij dat in de hoop dat mensen elkaar ook zo
gaan behandelen dat is de centrale boodschap van ons hier in de
ambassade van God. Broeders en zusters als wij het kunnen kunnen
jullie het ook en als we het samen kunnen moeten wij het ook samen
doen. Uit wederzijds respect en liefde, dat is wat God van ons
vraagt,en God zal ons zegenen als wij hier aan gehoor geven. Wij
bidden en hopen dat iedereen waker wordt en hun ogen openen
voor God zodat ze niet misleid kunnen worden laten wij daarom God
altijd dankbaar zijn en in zijn naam vergifenis schenken aan elkaar.
Zodat iedereen vergeven is om

lo

een nieuwe toekomst tegen moet

te gaan en er is zeker kans op een nieuwe goede toekomst. Ik citeer
nu een tekst die daar over gaat. Er is kans op een nieuwe toekomst .
Waar begin ik,waar ik eindig,daar begin ik. De wereld verhard de
mensen raken radeloos, dan ook nog de natuur rampen we leven in
de eind tijd we kunnen aileen nog op God vertrouwen de rest is
onbetrouwbaar gebleken, geen mens kan ons redden aileen God en
zijn lOon Jezus. Oat staat vast. In het begin al en tot nu toe is dat een
feit. Daarom spreekt God door aile tijden heen, maar de mens weet
het beter. Het resultaat daarvan zien we dagelijks oorlog en
onderdruking, coruptie,machtsmisbruik,enz,enz. Daar gaan God,Jezus
en Maria wat aan doen, daar door zal Gods koninkrijk zichtbaar
worden

v~~r

iedereen over de hele wereld. Het einde van de

menselijke geschiedenis de overgang naar het Godelijke leven voor
hen die het oprecht verdient hebben en aileen God kan daar over
oordelen. Geen enkel mens kan dat. Gelukkig maar anders werd de
toekomst weer een puinhoop, en daar heeft niemand baat bij de
toekomst moet goed en zuiver zijn, en ook blijven lOdat alles
duidelijk is voor iedereen. Geen duistere geheimen of geheime
genootschappen, nee gewoon allen een met elkaar om van het
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goede te genieten, geen oorlog of strijd maar liefde volle tijd voor
elkaar samen opbouwen wat we samen hebben stuk gemaakt om het
nooit meer te vernietigen. Dat lOU een belofte van de mens moeten
zijn uit dankbaarheid voor het leven hier op aarde. Geen enkele strijd
meer, niet over geloof of wat dan ook, want dat weten we wei
voortaan beter dat ,dat geen zin heeft nog invloed op wat God met
ons wil del en alles uit liefde en vol gena de. Daar kan de mens nog
vee I van leren. Onbaatzuchtig werken aan een goede toekomst met
iedereen en voor iedereen die door Gods genade uitverkoren is om
het goede mee te maken voor eeuwig en altijd. God geeft ons de
kans om het goede te dienen,ook geeft hij ons inzicht in het goede.
Het is nu aan ons of wij het goede willen of niet , dat is een
persoonlijke keuze een keuze die niemand zomaar in de wind kan
slaan want die keuze is van levens belang,en men moet er zich van
bewust zijn dat het voor de eeuwigheid bepaalt wordt. Zoals in aile
heilige geschriften wordt vermeld de he Ie wereld weet er van
niemand uitgezonderd. God licht iedereen persoonlijk in en bekijkt
ook iedereen persoonlijk. Daar zit de rechtvaardigheid van God.
Omdat God de tijd neemt voor iedereen persoonlijk,lO weet God
presies wat iemand persoonlijk beweegt in het leven en of je
standvastig bent in je zijn als mens en of je eerlijk en oprecht bent.
Zo heeft God iedereen aflOnderlijk benadert en van daaruit heeft hij
zijn volk samen gesteld. Nu is het aan ons om samen met God als een
volk verder te gaan met Gods liefde diep in ons hart en met de volle
genade van God tegenover onze mede mens en alles wat door God is
geschapen. Wij dienen respect te hebben voor alles om ons heen als
we dat ons weer aan meten gaat alles al een stuk beter in de wereld
van ons allen . Als we ons dan ook weer de liefde voor elkaar weer
aan meten gaat het weer een stuk beter met onze wereld ,zo kan de
wereld stap voor stapworden hersteld tot heil van God en ons allen .
Nu zijn we in de tijd gekomen van de waarheid aangeduid in vele
heilige boeken onder verschilende benamingen,onderanderen als de
eindtijd. In die laatste dagen zal Jezus terug keren vermomt als dief in
de nacht met zijn wederkomst in de wereld ,komt ook de waarheid
terug in de wereld aile leugens worden openbaar gemaakt door de
waarheid die Jezus mee de wereld in brengt met zijn wederkomst.
Omdat het de Godelijke waarheid betreft, daar is geen enkele macht
tegen bestand. Dat blijkt wei de wereld van bedrog stort in lO ook de
economie die gebasseerd is op die leugens en bedrog. Daarom is het
van belang dat men het goede blijft nastreven, daarom moeten wij
protesteren tegen oorlog en onrecht ,of zijn wij het daarmee eens. IK
in ieder geval niet en ik hoop u ook niet. Daarom is het van belang
dat uw keuze duidelijk is en dat wij als mensen het volegende in de
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hand hebben kiest u voor oorlog en geweld of kiest u voor vrede en
liefde . De klok tikt en er is een dag in aantocht dat alles rechtgezet
wordt. God ingrijpen op een manier die niemand kan begrijpen, bid
tot God dat hij ons genadig is en bid voor Gods koninkrijk sluit u af
voor slechte gedachten en richt u op de toekomst met God. De
wonderen zijn de wereld nog niet uit en God, Jezus en Maria ook
niet. Gods zegen voor u allen die dit lezen ,en geef het door aan uw
naasten met de liefde volle groeten van God. God houd van

