
 

Refaïm, Hierbij Mijn Reactie Vanuit De Troon Gesproken, Op het door jouw, vast goed bedoelde, 

geschreven boekje ‘ruimte creëren’.  

Dit Om je Tot Waarheid Te Brengen. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden en goede 

bedoelingen plaveien (met KinderKopjes; Kinder-moorden via bsn) de weg naar de hel. Dit zijn de vele 

wegen die leiden naar rome, naar de priester van dit bolwerk, hij en de zijnen, dus zijn volgelingen 

Aanbidden In, Vanuit En Richting het vaticaan, vaticaan betekent heuvel waar de slang als god 

aanbeden wordt.. Alles in de hypnose, de vis herkent het water niet, iedereen slaapt 

Refaïm Ik Houd Van je Met De Liefde Van Christus, En Ik Zou Willen Dat als ik in leugens dwaalde, 

Iemand Mij Eruit Kwam Spreken. Jezus Navolgen Is Doen Wat Je Wilt Dat Anderen Aan Jou Doen, 

En Dit Door De Geest Geleidt. Ontvang Dit Geoliede Zwaard, In Lijn Met David, Die Zegt:  

 

Slaat De Rechtvaardige Mij, Het Zal Een Gunst Zijn, 

Bestraft Hij Mij, Het Zal Olie Op Mijn Hoofd Wezen, 

Mijn Hoofd Zal Het niet weigeren; 

Dan Nog Is Mijn Gebed Voor Hen In al Hun ellende. 

Psalm 141:5 

 

Spreuken 27:17 Zegt: ijzer Scherpt Men Met IJzer 

Zo Scherpt Een Man Het Gezicht Van Zijn naaste. 

 

Bij Deze: 

 
 

 

Hoofdletters 

Het HoofdletterGebruik Is niet conform de regels van de nederlandse grammatica. 

Zij Die Geheiligd Is En Dat Wat Geheiligd Is, Dus In Sion En Buiten babylon Is Geschreven Met 

Hoofdletters, zij die en dat wat nog Geheiligd Moet Worden Is Geschreven Met kleine letters.  

Het HoofdletterGebruik veroordeelt geen mensen Maar Houdt Juist Een Prachtige Belofte In. 

 

 

Reactie Op Boekje ‘ruimte creëren’ geschreven door refaim pietersz 

 

We Hebben De Strijd niet Tegen vlees en bloed, Maar Tegen de machten, de overheden,  

de wereldbeheersers dezer duisternis. Efe. 6 

Dit Onder Aanhoudend Apostolisch Profetische RhemaSpreken Vanuit De Troon. 

 

Christendom = ’n c i a egregore/-bolwerk; mind control aangestuurd 

 

‘de reden dat ik dit boek schrijf, is als volgt: als ik om mij heen kijk en zie hoe wij – als kerk –  

met mensen omgaan die anders geaard zijn. En wij lijken het moeilijk te vinden om dit te 

accepteren.’ 

 

-> je bent opgegroeid in een voornamelijk molukse evangelische kerk, geleid door je familieleden 

refaïm. Als je spreekt over ‘wij als kerk’ spreekt je Dus voornamelijk uit het perspectief van deze kerk.  

Dus hoe hun je groepje ‘gelovigen’ omgaat met mensen die anders geaard zijn. En dat zij / jullie  

dat moeilijk vinden om te accepteren. 



 

‘ik kan u nu van alles vertellen over de aanleiding waarom ik dit boek heb geschreven, alleen zou  

dat afbreuk doen aan de boodschap die ik wil overbrengen. Wie ik ben is daarin niet zo interessant.  

Wat ik wil vertellen mogelijk wel.’ 

 

-> ‘ik kan u nu van alles vertellen over de aanleiding waarom ik dit boek geschreven heb’ 

het feit dat je het boekje van 31 bladzijden met 3 regels per bladzijden een boek noemt getuigt  

van een grootheidswaanzin, welke ook zijn vertrekpunt is in de conclusies die je stelt. 

Juist het beschrijven van de aanleiding waarom jej dit boekje geschreven hebt, zou jouzelf hebben 

geholpen breder te kijken, een bredere opbouw geven en zou wellicht dan ook tot een andere 

uitkomst hebben geleidt. Een ieder is namelijk Geroepen Om Met De Zeven Ogen Van God Naar  

De Werkelijkheid Te Kijken, Zodat Zijn Geest Ons Meevoert Naar De Volle Waarheid Aangaande 

Alles / alles. Hier spreekt je niet over. Je verloochent De Heilige Geest en vertrekt vanuit  

een zeer getraumatiseerd zelf, met daarin religie verweven, dus géén Substantie Christus,  

géén Substantie Liefde. 

 

-> ‘wie ik ben is daarin niet zo interessant’. Waarom refaim deze zin er bij moet zetten is wel 

interessant. Het verraad namelijk een diep geworteld narcisme. Dat wil zeggen op een ziekelijke 

manier het zelf centraal stellen. En vanuit dit ziekelijke zelf is dit boekje ook geschreven.  

Vandaar dat de conlusies ‘kant noch wal’ slaan, omdat het vanuit een interne gestoorde wereld  

is geconcludeerd; ultieme arrogantie van een zeer getraumatiseerd iemand. 

 

‘Als hetero ben ik gaan uitzoeken wat ik nou eigenlijk vind van LHBTQI+. En ben ik zelf in de bijbel 

gedoken om te kijken wat er over te vinden is.’ 

->Bovenstaande is kern van het diepe foute uitgangspunt van refaim pietersz. Het zelf is namelijk diep 

geperverteert door de zonde, deze in relatie met de boom van de kennis van goed en kwaad, dus in 

relatie met de slang, die daarin huist. Zonder De Mantel Van De Sulammitische, zelf de bijbel ingaan 

is het meest foute wat iemand kan doen, want daar zal ALTIJD de theologie van de slang uitkomen, 

de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad, en dat blijkt ook je waarneming en conclusie.  

Je Bent niet Als Wedergeboren Volgeling Van Jezus Door De Vader Geleidt Thuisgekomen In  

De Openbaring Van Wat God Spreekt Over lhbtqi+, maar als hetero?! Wat heeft in dit uitzoeken  

het zijn van hetero voor een waarde? Een verlengstuk van het geperverteerde zelf. Het is ziel en tegen 

mensen die vertrekken en spreken vanuit de ziel Zegt Jezus: ‘Ga weg achter Mij satan’  

- Mattheus 16:23 - 

Jouw waarneming van is van de ziel en de conclusie is van de ziel, zo ook de anti-Christ-elijke 

theologie die er uit voortkomt. 

