Silent Unity is Christelijke organisatie, ontstaan in Amerika, waar altijd iemand bidt bij een brandend vuur (kaars), dag en

nacht. Op de Nederlandse afdeling wordt bijna dagelijks gebeden. Je kunt er vragen om gebed (ook anoniem voor een
anoniem doel), waarvoor ze een maand lang (gratis) dagelijks zullen bidden. Dat kan zo nodig verlengd worden.
Er mochten al veel wonderen gebeuren.
Unity NL: (gratis) 030 2963888 www.unitynederland.org en Silent Unity: 1-800-669-7729 www.unityworldhq.org.
Silent Unity geeft al jaren maandelijks boekjes met gebeden uit: jaar in jaar uit voor IEDERE dag een nieuw gebedje, dat in
heel veel talen wordt vertaald. Het heet in Amerika Daily Word en in NL Dagelijks Woord. Het is trouwens ook in het Duits
en Frans, etc. Je kunt in NL Dagelijks Woord of Daily Word thuis krijgen, voor ca. €40 per jaar (incl. verzenden etc).
Hieronder een aantal van deze gebeden. Je kunt ook voor iemand bidden zoals ze je bij de Soefi’s leren: plaats iemand
‘volkomen gezond en heel’ in het ‘Goddelijk Licht’ (ofwel Gods Hart of Hand of welke associatie je daar dan ook mee zou
kunnen hebben – God heeft geen lichaam, dus het blijven menselijke associaties om het tastbaarder te maken, dichterbij te
halen; niets mis mee natuurlijk, zolang je er zuiver mee omgaat).
Samengesteld door HEALTHhelp in 2004.

Ma 5-8-02:

Ware volmaaktheid

IK BEN EEN UITDRUKKING VAN WARE VOLMAAKTHEID
ALS EEN STEEDS BETER WORDENDE SCHEPPING VAN GOD.
Sommige mensen zeggen dat je alles maar alleen op een goede of een slechte manier kunt doen. Het streven naar perfectie
in al mijn ondernemingen is zeker een nobel voornemen, maar wordt wel vermoeiend wanneer ik mezelf op mijn kop geef bij
elke vergissing die ik bega. God heeft mij geschapen als een zich steeds verbeterende, voortdurende uitdrukking van
goddelijke liefde. Ik breng bij mezelf mijn ware aard in herinnering: een goddelijke schepping die voortdurend leert. En ik
besef dat ik niet alles iedere keer perfect hoef te doen. Het is normaal voor mij om vergissingen te begaan terwijl ik leer m ijn
goddelijke potentieel te gebruiken. Daarom ontspan ik me. En ik ben blij dat mijn innerlijk zich ontplooit. Wanneer ik mijzelf
werkelijk als instrument zie waar de energie van God doorheen kan stromen, dan realiseer ik me dat ik dán al volmaaktheid
tot uitdrukking breng. Ik ben een kanaal voor de zuivere werking van de Geest.

Oordeel niet en er zal niet over u geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden;
vergeef en u zal worden vergeven. Lucas 6: 37.
Wo 7-8-02:

Genezing

TERWIJL IK RUST IN DE VREDIGE AANWEZIGHEID VAN GOD,
WORD IK GENEZEN EN VERNIEUWD.
Terwijl ik bid om genezing, heb ik er vertrouwen in dat ik genezen wórd. Voortbouwend op dat vertrouwen, schep ik
gedachten van genezing als ik rust in de vredige aanwezigheid van God.
Ondanks symptomen en uiterlijke verschijnselen weet ik dat het genezende leven van God door mijn hele lichaam beweegt.
Dat God-leven in mij stelt me in staat om diep te ademen en mijn longen nemen kostbare zuurstof op die me energie geeft.
Terwijl ik rust, antwoordt God-leven in mij met genezing en geeft mij meer energie.
Ik concentreer mijn aandacht op God en de goddelijke belofte van gezondheid en heelheid… de belofte die bezig is vervuld te
worden. Ik zegen mijn lichaam om het werk dat het doet en dank voor de genezing die aan de gang is. En ik voel nieuwe
vitaliteit. Terwijl ik rust in de vredige aanwezigheid van God, word ik genezen.

Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen
hebt… Verheerlijkt dan God met uw lichaam. 1 Korintiërs 6: 19-20.

Do 8-8-02: Beschermd
GOD IN MIJ IS GROTER DAN WAT TER WERELD OOK.
Mijn denkvermogen is een krachtig gereedschap, voor mij gemaakt door God om te gebruiken zoals ik dat wens. Dus als ik me
onzeker of onveilig voel, houd ik me vast aan gedachten van veiligheid en welzijn. Mijn positieve houding is als een rost van
kalmerende gedachten die me beschermt tegen bezorgdheid en stress.
Ik herinner me de woorden van Jezus: “Kinderkens, gij zijt van God en hebt hen overwonnen; want Die in u is, is groter dan
die in de wereld is.” (1 Johannes 4: 4). Mijn innerlijke positieve gedachten overwinnen gemakkelijk alle angstige ideeën die uit
de buitenwereld op me af komen.
Eenvoudig door mijn bewustzijn te concentreren op de beschermende aanwezigheid van God, die me omringt, zegen ik mezelf
en de mensen om mij heen met troostrijke gedachten van vrede en veiligheid.

Want Gij, o Heer, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; geen onheil zal u treffen.
Psalm 91: 9-10.

Vr 9-8-02: Vrij HET GEWIJDE LEVEN VAN DE GEEST IN MIJ INSPIREERT ME OM GEZONDE KEUZES TE MAKEN.
Ik vind het een eer dat de Geest van God Zelf in mijn lichaam verblijft, me sterk houdt, en vol van leven. De sterkte van de
Geest ondersteunt me zodat ik makkelijk weerstand kan bieden aan verleidingen zoals ongezond voedsel of andere middelen
of gewoontes die schadelijk voor me zouden kunnen zijn. Dan ben ik in staat om de meest wijze en gezonde keuzes te maken
voor mijn lichaam. Als ik me bewust ben van het gewijde leven van de Geest in mij, word ik ertoe aangezet om mijn lichaam
met het grootste respect te behandelen. Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Ik heb de vrijheid gekregen om
keuzes te maken met betrekking tot de verzorging van mijn lichaamstempel. En met die vrijheid ook de verantwoordelijkheid
om gezonde keuzes te maken. Op iedere levensbevestigende keuze die ik maak, reageert mijn lichaam met toegenomen
vitaliteit totdat ik gewoonweg straal van geZONdheid.

Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt.
Romeinen 8: 2.

Zo 11-8-02:

Genade

DOOR HET GESCHENK VAN GENADE
LEEF IK IN DE LIEFDEVOLLE, SCHEPPENDE TEGENWOORDIGHEID VAN GOD.
Ondanks de dagelijkse beslommeringen van het leven en de vele zaken die mijn aandacht opeisen, is er diep in mijn
binnenste een blijvende kalmte die veroorzaakt wordt door de wetenschap dat God en ik – en alles wat leeft – één zijn.
Dankzij de gift van goddelijke genade leef ik temidden van de liefdevolle, scheppende aanwezigheid van God. Door Gods
geschenk van genade wordt mijn beperkte menselijke geest een toegang voor onbeperkte ideeën; mijn sterfelijke lichaam
wordt een tempel van almaar vernieuwend leven. En ik, een gewone sterveling, word een minder gewoon voorbeeld van
iemand die Gods liefde tevoorschijn brengt.
Gods genade doet me mijzelf herkennen in alle wonderen, in alle liefdevolle gedachten en in alle goddelijke scheppingen.
Wetend dat God en ik – en alles wat leeft – één zijn, is dankbaarheid de basis van mijn leven.

Want door uw verbondenheid met hem bent u in elk opzicht bevoorrecht, in spreken en in kennis. Zo stevig
heeft de getuigenis over Christus zich in u verankerd, dat geen enkele genade-gave u ontbreekt. 1 Korintiërs 1: 5-7.
Ma 5-4-01:

Genezing

GODS TRANSFORMERENDE KRACHT
SCHEPT NIEUW LEVEN, NIEUWE KRACHT EN ENERGIE IN MIJ.
De genezende kracht van God herstelt mij, cel voor cel. Elke cel en elke conditie die niet overeenstemt met de gezondheid van
mijn lichaam en geest, wordt nu getransformeerd. Het resultaat van die omzetting van energie, transformatie, is
wonderbaarlijk. Het is alsof ik helemaal nieuw geschapen word met nieuw leven en nieuwe kracht en nieuwe energie.
Kijkend naar mijn uiterlijke verschijning, zie ik misschien geen direct verschil. Het vernieuwingsproces begint binnenin.
Innerlijke omstandigheden worden nu positief veranderd, zodat ik gezondheid en vitaliteit toon.
Mijn gedachten zijn getransformeerd en ik denk nu aan de vernieuwing die plaatsvindt, en die bevestig ik voor mezelf. Cel
voor cel wordt mijn lichaam hersteld, zodat ik blaak van gezondheid. Mijn transformatie is de ononderbroken activiteit van
Gods genezende kracht binnenin mij.

Toe zei Jezus haar: “Vrouw, wat is uw geloof groot! Moge gebeuren wat u vraagt.” En vanaf dat ogenblik was
haar dochter genezen. Matteüs 15: 28.
Ma 5-1-04:

Genezing

HET VERNIEUWENDE LEVEN VAN GOD ZINDERT IN IEDERE CEL VAN MIJN LICHAAM.
IK WORD WEER GEZOND.
De afzonderlijke cellen die tezamen mijn lichaam vormen, kan ik van buitenaf niet zien. Toch weet ik dat die cellen in staat
zijn om alle fundamentele levensfuncties te verrichten.
Er is een voortdurend proces gaande van genezing en vernieuwing. Het vernieuwende leven van God zindert in elke cel en
zorgt voor een continue verjonging van weefsels en organen, botten en gewrichten.
Mijn bevestigingen en mijn gebeden geven mijn cellen het teken om het proces van genezing en vernieuwing te intensiveren.
Ik voel dan de energie in mij opbruisen. Wanneer ik genezing bevestig, reageert het leven binnenin mij met vernieuwing. Het
vernieuwende leven van God maakt mij dan weer gezond.

Genees mij, Heer, dan zal ik weer gezond worden; bevrijd mij, dan zal ik weer veilig zijn. U wil ik eren.
Jeremia 17: 14.

Zo 18-8-02: Vernieuwing
VERNIEUWD NAAR LICHAAM EN GEEST BEN IK GEZOND EN HEEL.
Wanneer ik over genezing spreek en denk, zend ik naar mijn hele lichaam ene boodschap van vernieuwing uit. Het antwoord
is in overeenstemming met Gods plan voor een doorlopende stroom van vernieuwing die Hij in elke cel van mijn lichaam
ingeprent heeft. Mijn organen, botten en gewrichten worden cel voor cel vernieuwd.
Ook mijn geest wordt vernieuwd. Elke dag leer ik iets nieuws en ik ben in staat om me te herinneren wat ik heb geleerd
wanneer ik dat nodig heb. Zoiets simpels als het onthouden van de plek waar ik mijn autosleutels heb gelegd, is van belang,
en ik herinner me dat dan ook duidelijk.
Ik word vernieuwd naar geest en lichaam, cel voor cel, zodat ik gezond en heel ben. Dit is de waarheid die ik dagelijks
bevestig.

Mijn zoon/dochter, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken; want zij zijn leven voor wie ze
vindt, genezing voor hun ganse lichaam.
Spreuken 4: 20-22.

Di 20-8-02: Luisteren
TERUG IN DE STILTE VAN MIJN ZIEL LUISTER IK NAAR MIJN SCHEPPER.
Ik laat alle herrie en het gedoe om me heen voor wat het is en zoek een rustig plekje op, zodat ik goed naar Gods woorden
kan luisteren. Dit soort luisteren is totaal iets anders dan wat ik doe als ik gewoon luister. Ik luister dus met ‘hart en ziel’.
Alle gepieker en zorgen laat ik varen en mijn hele lichaam ontspant zich. Op zo’n moment voel ik me omhuld door Gods liefde.
Me volledig bewust van Gods aanwezigheid stem ik mij af op Gods geruststellende woorden, Gods aanwijzingen en wat ik
verder hoef te horen. Ik hoef geen vragen te stellen of omstandigheden toe te lichten. Ik luister alleen maar, want God kent
mijn gedachten en weet wat mij bezighoudt.
Deze kostbare momenten van luisteren naar mijn Schepper blijven mij de hele dag bij.