~ns

allemaal. AMEN. tot dusver er is kans op een nieuwe toekomst.
Broeders en zusters zien jullie het belang van goed doen en blijven
doen, het is belangrijk voor iedereen laten wij dan ook de goede
boodschap goed eerlijk en duidelijk aan elkaar door geven , zodat
ook iedereen aan het goede kan en mag mee delen dat is wat God
met ons allen voor heeft. Broeders en zusters kan en mag ik op jullie
vertrouwen, en wat belangrijk is willen jullie mij ook vertrouwen en
dat allesin Gods naam. Dat God ook ons zijn vertouwen kan schenken
zodat wij samen vol vertouwen en goede moet op weg gaan naar een
goede toekomst met God rn elkaar. Broeders en zusters laten wij
samenhorig zijn aan de boodschap van vrede en liefde van God. En
elkaar altijd daarin bijstaan. Laten wij onze harten openstellen voor
God,Jezus en Maria, en elkaar zodat de liefde door onze harten kan
stromen tot welgenoegen van God,Jezus en Maria en elkaar.
Broeders en zusters laten wij zo verder gaan wat kan er dan nog fout
gaan als we ons best blijven doen om het goede te doen. Juist niets
kan er dan nog fout gaan dat wil niet zegen dat er niets mis kan gaan
maar dat hoort bij de ontwikeling er kan altijd wei eens wat mis gaan
en dat kunnen we dan herstellen als we maar rustig blijven, blijft
alles te overzien we leven om te verfijnen laten we daar onze tijd in
steken om alles te verfijnen zodat alles fijn is voor iedereen laten wij
daar God dagelijks om danken. En eren dat is toch het minste wat we
kunnen doen uit dankbaarheid voor het goede leven wat wij van God
gekregen hebben , daar zijn jullie het toch wei overeens met mij
broeders en zusters. Laten wij samen op de wil van God werken en
leven en genieten want dat is wat God wil fat wij van elkaar en alles
genieten en rust en vrede geeft ons de tijd om van het goede te
genieten. Laten wij elkaar die rust en vrede geven om samen nog
meer te genieten van de aarde en elkaar als een paradijs van
voorapoed en vreugde dat is wat God ons voorsteld en ik weet God
houd altijd zijn woordt dat weet iedereen laten wij op zijn voorstel
ingaan broeders en zusters. Wat hebben we te verliezen het is een
win win situatie , laten we daar allemaal gebruik van maken en ons in
dienst stellen bij God ,Jezus en Maria om het goede te dienen en
samen te groeien in de toekomst met God als geestelijke vader als
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een familie