 

‘Het fundament van het christendom is liefde,’ 

 

-> Christendom is een religie. Deze religie is een stellinghuis gebaseerd op wat mensen in de ziel van 

God vinden, hoe ze over Hem spreken. God Geeft De Openbaring, De Gouden Druppel In het water 

van de bevuilde zee – Eze. 47:8, Ope. 22:1 – Men ontvangt dit op slechte grond, namelijk op de grond 

van onGeheiligde ziel. En creert daar in samenwerking met gevallen engelen een theologie van.  

Al deze theologie bij elkaar genomen is de religie christenDOM, met nadruk op DOM omdat  

De Openbaring door de ziel is geabsorbeerd, daarmee gedood en geperverteert, geen Vrucht heeft 

gedragen maar is omgezet in religie; stellingen, rituelen, gebouwen, ziels geschreven boeken,  

kortom dood. Dus ja refaim je hebt gelijk, het fundament van christenDOM is liefde met een kleine l.  



liefde met een kleine l is de verbintenis waar rutte over spreekt, het is een verbintenis aangaan met 

personen en zaken; de V van valse vrede; het zgn peace-teken. Deze verbintenissen gaan buiten 

Christus om, vinden dus plaats voor het kruis, is dus de hoererij van de mens in babylon,  

waarvan Jezus Zegt Vertrek Uit haar... – Ope. 18:4 - . Ja, Zelfs Vergeld haar! – Ope. 18:6 – 

Het Fundament Van De Kerk, Welke Één Kerk Door Éénheid IN De Levende Geest Van De Opgevaren 

En Verheerlijkte Jezus Christus En Zijn Bruid Mattheüs 26:12+13, Jeremia 31:22, ...Agapè Liefde, 

Nauwgezet Door De Vader Geleid Johannes 3:8...Het Nieuwe Jeruzalem Openbaring 21:22, 

Dit Is 180 Graden Anders Dan het christendom dat zich ’n eenheid waant; het hoogste dat zij kunnen 

bereiken, idd door liefde, philia-liefde is ’n geest van eenheid, bijeengehouden in de mantel van  

de paus welke met de zijnen in het vaticaan hun  god aanbidden; vaticaan, dat heuvel die de slang  

als god aanbidt betekent; iedereen gehooked in het bsn, de trust,waarin de jezuieten 

moordprogramma’s werkzaam zijn TEGEN De Zalving, TEGEN God Zelf; Zijn Naam Is ’N Uitgegoten 

ZalfOlie En TEGEN Zijn Gezalfden! ’N CRUCIAAL VERSCHIL. 

 

 

 

‘daarom kan ik de huidige opvatting niet altijd goed plaatsen.’ 

 

-> De huidige opvatting?? De huidige opvatting van wie? Waarom zo generaliserend. De huidige 

opvatting bestaat niet. De huidige opvatting zijn duizenden kringen in het water ver afstaand van  

De Juiste Opvatting, Die Van God, Die Liefde Is, Zelf; De Oliedruppel Die De Vader Zelf Vanuit De 

Troon In het bevuilde water – geest van de onGeheiligde mens Laat Vallen.  Die ‘huidige opvatting’ 

zijn de kringen, die in het water ontstaan, nadat men met een vertroebelde blik door de zonde De 

Naprediking Kring In het wateroppervlak waarneemt; Deze zelf beetpakt en zo zelf op zijn / haar 

beurt ook kringen, genaamd heksenkringen veroorzaakt, welke verwarring, chaos en destructie 

veroorzaken; één groot pretpark voor de leviathan, nogmaals de koning van de trotse dieren,  

die zetelt op kortzichtige meningen van de rebelse mens; trots gehuwd met trots is het huwelijk  

van de mens met de slang; satan! 

 

Je kan de huidige opvatting niet altijd goed plaatsen, omdat je waarneming gefragmenteerd is,  

want je ziel is gefragmenteerd door de diepe schade van de bsn, waarop met deelwaarheden verder is 

gebouwd. Het Woord Zegt babylon is niet Te Genezen – Jer. 51 - . Dus met een gefragmenteerde ziel 

in de zonde een zondige werkelijkheid waarnemen en daar dan denken iets Zinnigs Over Te Kunnen 

Zeggen, is een hele grote illusie; een luchtkasteel! En Juist Voor die diepe interne schade en zonde Is 

Christus Gestorven. Eerst Moet de mens Wedergeboren Worden In De Opgestane En Verheerlijkte, 

Dus 7 Voudig Versterkte Geest Van God, De Geest Van Christus En Zijn Bruid Matteus 26:13 + Psalm 

87:5, Innerlijk Genezen Voordat Hij Of Zij de splinter uit zijn naaste Kan Halen. Een kapot innerlijk 

kan geen Genezing Aanbrengen. 

 

Openbaring 3:1B Zegt, dat de valse kerk de naam heeft dat ze leeft, maar ze is dood. Dit blijkt ook  

uit je hele redeneren, zowel zijn vertrekpunt, zijn waarneming als zijn conclusies, alles dood.   

Het zelf Behoort afgestorven te zijn In Het WaterGraf  - Hand. 22:16 - . Het WaterGraf Is De Rivier 

Welke Stroomt Vanuit De Troon, Vanuit Christus, Vanuit De Sulammitische, Dit Reine Water Doodt 

al het bevuilde zelf En Brengt De Geest In Heiliging. 

 

‘Er zijn al voorgangers die ruimte gecreëerd hebben voor deze groep.’ 

 

->Je spreekt hier over voorgangers in de zondige gefragmenteerde ziel, onGeheiligd.  



Deze voorgangers creeren vanuit deze onGeheilgde ziel zelf ruimte voor ‘deze groep’.  

Dat betekent dat ze in hun griekse mindset en in die van hun volgelingen ruimte creeren voor deze 

groep. Hier komt De ToetsSteen Van De Heilige Geest niet Aan Te Pas. Dit gebeurt vanuit het zelf, 

dus vanuit vrij-metselarij. Het zelf construeren van deelwaarheden, dit vanuit een zeer diepe trots. 

Over trots wordt gezegd: de laviathan is de koning over alle trotse dieren – Job 41:25 -.  

En de leviathan gedijt op de scherven van de deelwaarheden. Degene die vanuit de ziel, dus vanuit 

trots de werkelijkheid waarnemen worden geleidt door de slang! Bovenstaande waarneming is dus 

niet Van Waarde.  

De lhbtqi+ community wordt hier niet mee Gered. Gered Worden Ze Alleen Door De Liefde En 

Zalving Van De Opgestane En Verheerlijkte Christus. De Opgestane En Verheerlijkte Christus Die 

Zich Manifesteert In De Sulammitische, Zoals Geprofeteerd In Openbaring 12, De Vrouw Van God  

Die In Liefde de schepping Omvat En Baart – Jesaja 62 – Dus Het Nieuwe Jeruzalem Grondvest. 

