Beloved ones,
This is just another spam. Take this spam otherwise just as an individual view or
opinion. You are allowed to take any actions on this personally ... These emails will be
kept alive in https://drive.google.com/open?id=1D4e0GBYX-HqyZW03T5aA4RSLsUEMcAh, i.e some new inspiration will be added/edited here.
STOP before continuing reading this email! You are strongly recommended and
encouraged to put this email address and phone number into your SPAM, junk,
undesirable, unwanted, unwelcome folder and blocked numbers. Or create a filter on
your inbox to directly delete emails originating from this email address with the word
"spam" in the subject or in the contents. If you don't know how to do this, I'd be more
than glad to help you out. I'm also an ICTer (computer scientist)... You can also tell me
to exclude you from these emails. Because I do not want to spoil my precious time en
Matteüs 7:6.
This email could hurt your feelings... (read: EGO). This email has no intention
whatsoever to criticize anything or anyone. On the contrary, the preaches ignites the
creation of these emails.
At the other end, it is very funny to see that the most painful things, greatest tsunami's,
largest crisis in our life are our best guru's ever, largest milestone, largest stepping
stone... only if processed well, only if you'd welcome the pain and give it a home in your
heart, in your life, saying: "Your will be done" Matteüs 26:39. You can find many online
bibles.
DO NOT read further!!! Forewarned is forearmed - Een gewaarschuwd mens telt
(dubbel) twee.
Thema Vernieuwing.(Ezekiel 2, 3) - Jeugd-dienst.
Wat de bijbel voor mij is: Bible is the best user manual for life ever: how to lead life in
the best possible way. The explanation is utterly simple.
It provides advice how to make the best of life. Just like a father who says to his
children: do not play near the radiators; do not walk or cross the street without me or
mum; do not lie, etc, etc
When you grow up you'll generally understand the basic motivation of the laws. You no
longer feel confined to some laws. it would be strange to cross over the street with your
dad or mum if you're a high school student. Hebrews 5:12-14 explains this in biblical
terms.
Why does the roll of the book tastes sweet and yet the contents are bitter (words of grief
and sorrow and trouble were recorded in it) or pedes as we used to say?
Words of God are sometimes like sword (Matthew 10:34,35) painfully true (John 14:6 "I am the way, the truth, and the life"). "But truth will set you free" (John 8:32). Truth can
be verified, felt and experienced. If you feel that word(s) of your fellow human being is
painful to you, remember that the core of those words is usually true. [principle of

"projection"]. It's like a string in you has been triggered. If the string is not there then
there is nothing that can be triggered.
That's why the roll is sweet. Although the dutch saying is a bit different: "bitter in the
mouth makes the heart healthy".
This is where renewal (vernieuwing) takes place.

Let's play a little bit together using the bible to verify this statement about privacy
(originating from "Secrets are lies, sharing is caring, privacy is theft" - The register by
Dave Eggers)
1. What is privacy / geheimhouding / discretie?
2. What does the bible say about privacy?
3. What about transparency?
Nothing can be hidden in His eyes. We're completely transparent for Him. What about
among each one of us? As one body (His bride)... can the right hand's doing be hidden
from the left hand? Shouldn't we "Tell / share everything to everybody".
What role and how does Love play in this matter? 1 Corinthians 13:7?

Violation of privacy can be said if one tries to get something out of this violation. Google
does this by bombing you with their very aggressive irritating money-driven (read: slave
of Mammon-driven) advertising. Or the tax authorities (belastingdienst) as the highest
criminal organisation in our countries, that can sue you merciless if they know you have
some money or asset. They violate the laws of Universal Justice (Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens - UVRM)... Ask yourself in this specific context: What gain
or hidden agenda does this spam have here? Prove then your statement!
1 Corinthians 13:7 is about individual privacy from one fellow human being to his/her
other fellow human being, just like doctors oath have: protecting his/her clients personal
data or friends among each other: covering each others shortcoming or sins from being
punished or hurting by other parties.
At the other hand, if you're completely okay or have nothing to fear of, you can go
transparent, not bothering your own privacy, having no secrets for no one.
As you can see, this email was not written overnight... well prepared ... well cooked for
you...
Next SPAM is about Waakzaamheid from Matteüs 25:1-13.
A
2017-10-27 9:05 GMT+02:00 Agapé <liemboenhian@gmail.com>:
Beste allemaal,
Het kost me steeds meer moeite nu ik ouder geworden ben om mijn commentaren in te
houden of onderdrukken op de preken die ik gehoord heb in wat voor kerk dan ook.
Sorry daarvoor bij voorbaat. Me krachten zijn uitgeput... Joh. 21:18 (vooraankondiging
dat ik in 2024 verdwijn...).
Dit doe ik alleen in het Nederlands (tijdgebrek om te vertalen) en wat mij betreft nodig ik
u allen uit om hierop te reageren. Rechtstreeks dan wel tijdens de Bijbelstudie of als het
erg interessant wordt maken we hiervoor een groepsapp. mag ook gewoon op me kop
kan slaan als je me weer ziet... soms helpt dat ook ...
22 OKTOBER AM ds. S.M. Winckler-Huliselan, kern: geloven en vertrouwen - Jeremia
29: 10-14 uit "Bijbel Gewone Taal":
De macht van Babylonië duurt zeventig jaar
10 De Heer zegt: “De macht van Babylonië zal zeventig jaar duren. Als die tijd om
is, kom ik naar jullie toe. Dan laat ik gebeuren wat ik beloofd heb: dan breng ik
jullie terug naar Jeruzalem. 11 Dit is mijn besluit, dit is mijn plan met jullie: Het zal
goed met jullie aflopen, niet slecht. Ik zorg dat er voor jullie een nieuwe tijd komt.
Ik zal jullie nieuwe hoop geven.
12 In die tijd zullen jullie weer tot mij bidden, en zal ik naar jullie luisteren. 13 Jullie
zullen mij zoeken. En als je mij zoekt met heel je hart, zul je mij vinden. 14 Ja,
jullie zullen mij weer vinden. En ik zal ervoor zorgen dat het weer goed met jullie