lo

als het al van af het begin is bedoelt eenheid en

volmaaktheid voor alles en iedereen. Wij kunnen het broeders en
zusters want u weet goede wil heeft vluge voeten laten wij in die
voete stappen lOnder schaamte en vol trots om Gods naam en elkaar
te dienen laten wij hier voor bidden. Breeders en zusters God heeft
ons lief en wil alles voor ons doen uit liefde voor ons. Laten wij God
tegen moet gaan met de zelfde liefde en toewijding het zal ons
allemaal ten goede komen . Broeders en zusters ik heb jullie allemaal
lief . Mijn grootste liefde is God en met die liefde leef ik met mijn
vrouw Ria en mijn lOon Harly en met iedereen om mij heen ,ook de
dieren heb ik lief door die liefde leef ik en geef ik,met die liefde
overleef ik ook in moeilijke dagen. Broeders en zusters jullie mogen
alles vragen ,en ik zal jullie in liefde antwoorden . Daar kunnen jullie
broeders en zusters op vertrouwen en bouwen . Ik hoop dat ik ook
op jullie mag bouwen en vertrouwen . Alles in liefde lOa Is God ons de
liefde geeft en leert.laten wij samen in liefde en vrede samen komen
om Gods plan uit te voeren zoals God ons dat willaten doen laten wij
oog hebben voor elkaar en klaar staan waar het nodig is voor elkaar.
Als we dat gaan doen en blijven doen ,zal alles hersteld worden in
het goede zo als het hoort te zijn en zo als God het voor iedereen
he eft bedoelt. Het licht nu echt aan ons of wij het er voor over
hebben voor elkaar . Zodat iedereen deelgenoot wordt aan een goed
leven met elkaar wat mij betreft kunnen we gelijk beginnen .
Broeders en zusters zijn jullie bereid om met mij mee te gaan om zo
Gods koninkrijk in eren te herstelen in de volheid van Gods geest en
liefde.ln feiten moeten wij weer allemaal verliefd worden op elkaar
en de he Ie schepping die God ons goed geschonken heeft ,onze liefde
kan alles redden mens en dier en de hele natuur die ook uit liefde
geschapen is om er met liefde van te genieten , Wij zijn door God in
het leven geroepen om te zorgen voor Gods schepping in ruil
daarvoor mogen wij genieten van alles om ons heen er is dus geen
rede om dingen stuk te maken. Wij moeten gewoon mee werken en
genieten van Gods schepping hier op aarde ons paradijs wij zijn de
tuinmanen en vrouwen, wij zijn de metselaars en timmermannen wij
zijn de klusjesmannen en vrouwen,wij zijn de schiders en
schilderresen,wij zijn het die door God geschapen zijn met onze
talenten en gaves om elkaar en Gods koninkrijk te dienen vrijwillig en
vrijmoedig. Wij zijn samen de bouw ploeg van God,Jezus en
Maria.BV. Broeders en zusters als wij het goede leven met God
hebben weten wij ook hoe belangrijk het is om ook anderen daar bij
te betrekken wij zullen anderen moeten helpen waar wij kunnen,en
onze hulp komt van God en wij verlene die hulp omdat wij God
dankbaar zijn voor het goede leven dat God ons al heeft gegeven. Wij
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hoeven het aileen maar aan elkaar door te geven want wij gunnen
iedereen een goed leven. En hier hoop ik dat ik voor jullie allemaal
spreek broeders en zusters met God want God is onze verbintenis
door die verbintenis zijn wij allemaal met elkaar verbonden. Laten wij
die verbintenis waardig zijn ,en de contacten onderling aantrekken
zodat we wereld wijd gelijk gezind zijn als een familie de heilige
familie van God .Wij moeten ons allemaal herineren wie wij zijn en
waarom wij er zijn . Als wij dat herineren worden wij nog meer een
met elkaar,en zien wij steeds neer het nut van ons samen zijn.En hoe
belangrijk het voor ons allemaal is om een te worden met elkaar het
zal ons allemaal goe doen en vervelen zullen wij ons niet doen er is
genoeg leuks te doen. Oat je jezelf nooit hoeft te verve len laatstaan
anderen. Wij die leven met God weten hoe het is en ik denk dat
niemand dat leven wil missen denkt u weI. Nee natuurlijk niet want
er is niets beter dan leven met God .Oaar moet je wei dankbaar voor
zijn . Want leven met God is zo fijn dat je aileen maar kunt genieten
en dankbaar zijn dat je er van mag genieten laten wij dat zo altijd aan