 

 

‘Maar toch lijken wij nog vaak in een gedoogbeleid te verkeren’ 

 

->Als je over wij spreekt, spreekt hij over de kleine groep in zijn molukse evangelische kerk en degene 

die één zijn met hun zienswijze. Met gedoogbeleid bedoelt je, dat er geen uitgesprokenheid is 

aangaande lhbtqi+. Dit verrraad dat je in een groep mensen zit, die niet Wedergeboren Zijn En niet 

Door De Heilige Geest Geleidt Worden. Wedergeboren Mensen Hebben Namelijk ALTIJD 

Duidelijkheid, Gods Geest Maakt Hen Met Alles En Over alles Bekend. Er is geen grijs, geen vaag 

gebied. Ook is er geen ‘lijken’, lijken liggen op het kerkhof, onhulsels die vergaan, Een Wedergeboren 

Mens Spreekt Nooit vanuit lijken, nooit vanuit het corpus aan Het Kruis, Maar Vanuit De Opgestane 

En Verheerlijkte Christus, Vanuit Substantie. 

 

‘Het doel is om mensen in te laten zien, dat mensen écht anders geboren worden. Meer niet!  

Ik hoop ruimte te creëren voor deze groep. Mensen een eerlijke kans te geven in de kerk,  

of je nu homo of lebienne bent, of wat dan ook.’ 

 

->Met Anders Geboren Bedoelt Jezus Wedergeboren – Joh. 3:3, Ps. 87:5 - 

 

Nogmaals je creërt geen ruimte Door De Heilige Geest Van God, maar door zijn eigen zondige zelf  

in een mindset van zijn kerk: vrij-metselarij en hij heeft het niet door. Dit is NIET De Weg refaim.  

Is God niet De Enige Die Creërt? God Zegt Wedergeboorte – Joh. 3:3, Ps. 87:5 – Dan Wordt je 

Gedoopt In Zijn Geest En Dan Weet Je! En Spreekt Zijn Volkomen Woord! Je ‘vergeet’ hier even  

Het Complete Woord Te Benoemen. Je ‘vergeet’ even Te Benoemen Dat Het Woord Zelf Spreekt 

Over homofilie. God Stelt Duidelijke Grenzen, Hoezeer Hij Ook Van degene Houdt, die hierin zit.  

Ik Heb Het Dan niet Over schuld, Maar Over Een Zuivere ScheppingsOrde. Ik Veroordeel geen 

mensen in homofilie, Maar Houden hen De Spiegel Van Het Woord, Van De Liefde Voor.  

Daar Waar De Liefde kwaad wordt gedaan Stelt God Grenzen! 

 

Leviticus 18 Is Duidelijk Wat Betreft De Heiligheid Van Lichamelijke Gemeenschap.  

 

4 Mijn Bepalingen Moet u Houden En Mijn Verordeningen Moet u In Acht Nemen  

Door Daarnaar Te Wandelen. Ik Ben De HEERE, Uw God. 

5. Mijn Verordeningen En Mijn Bepalingen Moet u In Acht Nemen. De mens die Ze Houdt,  

Zal Erdoor Leven. Ik Ben De HEERE. 

6. Niemand mag tot welke bloedverwant van zijn eigen familie dan ook naderen  



om de schaamdelen te ontbloten. Ik Ben De HEERE. 

7. U mag de schaamte van uw vader, namelijk de schaamdelen van uw moeder,  

niet ontbloten. Zij is uw moeder, u mag haar schaamdelen niet ontbloten. 

8. U mag de schaamdelen van de vrouw van uw vader niet ontbloten. 

Het is de schaamte van uw vader. 

9. De schaamdelen van uw zuster, de dochter van uw vader of de dochter van uw moeder,  

of ze nu in dit gezin of daarbuiten geboren is, hun schaamdelen mag u niet ontbloten. 

10. De schaamdelen van de dochter van uw zoon of van de dochter van uw dochter,  

hun schaamdelen mag u niet ontbloten, want zij zijn uw schaamte. 

11. De schaamdelen van de dochter van de vrouw van uw vader,  

die bij uw vader geboren is – zij is uw zuster – haar schaamdelen mag u niet ontbloten. 

12. U mag de schaamdelen van de zuster van uw vader niet ontbloten.  

Zij is een bloedverwante van uw vader. 

13. U mag de schaamdelen van de zuster van uw moeder niet ontbloten,  

want zij is een bloedverwante van uw moeder. 

14. U mag de schaamte van de broer van uw vader niet ontbloten.  

U mag niet tot zijn vrouw naderen, zij is uw tante. 

15. U mag de schaamdelen van uw schoondochter niet ontbloten.  

Zij is de vrouw van uw zoon, u mag haar schaamdelen niet ontbloten. 

16. U mag de schaamdelen van de vrouw van uw broer niet ontbloten.  

Het is de schaamte van uw broer. 

17. U mag de schaamdelen van een vrouw én die van haar dochter niet ontbloten.  

U mag niet de dochter van haar zoon en ook niet de dochter van haar dochter tot vrouw nemen om 

haar schaamdelen te ontbloten. Zij zijn bloedverwanten, het is schandelijk gedrag. 

18. Verder mag u niet naast uw eigen vrouw haar zuster tot vrouw nemen.  

U zou haar krenken door haar schaamte te ontbloten terwijl zij nog in leven is. 

 

19. U mag niet naderen tot een vrouw die vanwege haar afzondering onrein is,  

om haar schaamdelen te ontbloten. 

20. U mag niet met de vrouw van uw naaste de geslachtsdaad verrichten om gemeenschap  

met haar te hebben. Dan verontreinigt u zich met haar. 

21. U mag niemand uit uw nageslacht overgeven om aan de Molech geofferd te worden.  

De Naam Van Uw God mag u niet ontHeiligen. Ik Ben De HEERE. 

22. U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel. 

23. Ook mag u met geen enkel dier de geslachtsdaad verrichten. Dan verontreinigt u uzelf daarmee. 

Een vrouw mag ook niet vóór een dier gaan staan om ermee te paren. Het is een afschuwelijke 

schanddaad. 

 

Zo ook de uitspraken van paulus, waarvan refaim zegt, er het volgende boekje over te schrijven. 

 

27 En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in 

wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het 

gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. 

28. En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk 

denken, om dingen te doen die niet passen 

Romeinen 1 

 

 



de reden: omdat het hun niet goeddacht God te erkennen. Dit Is Een Juiste ToetsSteen voor de 

legitimatie van homofilie. Erkent degene met deze ‘aard’ God? Heeft deze Een Levende Relatie  

Met De Almachtige, Liefdevolle Vader, Die Het Hele Geheiligde Wezen Vult Met Liefde 

 

EN De Schrift Kan niet gebroken worden! – Johannes 10:35B - 
 

‘ik ben ervan overtuigd dat iedereen gelijk behandeld zou moeten worden, óók (lees: juist)  

volgens de Bijbel. Als kerk zouden wij een oplossing moeten hebben, of beter gezegd, de oplossing 

moeten zijn!’ 