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal binnenkomen
en we houden samen met elkaar de maaltijd.
Naar Openbaringen 3: 20.

Zo 30-9-07:

Genezing

ÉÉN MET DE MACHTIGE, HELENDE KRACHT VAN GOD,
BEN IK GEZOND NAAR LICHAAM EN GEEST.
Met absoluut vertrouwen in God, bevestig ik: ik ben één met de machtige, helende kracht van God. Evenals Gods geest,
verblijft ook Gods kracht in mij. Ik ben heel en gezond. Dankbaarheid, kracht en liefde vullen heel mijn wezen en mijn leven.
Met elke herhaling van deze helende bevestiging word ik meer en meer bewust van de waarheid van Gods aanwezigheid in
mij als een integraal deel van heel mijn wezen. Mijn denken, lichaam en geest reageren op deze woorden van kracht en
gezondheid. Ik loop veerkrachtig; ik denk helder en zuiver; ik heb een opgewekt gemoed.
In blijdschap en in dankbaarheid bevestig ik: één met de machtige, helende kracht van God, ben ik gezond naar lichaam en
geest.

De geest van God heeft mij gemaakt, de adem van de Ontzagwekkende doet mij leven.
Job 33: 4.

Wo 19-6-02:

Genezing

DOOR GOD UIT LIEFDE GESCHAPEN,
WORD IK TELKENS OPNIEUW GENEZEN EN GEHEELD.
Wanneer ik de waarheid spreek over mezelf, in gedachten of hardop, voel ik de helende kracht van liefde. En de waarheid is:
ik ben geschapen uit Gods liefde. Ik geloof dat het besef dat God van me houdt, de genezing versnelt die binnenin mij
plaatsvindt.
De liefde die mijn cellen en weefsel, organen en bloedsomloop vorm heeft gegeven, zorgt ook voor een voortdurende heling
en genezing. God heeft mij geschapen om te leven en ik blijf dat steeds bevestigen met elke gedachte en met elk woord dat
ik daarover uitspreek.
Gebed is een prachtige manier om de liefde van God te bevestigen en ook de genezing, die plaats vindt in hen van wie ik
houd én in mezelf. In gebed bevestig ik dat Gods liefde een eeuwig en machtig helingsproces is, in mij en ook in hen van wie
ik houd.

Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw wond zich spoedig sluiten.
Jesaja 58: 8.

Za 10-8-02:

Bid voor anderen

MET ELK GEBED VOOR ANDEREN
BEVESTIG IK MIJN GELOOF IN GODS KRACHT OM HEN TE GENEZEN.
Ik ben dankbaar voor al diegenen die vandaag voor mij bidden. En ik voel me vereerd om voor anderen te bidden. Bidden is
een manier om ons geloof in God en onze liefde voor elkaar met anderen te delen.
Elk gebed dat ik bid voor iemand anders is een stille maar krachtige boodschap die mijn geloof in Gods vermogen verkondigt
om hen te genezen en vernieuwen, te leiden en te troosten. Ik geloof in het allerbeste voor hen en dat bevestig ik. Wat dat
allerbeste is, hoef ik niet nader te omschrijven.
Ik vertrouw erop dat God genezing, begrip en voorspoed tot stand brengt voor iedereen voor wie ik bid en met wie ik bid.
Zegeningen vinden plaats voor en ook door verschillende mensen en omstandigheden, maar God is de bron van al het goede.

Toen vroeg de koning hem: “Wees zo goed de Heer, uw God, te vermurwen en bid dat ik mijn hand kan
terugtrekken”. En de man vermurwde de Heer, zodat de koning zijn hand kon terugtrekken: zijn hand was
weer als tevoren.
1 Koningen 13: 6.