elkaar doorgeven, zodat uiteindelijk iedereen mee kan genieten .Oat
is het eind doel voor ons allemaal. En ik weet dat het kan ,en ik wil er
voor gaan in Gods naam en tot glorie van God en ons allemaal. Oaar
leef en werk ik 24 uur per dag voor . Ik sta altijd paraat voor God
mijn vader zijn belangen zijn mijn belangen zijn zaken zijn mijn zaken
zijn wil is mijn wil . Alles zal ik voor mijn vader doen alles uit liefde
voor mijn vader en moeder die ik altijd dankbaar zal zijn . Ik zal altijd
mijn best doen om iedereen eerlijk en oprecht te behandelen . Ik zal
de waarheid van God altijd er bij halen om zo ook naar waarheid te
kunnen handelen. Mijn belang is dat Gods zaak eerlijk en orde lijk
loopt mijn taak is om daar op toe te zien en waar God het wil in te
grijpen zoals God dat wil . Om Gods zaak en koninkrijk veilig te
stellen ,en alles wat er niet thuis hoort uit te werpen ,zonder arzelen
en zonder aanziens des persoons. Gods gezag wordt gehandhaafty
om het goede van God te beschermen tegen het slechte.Gods
engelen zullen onder het gezag van Jezus de rust en vrede bewaren
Jezus is en blijft hun opperbevelhebber,want Jezus is een vrede vorst
en zijn engelen bewaren de vrede. Waar het nodig is zal Jezus zijn
engelen stuuren om in te grijpen . Geen macht nog kracht zal hen
weerhouden om hun Godelijk ding te doen , wat het ook mogen zijn .
Zij zijn beschermd door God,Jezus en Maria aile engelen dienen het
goede. En zullen ook van het goede genieten God zal hun altijd goe
voorzien van aile midelen die zij nodig hebben om Gods gezag en
koninkrijk in vrede te bewaren God zal hun duidelijk herkenbaar
maken zodat iedereen ontzag heeft voor Gods engelen . ledereen
kan de hulp vragen van God, Jezus ,Maria en de engelen , zij zullen
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altijd eerlijk antwoorden daar kunt u op vertrouwen. Het enigste wat
wij van u vragen ons ook eerlijk te benaderen en te behandelen . Ais
we dat af kunnen spreken weet ik zeker dat wij het samen goed
zullen krijgen en dat is ook wat God van ons wil en verwacht. Laten
wij het dan ook zo doen. Om zo het goede weer voor ons te
verwerven en te behouden dat is ons doel en ons streven in ons
Godelijk leven. Laten wij allemaal broeders en zusters ons dat doe I
stellen en de wonderen zullen zichtbaar worden en Gods vrede en
zegen zal op ons rusten voor altijd en eeuwig. want de toekomst is
gericht op de eewigheid en wij zijn er om die toekomst met god jezus
en maria veilig te stellen. het is onze verantwoording tegen over
elkaar. want wij leven allemaal in de zelfde wereld en op de zelfde
aarde . en wij zijn allemaal betrokken bij en met elkaar. om het goede
na te streven en vast te leggen voor altijd en eewig.
het zal ons allen voorspoet en vrede brengen .
vrede in ons leven, en voorspoet in onze ontwikkeling.
daardoor zal tevredenheid ontstaan en kan geluk weer overal
stralen. wij zullen allemaal priofiteeren van die vrede en voorspoet.
god jezus en maria zullen er op toe zien dat niemand vergeten wordt.
daarom moetten wij contact houden en onderhouden die noden te
zien en te verhelpen . en elkaar op de hoogte houden van de
ontwikkelingen zodat we op tijd kunnen helpen waar nodig is zodat
we voorkomen dat het fout gaat. wij zijn met velen en hebben
allemaal goede bedoelingen. ik ben er van overtuigd als wij die
bedoelingen goed coordineren wij elkaar goed van dienst kunnen
zijn . zodat de hulp op de juiste plaats terecht komt. wij zijn met velen
over de aarde verspreid door samen te werken kunne wij dus ook
wereldwijd helpen. wij komen in gods naam, ja wij komen in gods
naam samen om te overleggen wat we samen voor elkander kunnen
betekenen of doen. het zijn vaak de kleine gunsten die een groot
verschil kunnen maken daarom komen wij ook in gods naam samen
om die kleine gunsten elkaar te geven zodat uiteindelijk iedereen van
de gunsten van god kan genieten. wij samen zijn de gevers van gods
liefde en hulp laat ons daar trots op zijn en blijven delen en geven tot