 

->en ben jij De Oplossing? Of Is Jezus Christus En Zijn Bruid Dat? Zij Die De Dans Is Van Twee Legers  

- Hooglied 6:13 - 

 

‘gelijk behandeld’? OF Moet iedereen Thuiskomen In De Volmaakte Liefde Van De Vader,  

Doordat Het Kruis, Jesaja 53 Optimaal In hun levens Werkt...? Is Dat niet De Opdracht Van Christus, 

Geloof Door Liefde Werkende, Het Door Geloof Gaan Toeëigenen Van De Meest Kostbare Waarheid 

Die Er Is, Dat De Vader Volmaakte Liefde Is En Dat Deze Liefde Toegankelijk Is Geworden Door  

Wat Zijn Zoon Jezus Christus Hier Op Aarde Heeft Bewerkt, Dé Goede Boodschap! In plaats van het 

prediken van een goedkoop humanisme, ‘ik vind dat’. Je verloochtent Christus, refaim. Het Bloed Van 

Jezus IS Dé Oplossing... Dé Oplossing Voor alle zonden en ongerechtigheid. Waarom Predik Je Dat 

niet? God Zelf Heeft Het Antwoord Gegeven, daar voegt goedekope gedachten aftreksels van refaim 

niets aan toe. Wordt Geheiligd, man! En Laat Je Spreken Een Zwaard Worden, Een Vuur En Een 

Hamer Dat een rots in tweeen Slaat! - Jeremia 23:29 - 

 

je plant uitheemse stekjes 

Want u bent De God Van uw Heil vergeten, aan uw Sterke Rots hebt u niet gedacht. 

Daarom poot u wel lieflijke plantenen zet uitheemse stekjes – 

Jesaja 17:10 

 

 

geldt overigens het gelijk behandelen ook voor al degenen die jij pijn hebt gedaan in het verleden? 

Ook God Zelf? 

 

‘Ik heb geprobeerd het zo simpel mogelijk op te schrijven. Mijn inspiratiebron daarvoor is Maarten 

Luther. Maarten Luther vertaalde De Bijbel als eerstin het Duits. Hij had één motto. De vertaling 

moet zo zijn, dat een moeder het kan voorlezen aan haar kinderen. Met die gedachte schrijf ik dit 

boek. Wat ik mijzelf voor houd, is dat mijn neefje na het lezen van dit boek aan zijn vrienden moet 

kunnen uitleggen wat ik heb opgeschreven.’ 

 

->Waarom zo omslachtig? Waarom zo ‘interessant’? Is dit om iets te compenseren? 

zeg gewoon dat je het eenvoudig opschrijft zodat iedereen het kan begrijpen. Maar de vraag is kun  

je het ook op een andere manier opschrijven? Ben je zo sophisticated dat je hoog ondoordringbaar 

wetenschappelijk taalgebruik kunt bezigen? Of is dit je enige manier van schrijven eenvoudig?  

Waar niks mis mee is, maar waarom zo interessante inbedding creeren… waarom maarten luther 

erbij halen, dit is hele diepe geraffineerde misleiding, alsof maarten luther erbij halen, je inzichten in 

een kerkelijke of theologische traditie plaatsen. Maak jezelf niks wijs refaim. 

 

Weet je nog Wat Voor Cadeautje jouw Van God Gegeven Aanstaande (Schoon)Moeder jouw 



Destijds Gaf? (waar jij en je gebedsmaten zo lang en grondig voor Gebeden hadden) 

 

Vervolgens zei je tegen Haar, bij het weggaan, dat je voortaan ver uit de buurt van Profeten  

zou blijven.   

 

Besef jij wel Dat Jezus Zelf Een Profeet Is, Besef je Ook Dat Hij Nergens Voor duisternis Uit De Weg 

Ging, Oftewel van wegliep, jij? Besef jij Wel Wat jouw Van God Gegeven Geroepen MandaatsGebied 

Is refaim. Besef jij wel dat je in je van God Gegeven Mandaatsgebied, dus niet enkel in bent gezakt, 

nooit Uit Gekomen (je wees De Gegeven Profetes, Wiens Naam GodsGeschenk Is, recht in Haar 

Gezicht, luid en duidelijk af) maar jezelf dieper en dieper hebt vastgezet in plaats van dat je Er In 

Koningschap Autoriteit Over Hebt, Zoals Zou Moeten? De Weg Is Er Nog Steeds, tenzij je Gods 

Uitgestrekte Hand, opnieuw afwijst, Genade Houdt Een Keer Op. Je kunt niet ontkennen dat het 

leven wat je nu leidt niet Het Leven Is Waar Jezus Christus Voor jou Voor Gestorven Is, Zoals De 

Destijds Zo Gezalfde Neef Mishael Op Een Van God Gegeven Moment Zong tijdens een samenkomst 

van de toenmalige gemeente kandil emas… Nogmaals 

De Kandelaar Is nooit Vol Gaan Branden. De Van God Aangereikte Vijfvoudige Bediening werd 

afgewezen. Niet lang daarna Is De Kandelaar Geweken, Heeft God Hem Weggenomen. 

Refaim, Profeten Zijn Gods OogAppelen, raak Ze niet aan, doe Ze geen kwaad, wijs Ze niet af,  

Hun Hart Verscheurt  - Psalm 50:22 - 

 

‘Zo simpel mogelijk’? Waarom niet Vanuit De Zalving Schrijven, En De Zalving De Koers Van 

Schrijven Laten Bepalen. 

 

‘Dit boek is gebasseerd op Mattheus 19. Ik citeer uit de Herziene Staten Vertaling (HSV). 

De schuingedrukte teksten komen uit de bijbel. De onderstreepte gedeeltes zijn de stukken  

waar ik commentaar op zal geven. Laten we beginnen.’ 

 

Mattheüs 19 

 

1 En het gebeurde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat Hij uit Galilea vertrok  

en over de Jordaan naar het gebied van Judea ging. 

2. En een grote menigte volgde Hem, en Hij genas hen daar. 

3. En de Farizeeën kwamen naar Hem toe om Hem te verzoeken en zeiden tegen Hem:  

Is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? 

4. En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft,  

hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft, 

 

-> en jij? Genees jij Ook? Ben je Zo Vol En Diep Met De Troon Van God Verbonden, Dat De Zalving 

Uit Je Stroomt? Zou Dat geen Voorwaarde Zijn Om In Daadwerkelijk Licht Te Wandelen,  

Zodat Je Zijn Woorden Juist Interpreteert? 

 

‘Er vallen mij twee dingen op.’ 

 

‘in de eerste plaats merk ik op dat Hij zegt: ‘van het begin af’. Hij had ook kunnen zeggen:  

de mens is gemaakt als mannelijk en vrouwelijk en Hij had de woorden ‘van het begin af’  

weg kunnen laten.’ 

 

‘Hij zegt echter: van het begin af, oftewel, in het begin was het zo, maar het zal anders gaan zijn. 