gaat. Ik haal jullie allemaal terug, uit alle landen en alle plaatsen waar ik jullie
heen gejaagd heb. Dan zullen jullie terugkomen in Jeruzalem.
Vertrouwen ontstaat naar veelvuldige bevestiging van gegronde en bewezen geloven in
iets/iemand. Vertrouw en bouw blindelings alléén op God. Leuke illustratie via de preek
van Jusuf Roni's doa minta odol.
[Wegens tijdgebrek ben ik nog steeds niet klaar met de NL ondertiteling hiervan. Als
iemand het verder van me zou kunnen overnemen, heb ik de ID & NL ondertitelingen
in m'n drive gezet onder Yusuf Roni. Nog 88 percakapan te gaan van deze Jusuf Roni
doa minta odol.nl.srt... daarna controleren, naar YouTuibe uploaden en delen met
de jeugdleden en leiding van de Protestantse Gemeente Oostzaan.]
Hoe kan ik mijzelf, iets of iemand anders vertrouwen als ik al bij voorbaat weet dat er
iets niet in orde is met deze subjects. Op iets of iemand (ja, ja... inclusief mezelf) die op
deze 3 "TA-gila's" zijn/haar leven baseren of tot doel stellen of dienaar/hamba van zijn:
gila harTa (Mammon, maar kan ook spirituele materialisme zijn wat door velen onder
woordje "geluk" is ondergebracht), tachTA (Lucifer/Satan) en waniTA (of eten, kortom:
genotslaven/aanbidders). Of de Nederlandse versie de 3 GE´s (GEld, GEzag/roem en
GEnot/sex/eten/drugs/werk verslaving, kortom alle vormen van genotverslavingen).
15 OKTOBER AM mw. ds. N.K. Atmadja, kern: geef aan God wat voor God is Mattheüs 22: 18-21 uit "Bijbel Gewone Taal":
18 Maar Jezus wist dat ze met die vraag een slechte bedoeling hadden. Hij zei:
“Wat zijn jullie schijnheilig! Jullie willen mij in de val laten lopen. 19 Laat mij eens
een munt zien waarmee je belasting kunt betalen.“ Ze gaven hem een munt. 20
Toen zei Jezus: “Wie staat er op deze munt?“ 21 Zij antwoordden: “De keizer.“
Toen zei Jezus: “Geef aan de keizer wat voor de keizer is. En geef aan God
wat voor God is.“
De munt is een soort weerspiegeling v.d staat. Wij daarentegen zijn de weerspiegeling
van God (Genesis 1: 28 - 26 God zei: “Nu wil ik mensen maken. Ze moeten op mij
lijken.“). In deze tekst lees ik verplichting, aan de staat en aan God. Dus wij geven aan
God wat aan God toekomt, nl. wijzelf. Praktisch komt dit neer op dagelijks, liefst elk
moment zeggen: "Uw wil geschiedde" of bij onszelf de vraag stellen bij alles wat wij
doen en laten, bij het nemen van beslissingen die wij in feite doen elk fractie van een
seconde: "Wat zou Jezus doen in deze (kwestie)".
Doen waar je zin in hebt is niet altijd leuk! Maar je moet het echt wel doen! Dat leren we
al van oudsher:
Exodus 13:21-22 uit NBG vertaling: De wolkkolom en de vuurkolom
De HERE ging voor hen uit, des daags in een wolkkolom om hen
te leiden op de weg, en des nachts in een vuurkolom om hun

voor te lichten, zodat zij dag en nacht konden voortgaan.
In moderne taal: volg je passie, (vuurkolom) het vuur in je hart en al
je dromen (wolkkolom). [In vulgaire taal: ga je pik achterna.] Laat je door niets en
niemand tegenhouden
Als je dit volgt dan weet je dat je in God's harmonische lijn/weg bent/loopt/gaat...
gegarandeerd!
Voor degene die mijn vorige email niet gezien hebben, onder deze email nog mijn
uitnodiging.
Tot de volgende keer...
--Met vriendelijke groeten,

Agapé - Agapé Acupunctuur en Massage - agapeacupunctuur.nl
Gruttostraat 18, 1531WR Wormer
Waterhoen 19, 1511KN Oostzaan | +316 - 333 616 02
2017-10-23 1:59 GMT+02:00 Agapé <liemboenhian@gmail.com>:
Beste allen,
Wat vinden jullie ervan om de bijbelstudie bij mij in Wormer (praktijkruimte) te houden?
Tijdelijk dan wel definitief...
Sayang semua,
Bagaimana kalau PAnya diselenggarakan ditempat saya di Wormer (tempat praktik)?
Sementara atau definitif?

Met vriendelijke groeten,
Dengan hormat,
Agapé - Agapé Acupunctuur en Massage - agapeacupunctuur.nl
Gruttostraat 18, 1531WR Wormer
Waterhoen 19, 1511KN Oostzaan | +316 - 333 616 02
---------- Forwarded message ---------From: Theya Tjoe-Fat <ttjoefat@icloud.com>
Date: 2017-11-02 22:35 GMT+01:00

Subject: Re: Preek en mededelingen GKIN Amstelveen 22 en 29 oktober 2017
To:

Bijgevoegd de mededelingen van 29 oktober en de preken van 22 en 29 oktober 2017.