iedereen gelijk gesteld is. dat is het begin van een eerlijken
samenleving. laat ook ons samen komen dat doel van god dienen
help iedereen die een beroep op u doet en god zal u belonen en bij
staan. wij zijn allemaal diennaars en dienaaressen van god zo gaan
wij oak op pad van deur tot deur van kerk tot kerk van kroeg tot
kroeg van savond,s laat tot s,morgens vroeg om iedereen te wekken
en tot god te brengen tot iedereen is berijkt blijven wij ons pad
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dagelijks volgen.tot iedereen is berijkt met gods boodschap van
vrede en liefde voor iedereen en iedereen die de uitnodiging he eft
ontvangen am bij god jezus en maria langs te komen am god jezus en
maria te eren zoals het is bedoeld. eren uit dankbaarheid. laten wij er
op in gaan en naar god jezus en maria toe te gaan am hen hulde en
eer te betuigen voor alles wat zij voor ons doen en gedaan hebben.
laten wij hun altijd in liefde gedenken en eewig dankbaar zijn voor
hun aanwezigheid onder ons en in ons midden. laat ons naar huis
gaan naar god onze vader maria onze moeder en jezus onze broeder
laat ons door niemand weer houden worden am naar hen toe te
gaanlaat ons vrijmoedig op weg gaan am hen hulde en eer te
bewijzen. want wij zijn hun familie voor altijd en eewig broeders en
zusters richt uw compas op god en volg de weg tot god toe. god
jezus en maria wachten op ons. laten wij nu op weg gaan en hen niet
langer laten wachten. het is de hoogste tijd dat iedereen samen komt
bij god jezus en maria, de engelen apostelen heligen en aile mensen
die door god geroepen zijn het is nu de tijd am in te zetten voor de
nieuwe toekomst met god laat ons hier voor bidden.
mage god ons leiden in deze wereld,en mage god ons samen
brengen voor eewig en altijd. want daar draait het am dat we het
goed maken voor eewig en altijd. en dat we het goed houden voor
eewig en altijd. dat is het eind doel en als we er voor gaan zal gods
koninkrijk voor eewig bestaan alles in gods naam. dat is wat god ons
in al zijn liefde voor ons aanbiedt. wij hoeven aileen maar in rust en
vrede met elkaar am te gaan. als wij dat doen zal ons niets meer in
de weg staan dan is er vrij baan voor het goede van ons en van god
jezus en marialaat ons samen vloeien in de helige geest die ons
allemaalleid. laten wij open staan voor de heilige geest. door god
gezonden en over ons uitgestort am heilig te worden met god en zijn
naasten en wij zijn allemaal zijn naasten en god wil ons gelijk stellen.
en wij moeten gelijk zijn in de ogen van god. als wij dat doen zal het
ons leven verrijken in vele opzichten. broeders en zusters ik kan nag
uren door schrijven maar dat vind ik niet nodig daar het wei duidelijk
genoeg is uit gelegd hoe we met elkaar om horen te gaan en elkaar
bij te staan de hoofd moot is vergeving, rust, vrede, liefde, gel uk,
voltooing broeders en zusters wij begrijpen mekaar. wat moet ik nog
meer toe voegen als jezus terug komt in de wereld keert hij terug am
met ons te zijn hij keert terug met de waarheid en rechtvaardigheid
van god ook brengt jezus nieuwe gebeden mee. deze nieuwe
gebeden zijn de nieuwe telefoon nummers van god, jezus, en maria
door deze gebeden heeft men direct contact. met elkaar en het
opent u binnenste voor god jezus maria en u zelf. daar zijn de nieuwe
gebeden voor. ik zal u in de naam in naam van god deze gebeden toe
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doen komen zoals nu hier onder zal volgen geef ze aan elkaar door
met de groetten van god jezus en maria en zegen hen met de vrede
van god.
hart van jezus
ooh heil ig hart van jezus, bron van zegen ik bewonder jou, ik hou van
jou, en met berouw v~~r mijn zonden offer ik jou dit arme hart van
mijn. maak mij trots,geduldig,zuiver, heilig en gehoorzaam aan jou
wil goede jezus, dat ik mag leven in jou en voor jou bescherm mij
tegen gevaar bescherm mij tegen ziekte. geef mij gezondheid voor
mij n geest en lichaam help mij bij mijn dagelijkse behoeften. jou
zegen over alles wat ik doe en de gratie van de heilige dood.