Even onthouden want hier komt Hij later op terug.’ 

 

-> het zal anders gaan zijn? Dat je dit durft te conluderen uit Gegeven Tekst.  

Hoe ongekend gevaarlijk! 

een totale kwinkslag welke lijnrecht tegen De Geest Van Het Woord En Dus tegen Zijn Woord ingaat. 

Leviticus 18 Is Duidelijk En Zo Ook Romeinen 1, Wetende Dat Jezus Christus Is Gisteren En Heden 

Dezelfde En Tot In Eeuwigheid. Hebr. 13:8 

 

Is dit Ruimte Creëren Of is dit een zeer getraumatiseerde en kwetsbare groep De Waarheid,  

De Liefde En Dus De Redding onthouden? Evangelist? Of diep gefragmenteert en gestoord? 

 

Besef je dat je van ieder woord Rekenschap Moet Afleggen,  

Oprecht In En Vanuit Liefde Gezegd. 

 

 

 

‘In de tweede plaats spreekt Jezus hier over ‘mannelijk en vrouwelijk’, als in lichamelijk.  

Dus niet als en vrouw, maar als mannelijk en vrouwelijk. Dit is ook belangrijk om te onthouden,  

want ook hier komt Hij later op terug.’ 

 

5 en gezegd heeft: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw 

hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, 

6. zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees? Dus, Wat God Samengevoegd Heeft,  

laat de mens dat niet scheiden. 

7. Zij zeiden tegen Hem: Waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven  

en haar te verstoten? 

8. Hij zei tegen hen: Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw  

te verstoten; maar van het begin af is het zo niet geweest. 

9. Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander trouwt,  

die pleegt overspel, en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. 

10. Zijn discipelen zeiden tegen Hem: Als de zaak van de man met de vrouw er zo voor staat,  

is het beter niet te trouwen. 

11. Maar Hij zei tegen hen: Niet allen vatten dit woord, maar alleen zij aan wie het gegeven is. 

Mattheüs 19:5-11 

 

Tot zover, want voordat we verder lezen, wil ik het volgende uitleggen. Jezus spreekt in het volgende 

vers over ‘ontmanden’. Ontmanden worden ook wel eneuchs genoemd. Een eneuch is iemand die 

vroeger vaak in dienst was van een keizer of van een koning. Deze keizers of koningen hadden vaak 

veel vrouwen, ook wel harems genoemd. Om te voorkomen dat de mannelijke bediening met deze 

vrouwen seks zouden hebben, moesten deze jongens het hele zaakje eraf laten halen. Balzak und 

trompet zeg maar. En het ergste hiervan was dat ze dat zonder verdoving deden. Hier kunnen we ons 

vandaag de dag helemaal niets bij voorstellen. Veel jongens overleefden deze radicale ingreep niet. 

Om die reden werd later alleen nog de balzak eraf gehaald. De koningen en keizers haalden hiermee 

de seksuele driften en geaardheid weg bij deze jongens. Dit is belangrijk om te weten, want dan kan 

je beter begrijpen wat Hij gaat zeggen. 

 

-> tuurlijk refaim, uit het land der refaimieten, weet waar je naam voor staat, wat niet Wit is, is zwart. 

Zo redeneren is organisatie en organisatie Bouwt De Heerlijkheid Van De Nieuwe Tempel niet. 



 Je Moet Met je Geroepen MandaatsGebied In De Mantel Komen.  

 

‘Want er zijn ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn; en er zijn ontmanden die door  

de mensen ontmand zijn; en er zijn ontmanden die zichzelf ontmand hebben om het Koninkrijk der 

hemelen. Wie dit vatten kan, laat die het vatten. 

Mattheüs 19:12 

 

Hier leest u al over verschillende groepen. 

 

Groep 1 

 

‘Er zijn ontmanden die door mensen ontmand zijn,’ dat zijn de mensen die ik net beschreef.  

Door voor een koning of keizer te werken, kon het zijn dat zij ontmand moesten worden. 

 

 

 

Groep 2 

‘en er zijn ontmanden die zichzelf ontmand hebben om het Koninkrijk der hemelen’. Dit noemen wij 

tegenwoordigheid het celibaat leven; mensen die ervoor kiezen  om hun hele leven alleen te blijven 

om voor God te werken. Zij zien dat als hun roeping. 

 

Maar ik wil verwijzen naar een andere groep zonder roeping of de verplichting om voor een keizer  

of koning te werken. De groep die ik bewust heb weggelaten, dat is de groep waar Jezus het in eerste 

instantie over heeft.’ 

 

-> een groep ZONDER Roeping???? En dat bepaalt refaim pietersz even… dat er mensen zijn die God 

niet Roept. Just like that, doe nog maar een broodje shoarma of een big mac, onGelooflijk!  

 

cursus inlegkunde gevolg? basiscursus vrijmetselarij, het zijn jullie buren. 

 

‘laten we het begin van vers 12 goed bekijken.  

 

12 Want er zijn ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn; en er zijn ontmanden die door 

de mensen ontmand zijn; en er zijn ontmanden die zichzelf ontmand hebben om het Koninkrijk der 

hemelen. Wie dit vatten kan, laat die het vatten. 

 

En hier spreekt Hij dus over een groep mensen die anders geboren wordt. Dit heeft niets met een 

roeping of iets anders te maken. Dit is gewoon zoals het is. ‘ 

 

->O daar zit de boten van de gayparade dus vol mee, met een bijbel in de hand gerechtvaardigd. 

 

‘Nu kunnen wij discussie voeren over ‘welk’ type mens Jezus hier spreekt. Is dit de homo,  

misschien de bi-seksueel? Ik zou het eerlijk gezegd niet weten,’ 

 

->natuurlijk weet je het niet refaim, het is NIET Bijbels, het is NIET Het Woord Van God,  

God Schept Volmaaktheid, En Wil Zijn Kinderen Terug Brengen In De Volmaaktheid,  

hij laat geen onVolkomenheid bestaan! 

 



maar ik ben ook van mening dat dat niet hetgeen is dat wij moeten begrijpen (vatten). Wat hij alleen 

zegt, is dat mensen ‘anders’ geboren gaan worden. Dat is wat er staat. Hier kunnen we ons blind op 

staren, maar dat is niet de bedoeling. 

 

->Zou Jezus Misschien Een Johannes De Doper Kunnen Bedoelen. Die Door Uitverkiezing In Hun 

Roeping Geboren Worden? Is Dat Juist Wel Helemaal In Lijn Met Het Woord Van God.  

En Niet alleen Een Johannes De Doper, Maar Ook Een Jeremia, Een Jesaja, Een Elia, Etc. -> 

‘ontmanden’ Apart Gezetten Voor Zijn Koninkrijk. 

 

Iemand Die Leeft In De Geest ‘staart zich niet blind’ 1 Kor. Voor Hem Is Alles / alles Helder,  

Ook In jouw Bijbel. 