Ma 19-8-02:

Verenigd in God

WAAR MIJN GELIEFDEN OF IK OOK MOGEN ZIJN,
WIJ BEGEVEN ONS ONDER GODS PRACHTIGE HEMEL.
De sterren in de duisternis van de nacht boven mij strekken zich over het uitspansel uit, zo ver je kunt zien. Toch koesteren
andere mensen aan de andere kant van de aarde zich in de warme zonnestralen. Dan, als gevolg van een door God
ontworpen demonstratie van eenheid, gaat de dag langzaam over in de nacht en de nacht in de dag.
Wanneer ik niet bij hen ben van wie ik houd, bedenk ik dat ieder van ons zich onder de paraplu van Gods prachtige hemel
bevindt, waar we ook zijn. Op elk tijdstip van de dag of nacht zijn we samen, vanwege de tegenwoordigheid van onze
Scheper.
Door de leiding van God, die mij zo vriendelijk de weg wijst, worden ook mijn geliefden geleid. Waar we ook mogen gaan en
wat we ook mogen doen, God is met ons. Hij beschermt en bemoedigt ons bij elke stap op onze weg..

De hemelen vertellen Gods eer.
Psalm 19: 1.

Wo 12-6-02:

Bid voor anderen

MIJN GEBEDEN VOOR ANDEREN
WORDEN OP WONDERBAARLIJKE WIJZE DOOR GOD BEANTWOORD.
Mijn geliefden en ik zijn op een speciale manier verbonden als we voor elkaar bidden. Gebed is het kostbaarste geschenk dat
ik kan geven aan mijn geliefden of aan een vreemde, die dat nodig heeft. Want het is een geschenk dat alles overtreft wat ik
hen ooit zal kunnen geven.
Mijn goede bedoelingen voor hen die ik liefheb en voor hen die ik niet ken, komen als een gebed uit mijn hart. God zet mijn
goede bedoelingen om in antwoorden die voorzien in het allerbeste voor alle betrokkenen. Net als ik voor mezelf bid,
beantwoordt God mijn gebeden voor anderen, door tegemoet te komen aan hun behoeften op een manier die ik mij nooit heb
kunnen voorstellen.
Door de oneindige wijsheid van God worden mijn gebeden voor anderen op een wonderbaarlijke en prachtige manier
verhoord.

Geliefden, ik bid dat alles goed met u gaat, ook met uw gezondheid. Net zoals het goed gaat met uw ziel. 3
Johannes 1: 2.

Za 6-4-01:

Bid voor anderen

WANNEER IK BID VOOR MIJN GELIEFDEN,
BEVESTIG IK DAT EEN GODDELIJK PLAN ZICH VOOR HEN ONTVOUWT.
Mijn lieve familie en vrienden zijn heel belangrijk voor me. En ik wens hen altijd het beste van alles. Wat ik denk dat het beste
voor hen is, gebeurt misschien niet. Wellicht ís dat helemaal niet het beste voor hen. Alleen God weet wat het beste is voor de
mensen van wie ik houd. En ik weet dat Gods liefde en leiding altijd in grote mate aan ze wordt geschonken.
Net zoals ikzelf soms fouten maak en daarvan leer, kan het zijn dat mijn familieleden en vrienden keuzes maken die (volgens
mij) niet in hun eigen belang zijn, maar door de zachtaardige en liefhebbende leiding van God leren ook zij.
Wanneer ik bid voor mijn geliefden, geef ik God geen gedetailleerd plan van wat er zou moeten gebeuren. Ik draag mijn
geliefden over aan God en aan zijn wijsheid. En ik verklaar met nadruk dat een goddelijk plan zich aan het ontvouwen is.

Laat Hij uw wensen vervullen en al uw plannen ten uitvoer brengen.
Psalm 20: 5.

Fundament van liefde

Za 24-8-02:

IK BEN GEDULDIG EN LIEFDEVOL
OMDAT IK ME GEDRAGEN VOEL DOOR HET FUNDAMENT VAN GODS LIEFDE.
Hoe kan ik rustig en doelbewust blijven wanneer ik bij iemand ben die zich ergens heel druk over maakt? In zo’n geval kijk ik
verder dan de tranen en de boosheid en bevestig ik de aanwezigheid van liefde in zowel deze persoon als in mijzelf.
Omdat we beiden vanuit de pure liefde van God geschapen zijn, is er liefde in ons die er slechts op wacht om tot uiting te
worden gebracht. Als ik mij concentreer, kan ik geduldig en liefdevol zijn. Liefde gaat het menselijke beredeneren en
begrijpen te boven. Zij heeft de kracht in zich om disharmonie in harmonie te veranderen en begrip te scheppen waar
ontevredenheid heerst.
Ik word in al mijn relaties gedragen door het fundament van goddelijke liefde, want ik ben immers geschapen om lief te
hebben en om bemind te worden. De Geest van God, die zich in mij bevindt, beweegt zich van mij naar buiten: als liefde die
mij met anderen verbindt.