amen

luister naar je hart

ooh god leer mij luisteren naar mijn hart, want ik verlang er zo naar
met smart. ooh god hou mij niet langer doof voor mijn hart. ooh god
geef mij inzicht in mijn hartzodat ik vertroud raak met het gevoel uit
mijn hart, ooh god leer mij luisteren en vertrouwen op uw en mijn
hart bedankt god ik verlang naar uw en jezus met smart kom in mijn
hart
amen

ooh lieve vader, god

ooh lieve vader van onze heer jezus. bevrijd ons van onze vijand
ooh lieve vader, bij u heb ik dekking gezocht en gevonden leer ons
om uw wil en de wil van uw zoon jezus, onze koning te doen want gij
zijt immers een wijze vader en jezus is uw uitverkorende zoon, en
onze heer en koning uw geest is goed net zoals de geest van jezus
uw zoon . moge dit mij en ons allen samen geleiden in het land van de
waarheid en rerechtigheid, uw en ~ns koninkrijk geleid door uw zoon
onze heer en meester nu en altijd .
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amen

ooh lieve moeder maria

ooh lieve moeder maria, bid voor ons gerechtigheid en vrede, geef
~n s

een goede reden om te vechten voor gerechtigheid en vrede ja
inderdaat, jezus uw zoon steunen is de beste reden voor

gerechtigheid en oze vrede wantjezus uw zoon heeft al veel te lang
aileen gestreden.

amen

gebed van verlossing

almachtige vader, u die alles en iedereen door ziet en ieders verdriet
zo goed kent ik weet dat u een god van onverantwoordelijke liefde
bent dat toont u door aile tijden heen uw liefde, uw liefde almachtige
vader red ons keer op keer het is vaak onze eigenwijsheid die ons in
de problemen brengt ,jezus uw zoon wit ons altijd tot voorbeeld zijn,
hij is net als u volleifde en gedult.wij zijn soms zo ongeduldig laten
wij uw voorbeeld en dat van jews ons ter hart nemen.net als de
liefde van de door uw heilig verklaarde moeder maria zodat wij
mogen zijn zoals uw god met u gezin bent, breng ons thuis bij uw en
zegen ons met uw godelijke gratie, haal al het slechte uit ons lieve
vader, en richt ons op om uw volk weer te zijn zodat u lieve vader
trots op ons kunt zijn, moge jezus ons lijden en moge maria het genot
beleven van de volmaaktheid van uw en ons koninkrijk dank u lieve
vader.
amen
een geschenk van god voor iedereen.
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heer jezus christus.zoon van de vaderzend nu uw geestover de aarde.
laat de heilige geest wonen in de harten van aile volkeren opdat zij
bewaard mogen blijven

v~~r

verwording rampen en oorlog. moge de

vrouwe van aile volkeren de heilige maria onze voor spreekster zijn .

amen

laat ons gezamelijk bidden met een doel gods heil en het heil vam
gods koninkrijk ons koninkrijk met jezus als koning wereld wijd.
laten wij hier daar voor dagelijks bidden, en werken met de zegen en
de wil van god onze vader.
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