 

‘Dan gaan wij niet begrijpen wat Hij bedoelt. Hij wil alleen maar zeggen dat mensen ‘anders’ geboren 

worden. That’s it!’ 

 

 

->Nogmaals INLEGkunde… Levensgevaarlijk! 

Je plaveid hier gewoon de weg voor babylon, voor de nieuwe wereldorde! 

refaim, dit is NIET Christus, dit is de anti-Christ! 

 

‘als we dat begrijpen, en dat ook gaan accepteren, blijft er nog maar één vraag over.  

Namelijk: hoe om te gaan met de persoon die anders geboren is?’ 

 

->Je manipuleert het denken van mensen met leugens!!! 

Daarbij persoon is masker. Maskers worden niet geboren maar door satanisch ritueel misbruik 

gecreert!De refaïmiet dans met de leviathan, het regent deelwaarheden, ultieme vrijmetselarij, 

pretpark van de leviathan. Je bent een kind van deze tijd, Terwijl je Een Kind Van God Zou Moeten 

Zijn, Dat Betekent Zijn Als God, Spreken Als God, Leven Als God: Een Christus. 

 

‘Dát is de vraag die beantwoord moet worden! Dat is wat wij begrijpen! 

 

En dan zegt Hij: ‘Wie dit vatten kan, laat die het vatten’. Ik hoop dat dit duidelijk is.’ 

 

->DAT Betekent Door Zijn Geest, Diepe Openbaring In Lijn Met Het Woord! 

Dat Betekent Aan Het Fundament Voldoen En Dat Is Jezus Spreken Volmaakt Volgen: 

Allereerst Verstaan Wat Jezus Zegt In Mattheus 26:12+13 Het Geheim Van De Sulammitische: 

 

Want Toen Zij Deze Zalf Op Mijn Lichaam Goot, Deed Zij Dat Als Voorbereiding Op Mijn Begrafenis. 

13. Voorwaar, Ik Zeg u: Overal Waar Dit Evangelie Gepredikt Zal Worden In heel de wereld, Zal Ook 

Tot Haar Gedachtenis Gesproken Worden Over Wat Zij Gedaan Heeft. 

Mattheüs 26:12 – 13 

 

CRUCIAAL: Spreek jij Tot Haar Gedachtenis refaim? Sterker Versta je Dit Geheimenis Waar Jezus 

Over Spreekt? 

Dit Zijn Woorden Van Jezus, Dit Zijn Woorden Van De Allerhoogste! Dit Is Dé Voorwaarde Voor  

Het Spreken Van Zijn Evangelie!  

 

‘Om dé vraag te beantwoorden die wij onszelf moeten stellen, heeft Jezus het makkelijk gemaakt 



voor ons.  

 

Laten we lezen in Matteus 22 wat Hij zegt. 

 

Mattheus 22 

34 Toen de Farizeeën gehoord hadden dat Hij de Sadduceeën  

de mond gesnoerd had, kwamen zij bijeen. 

35. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem te verzoeken: 

36. Meester, wat is het grote gebod in de wet? 

37. Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart,  

met heel uw ziel en met heel uw verstand. 

38. Dit is het eerste en het grote gebod. 

39. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 

40. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten. 

 

‘Het koninkrijk dat Jezus naar de aarde heeft gebracht, heeft maar twee geboden.  

Dat is gunstig, want om te bezien of iemand geschikt is voor het koninkrijk van God,  

hoeven wij alleen deze twee geboden te gebruiken om een persoon te toetsen. 

 

Laten wij de toetsing bekijken. Het gebod leert ons dat wij drie personen moeten liefhebben. 

 

1. Liefde voor God 

2. Liefde voor jouw naaste 

3. Liefde voor jezelf 

 

Dit is de toetsing van ieder mens in het koninkrijk van God. Als u deze toetsing kan doorstaan,  

dan bent u geschikt om in Zijn koninkrijk deel te nemen. 

 

 

->Ware Liefde Geeft Zijn Leven Voor De Ander! 

Het Gaat Hier Over HoogLiedLiefde, Dat Is Zalving! 

jij trekt alles naar de zielse liefde! 

En Hoe Zit Het Dan Met: 

vervloekt is hij die geen bloed aan Zijn Zwaard heeft en Het Werk Van De Heere traag uitvoert 

hoe is het dan met Eenheid In De Geest ipv de geest van eenheid 

Met De BouwZalving? 

Met De Vijfvoudige Bediening 

Met Openbaring 3:1B je hebt de naam dat je leeft maar je bent dood 

Met Openbaring 18:4 En 6  Vertrek Uit babylon En Vergeldt 

Waarom betaal je mee aan moorden, belasting en ziektekostenverzekering en betaal je daardoor 

mee aan abortussen? 

 

Ja, Waar, Maar Ben Je Heilig Genoeg Zodat De ToetsSteen Ten Volle In Je Woont,  

Zodat Je Kunt Toetsen? Of toets je aan je ongeHeiligde, geperverteerde zelf.  

God En Zijn Geheiligden Zijn Keurmeesters 

 

Ik Heb U Aangesteld Tot Keurmeester Onder Mijn Volk, Tot Een Vesting, 



 Opdat U hun weg Zou Kennen En Beproeven. Jeremia 6:27 

 

Hoe Zit Het Dan Met De Bruid Zonder vlek of rimpel, En Als Het Is zoals jij zegt, hoe verklaar je  

dan de wereldwijd gefragmenteerde kerk, Waar Verwacht je Dan Opwekking? En you-nity?  

Waar is het gebleven? 

 

En Waarom moet jij nog werken voor je geld, Waarom Zit Jij niet Aan Een Rijkgevulde Tafel?  

Als dit Het Koninkrijk Is? 

 

De vragen die wij dus moeten stellen aan de persoon die anders geboren is, zijn de volgende.  

Kunt u God liefhebben boven alles? En uw naaste als uzelf? Als het antwoord op beide vragen ja is, 

dan is de persoon geschikt om deel te nemen in het koninkrijk van God. Wie of wat u ook bent dit is 

de enige toetssteen die wij hebben; Zijn liefdesgebod’ 

 

->Ja, refaim Maar Nogmaals Ben Je Zo Diep Thuis In De Vader Dat Jij Kunt Toetsen? 

 

‘Ik durf niet van een persoon te vragen om niet van zichzelf te houden terwijl die wel van God  

en van zijn naaste kan houden. Wetende dat er mensen zijn die ‘anders’ geboren zijn.  

Dat zou ingaan tegen Zijn Eigen geboden’ 

 

->Mijn Hemel, refaim, drogredeneren ten top! 

bestudeer dit maar eens: drogreden - wikipedia 

 

 

‘en een koninkrijk dat tegen zichzelf gekeerd is, houdt geen stand. 

 

Ik ben van mening dat wij mensen moeten leren om van zichzelf te houden. Want als u uzelf 

liefheeft, dan is het makkelijker om anderen lief te hebben.’ 