De liefde is lankmoedig… alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmer meer.
1 Korintiërs 13: 4, 7, 8.

Di 20-1-04:

Bid voor anderen

ALS IK BID VOOR ANDEREN,
BEN IK EEN STER DIE GODS LIEFDE UITSTRAALT.
Als ik bid voor anderen, ervaar ik een gevoel van goddelijke liefde en openheid, dat mij meer bewust maakt. Ik ontspan me
en weet dat God houdt van hen voor wie ik bid. De Geest van God is in hen en dat brengen ze tot uitdrukking door zichzelf te
zijn.
Ik bevrijd me en laat elke negatieve gedachte los, die ik misschien had over wat anderen meemaken.
Ik stel mij levendig voor hoe mijn geliefden vrede, voldoening, gezondheid en overvloed genieten.
Ik verheug me en dank God dat Hij mijn gebeden voor hen van wie ik houd verhoort, precies zoals bij hen past. Dat wordt nu
op dit moment in hun leven zichtbaar.
Als ik op deze manier bid voor anderen, ben ik een ster die Gods liefdevolle energie uitstraalt en dat is mij tot zegen.

Beste vriend, ik bid, dat alles goed met u gaat, ook met uw gezondheid.
3 Johannes 1: 2.

Ma 19-1-04:

Eén met allen

ÉÉN MET GOD EN ALLE MENSEN,
BEN IK EEN SCHAKEL IN DE KETEN VAN DE ‘GODDELIJKE MENSHEID’.
In een moment van vredig één zijn met God, kom ik tot rust in de stilte en laat goed tot me doordringen dat ik in essentie met
God verbonden ben.
Ik ervaar ook mijn verwantschap met de mensen over de hele wereld, die allen een uitdrukking zijn van God. Werkelijke of
denkbeeldige verschillen tussen mensen smelten weg als ik me ervan bewust ben dat we als Gods familie bij elkaar horen. We
mogen dan verschillende gewoontes hebben en verschillende talen spreken, onze hartewensen blijven dezelfde. We willen
allemaal innerlijke vrede, liefdevolle relaties, voorspoed en gezondheid.
Als ik niet alleen naar mezelf kijk, maar naar Gods wereldwijde familie, wens ik dat het beste gebeurt. Niet alleen voor mezelf ,
maar voor iedereen. Ik verstevig mijn relatie met God en iederen op aarde. Door een groeiend besef van onze eenheid
worden wij, mensen van de wereld, tot één goddelijke mensheid.

Er is één lichaam en één Geest… één God die de Vader is van alle mensen.
Efeziërs 4: 4, 6.

Di 18-6-02:

Eén van hart

ÉÉN VAN HART, VERENIGD IN GEBED,
ZEGENEN WIJ DE WERELD MET LIEFDE EN BEGRIP.
Het geloof en de gewoontes van de mensen in de wereld verschillen. Toch kunnen wij, ondanks al die verschillen, onze harten
in gebed verenigen voor acceptatie van elkaar, begrip en vrede.
De goddelijke liefde die in ieder van ons huist, overstijgt de barrières van ras, geloof en taal. Liefde is een band die al Gods
kinderen verenigt. Ik weet dat als ik bid, de liefde die van mijn hart uitgaat naar een naaste en van deze vervolgens voortgaat
naar steeds weer anderen tot de cirkel rond is, naar mij terugkeert.
Wanneer ik mijn hart met anderen in gebed verenig, voeg ik me bij de mensen in de wereld om het bewustzijn van liefde en
begrip tot nieuwe hoogten te voeren.

Ik ben er zeker van dat niets ons van God kan scheiden: dood of leven, engelen of geestelijke krachten, heden
of toekomst, machten boven of beneden ons, niets in de hele schepping kan ons scheiden van God, die ons
liefheeft.
Romeinen 8: 38-39.