 

->Inderdaad, als je Dat weet mag je je eigen leven Verantwoorden 

 

‘de volgende vraag komt dan vaak boven: moeten wij dan ook tegen pedofielen zeggen dat zij van 

zichzelf moeten houden? 

 

Beste lezer, als dit de eerste vraag is die bovenkomt, moeten wij onszelf serieus afvragen welke wet 

wij bestuderen. De pedofiel doorstaat de toets van Zijn liefdegebod niet. Laten we de toetsing doen. 

 

Liefde voor God boven alles? Deze vraag zou nog met ja beantwoord kunnen worden. 

 

->denk je echt dat een pedofiel Liefde Voor God Heeft, als hij Het Meest Kostbare  

zo diep kapot maakt!!! Dit Is Wat God Zegt: 

 

Maar wie Een Van Deze Kleinen, Die In Mij Geloven, doet struikelen, het zou beter voor hem geweest 

zijn dat een molensteen aan zijn hals gehangen was en hij in de diepte van de zee gezonken was. 

Mattheüs 18:6 

 

Heeft zo iemand Liefde Voor God, terwijl hij Het Meest Kostbare zo diep schendt!!!  

DENK NA!!! De ToestSteen Voor Het Liefhebben Van God Is Het Volgende:  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Drogreden


 

Johannes 14:15 Als U Mij Liefhebt, Neem Dan Mijn Geboden In Acht. 

Johannes 14:21 Wie Mijn Geboden Heeft En Die In Acht Neemt, Die Is Het Die Mij liefheeft,  

En Wie Mij Liefheeft, Hem Zal Mijn Vader Liefhebben; En Ik Zal Hem Liefhebben En Mijzelf  

Aan Hem Openbaren. 

Johannes 15:10 Als U Mijn Geboden In Acht Neemt, Zult U In Mijn Liefde Blijven,  

Zoals Ik De Geboden Van Mijn Vader In Acht Genomen Heb En In Zijn liefde Blijf. 

 

Dít Is De ToetsSteen Voor Het Liefhebben Van Hem! 

Doe Je Zijn Geboden! 

 

OPMERKELIJK dat je Dit Cruciale compleet buiten beschouwing laat!!! 

 

Artikel Voor NU: 'Ja ... dat is jouw mening' en het ja-maar evangelie  

 

waarom moest eli dan naar het ziekenhuis? 

waarom kwam dave dan niet In De Zalving terwijl hij zoveel heeft gebeden. 

 

‘2 Liefde voor uw naaste?  

deze vraag moét met nee beantwoord worden. Gezinnen gaan door zijn handelen kapot.  

Kinderen gaan kapot, ouders, opa’s en oma’s, iedereen die gesteld is op het kind dat misbruikt is, 

heeft pijn. Om die reden gaat de vergelijking ook niet op!’ 

 

->ouders niet doordat hun kind homofiel is???, Het Van God Ontvangen Geweten van de ouders zo 

diep schade aan wordt gedaan omdat Het Geweten weet dat het niet Juist is? En meer, paulus zegt  

in romeinen 1 dat ze het loon van hun ongerechtigheid in zichzelf vinden 

Romeinen 1:27 En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, 

en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen 

het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. 

 

Wat zeg je van deze laatste zin? God Liefhebben Boven alles? Hun Naaste Als Hunzelf? 

 

je bent een slachtoffer van leviathan… vanuit het hele hermessysteem! Je werkt vanuit de boom van 

kennis van goed en kwaad. 

Er Staat In Het Woord Dat je niets Aan Het Woord mag toevoegen of afdoen!  WANT: 

 

Want Ik Getuig Aan ieder die De Woorden Van De Profetie Van Dit Boek Hoort: Als iemand iets aan 

Deze Dingen toevoegt, Zal God hem de plagen Toevoegen die In Dit Boek Geschreven Zijn. 

En als iemand afdoet van De Woorden Van Het Boek Van Deze Profetie, Zal God zijn Deel Afdoen 

Van Het Boek Des Levens, En Van De Heilige Stad, Van De Dingen Die In Dit Boek Geschreven Zijn. 

Openbaring 22:18-19 

 

Wat ben jij hier aan het doen?? 

 

‘ik benadruk dat dit soort vergelijkingen onterecht en oneerlijk zijn. Deze zijn niet getoetst op Zijn 

liefdegebod! Tot 10 jaar geleden dacht ik dat homoseksualiteit fout was. Heel veel mensen in de kerk 

denken nog steeds  dat dit fout is, maar tegen de mensen die anders geboren zijn, wil ik het volgende 

https://mailchi.mp/riveroffullness.org/artikel-voor-nu-ja-dat-is-jouw-mening-en-het-ja-maar-evangelie-2232076


zeggen: ik zag het fout. Wij mensen zien dingen soms niet goed, wij mensen zijn soms bekrompen in 

ons denken. ‘ 

 

->Dit is gestoord schrijven vanuit gestoord gedrag refraim, je bent gevaarlijk, heel gevaarlijk, diep 

getraumatiseerd en alles toegedekt door de valse liefde. 

 

‘Maar Jezus geheel anders! Hij zei meer dan 2000 jaar geleden als dat mensen anders geboren 

zouden worden. Hij zette toen al de deur open voor mensen die anders geboren zijn!’ 

 

->Dit diep geperverteerde denken allemaal gevolg van het niet opruimen van ongerechtigheden 

 door het niet Uit babylon Wegtrekken. Dus vol verbonden blijven met de diepe perversie van het 

wereldsysteem, vandaar ook kerken in een uitvaartcentrum, met als buren de vrijmetselarij!!!  

Diepe, diepe, diepe WAAN! 

 

‘de reden dat ik veroordelend was naar de groep die anders geboren is, is de volgende: ik ben 

volledig verblind geweest door de teksten uit de bijbel die over seks gaan tussen de mensen van 

hetzelfde geslacht. Maar na een kritische bestudering van deze teksten, kwam ik voor mijzelf al tot 

de conclusie dat wij nergens in de bijbel iets kunnen vinden over ‘liefde’ tussen mensen van 

hetzelfde geslacht, of over mensen die anders geboren zijn. Maar toen Mattheus 19 had bestudeerd, 

wist ik het zeker; mensen worden anders geboren. En het is Jezus Zelf die dit bevestigt.’ 

 

->Vertelt Jezus Dan Ook Waarom deze mensen anders geboren zouden worden en Waarom Jesaja 

53, Zijn Kruisdood niet Voldoende Zou Zijn Om Tot Gezondheid Te Komen. Dus God Heeft homofilie 

en lhbtqi+ gewild? Dit zou dan Zijn ScheppingsOrde Zijn? 

 

‘Als iemand aan Zijn koninklijke wet kan voldoen, dan zou deze persoon exact de rechten moeten 

hebben, die ik ook heb.’ 

 

->je hebt geen rechten refaim, je zit nog VOL in babylon! Je betaalt nog VOL mee aan 30.000 – 40.000 

Baby-moorden per jaar door je ‘verplichte’ zorg verzekering en je ‘verplichte’ belasting! 

Moord op Babies zelfs tot 6 Maanden Oud Dus LevensVatbaar Buiten De Baarmoeder!!! 

En dan Jezus aanroepen? En dan Brood En Wijn nemen? Kan het hypocrieter? 

 

Grondwettelijk voldoet deze persoon namelijk aan alle aspecten die nodig zijn om deel te nemen aan 

Zijn koninkrijk! 

 

-> hij voldoet niet aan jouw toetssteen, hij heeft namelijk niet God Lief Boven alles,  

Want Dan Zou hij Zijn Geboden In Acht Nemen! Als Eerste Mattheus 26:13 

‘Voor de goede orde: die aspecten zijn hetzelfde voor iedereen.’ 

 

Dit Zijn geen ‘aspecten’, Dit Is Het Woord En De Geboden Van God! 

 

‘dit boek heeft als doel om iedereen te laten zien dat mensen anders geboren worden, meer niet.’ 

 

->een volgende weg geplaveid voor satan, voor de anti-Christ, voor de nieuwe wereldorde! 

 

kenmerkend van de leviathan, dat de mens in de leviathan de belangrijkste vragen onbeantwoord 

laat!!! het uiten van deelwaarheden! 



DUS dit boekje heeft als doel om de weg van de leugen dieper en verder te plaveien! 

 

‘het is van groot belang om dit in te zien, ‘ 

 

->wiens grote belang is dit? Van iemand die Woorden afdoet en bijdoet van De Profetie! 

 

‘want in veel gevallen wordt de discussie….discussie??? – 1 Tim. 4:7 - verkeerd gevoerd.  

Mensen beginnen vaak met het woord / de wet, en zeggen dan: daar past de homo of lesbienne niet 

in. deze stelling gaat eerst uit van de wet en dan de persoon, terwijl de discussie omgedraaid zou 

moeten zijn. Eerst de persoon, dan de wet. Zo zou het moeten zijn, en niet andersom.  

Zeker als de persoon aan Zijn liefdegebod voldoet.’ 

 

->allemaal redeneringen vanuit de boom van kennis van goed en kwaad, allemaal redeneringen 

onder de waterspiegel, in de zee van het denken van de mensen in babylon. Dit is Dé Weg NIET 

refaim! En waarom heeft niemand jou Gespiegeld En Tot Correctie Geroepen!!! Dus een hele grote 

groep mensen om jou heen, die je hebben aangemoedigd in het schrijven en publiceren van dit boek. 

Een hele grote groep die het dus blijkbaar eens is met wat jij schrijft. Een hele grote groep dus,  

die met jouw de weg voor de nieuwe wereldorde plaveid!!! REFAIM WORDT WAKKER! 

 

‘de bedoeling van dit boek is dat wij gaan accepteren dat mensen anders geboren worden.  

Met als einddoel, dat wij – juist voor deze groep - 

ruimte creeren’ 

 

->Ruimte????  

Ruimte creeren? Terwijl God de mens KrijgsGevangen In Christus Neemt, Hij Spreekt Over  

De Nauwe Poort En De Smalle Weg, refaim luistert naar zn onderlagen en predikt deze alom. 

 

En In Christus man noch vrouw, jood noch griek - Gal. 3:28 - 

 

 

de slang ging met Jezus mee de woestijn in, en verleidde hem aanhoudend, Jezus Gaf geen krimp.  

 

De Ware Ruimte Is ThuisKomen In Christus In De Ware Omvatting, Liefde En Daarmee Een Open 

Weg Voor Heiliging, En Daadwerkelijk Thuiskomen In hun Ware Blauwdruk En Leven,  

Waarin alles wat uit De Orde is, Rechtgetrokken Wordt. 

 

je hebt een diepe misleiding geschreven refaim, God EIST Verantwoording Voor elk woord dat tegen 

Zijn Woord ingaat!!! 

 

De Kandelaar is nooit Echt Gaan Branden en is geweken refaim, kandil emas is naar een nieuwe 

wereldorde gemeente afgegleden, Er Is niet Naar God Geluisterd, Hij Heeft Meer Dan Zijn Hand 

Uitgereikt. Eli wist het beter, de gemeente Had Van de -ieten Bevrijd Moeten Zijn, het tegendeel  

is gebeurt, de gemeente life wordt door ai geleid, artificial intelligence, 666, God Roept Op In Zijn 

Woord: Bereken het getal van het beest. 

 

Je Bent Kostbaar En Bijzonder Geroepen, Ik Mag je De Ware Gemeente Aanbieden, Welke Is 

Beschreven In Handelingen 2 En 4,…. Onder Aanhoudend Onderwijs Van Apostelen En Profeten,  

In De Nieuwe Tijd, Dus Na Jezus Christus En Maria Magdalena’s Opstanding… De Tijd Van De 



Sulammitische - Hooglied 6:13 – Is Hier… Micha 4:8. Uiteraard Is Dit Enkel Toegankelijk Voor Hen  

Die Zich Toewijden Aan Waart Discipelschap, Zoals Beschreven In Lukas 14:25-35. 

Onder Aanhoudend Apostolisch Onderwijs, Rhema Vanuit De Troon; Dé Rivier Van VOL-Heid,  

Dé Rivier Van Gerechtigheid… Eenheid IN De Geest IPV ’n geest van eenheid 

De Deur Is Open! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien Ik Per Omgaande geen Reactie Van je Krijg, Ben Ik Van Godswege - Matt. 18:15 - 17,  

1 Tim. 5:20 - Verplicht Deze Brief publiekelijk Bekend Te Maken. Er Is Voor Je Leven Geploegd Door 

Mensen Die Hun Roeping En Daarmee Geheel De Heilige Schrift Wel Serieus Nemen. 

Dit Is Liefde, refaim 

 

Stap Uit je comfortzone, Stap In Het Juiste 

 

 

Tot Eer Van De Allerhoogste En Zijn Zoon Jezus Christus  

En Zijn Bruid De Sulammitische 

Tot Uitleiding Van Zijn Geroepen Kinderen 

En Tot Herstel Van Zijn Schepping 

 

 

Zijn Getuige, 

 

Joshua David Israel Immanuel Ben Sion 

Richter In Het Nieuwe Werk, Defender Of The Word 

- Jesaja 43:19, Zacharia 4, Mattheus 26:11, Openbaring 12 - 

 Profeten Raad Nederland 

ProfetenRaadNederland.Org 

 

 

06-20768267 

Info@ProfetenRaadNederland.Org 
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Websites High Priest Council Jerusalem, Profeten Raad Nederland,  En Meerderen Zijn In 

Bewerking 

 


