OneWay » Forum

Page 1 of 3

donderdag 17 juni

 nieuws
 agenda
 opiniepeiling








forum
chatbox
prikbord
kaarten
spellen
dagboeken








muziek
boeken - ned.
boeken - int.
software
films
cadeaus






weblinks
bijbel
adressengids
downloads

Forum > Kerkelijk leven > God's reddende ark staat in Den Haag?

God's reddende ark staat in Den Haag?
Gepost door Cassius73 op 02-08-02 10:49

Kijk eens naar de volgende website:
http://www/.granel.org/

...de letter doodt, maar
de Geest maakt levend.
(vs. 6b)
Je maakt nog geen gebruik van alle onderdelen van de
2 Korintiërs 3:4-11
portal/community OneWay. Een gedeelte van site valt
onder betaald lidmaatschap, waaronder het forum, de
chat en de dagelijkse nieuws en overdenking per email.
Niet ingelogd
Voor een klein bedrag kan je dus actief meedoen op
OneWay. Als je nu een jaarabonnement neemt, krijg je
een leuk welkomstgeschenk thuisgestuurd. Je kunt
kiezen uit:

Software:
CD

DVD

Our God of Wonders Various Artists
Groot Nieuws Bijbel CD
Bijzondere compilatie
ROM
worship-songs
van
Voor € 29.95
bekende
artiesten.

REVELATION
Eindtijd-film
Revelation op DVD.

CD

BOEK

Heeft iemand ervaring met deze kerk / beweging? Ik vind het bijna eng... C.S.
Lewis was een instrument van de duivel, Billy Graham is ook niet helemaal
okselfris en om over DC Talk nog maar te zwijgen...
Reacties?
Gepost door Sylvia_Re911 op 02-08-02 11:04

Ha, een interessante site!
Ik zet de link er even in dat leest wat makkelijker

in
Nieuws
binnen
In kop / titel
naar

Klik hier
Gepost door carry op 02-08-02 11:15

Helaas zitten we allemaal vol fouten. Wij leven toch ook uit de Vergeving? Kan zo
nog wel ff doorgaan met het genoemde lijstje. Dan nog maar niet te spreken over
onze christelijke activiteiten als kerkscheuringen enzo. Menig traan heeft volgens
mij al in de hemelse gewesten daarover gevloeid. En is niet het uiteindelijk oordeel
alleen aan God?
Gepost door ik_ben_Pipie op 02-08-02 11:30

Ik vind het erg moeilijk om hun veroordelingen en hun oordelen te lezen. Ze
noemen grote Gods mannen (naar mijn idee) - ware satanisten - *** Ik vind het zo
jammer allemaal. Christenen die andere Christenen (al zijn ze van mening dat die
andere geen Christen zijn) zwart maken.
MAAR ik zie het
steeds weer gebeuren, wat is dat toch?
Zo zijn er gelovige mensen die
niet deugen.Zo zijn er kerken en gemeentes die niet deugen...
Zo zijn er
"leringen"- " wave`s " die niet deugen. Charismatische uitingen die niet deugd...
Zo ontstaan oorlogen ook in de naam van de heer. Allemaal vanuit ieders
eigen visie ! Let wel: ik was mijn handen niet in onschuld Ik doe soms net zo hard
mee...want mijn geloof is waar ik voor sta en voor mij de enige waarheid... Maar
toch en toch...we maken elkaar af, op die manier. Erg eigenlijk hé. (ik weet dat dit
al de hele mensheid bezig is en niet nieuw is, maar ik blijf het toch heel erg
vinden) lfs allemaal en wijsheid toe gebeden. Pipie
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Wait for me: the best from... Brandglas - Sjaak
- Rebecca St. James
Verboom
Beeldend geschreven,
eigentijdse
psychologische
roman.
Kijk voor een overzicht van alle voordelen op de
abonnementspagina !
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Gepost door ik_ben_Pipie op 02-08-02 11:48

Ik ben zo blij met het verlossend werk van Jezus Christus. Met de genade die God
ons schenkt vanwege het bloed van Jezus, het volmaakte offer. Hij is onze
vreugde. IK BEN BLIJ EEN KIND VAN HEM TE ZIJN.
Gepost door 777 op 02-08-02 13:29

Lijkt inderdaad een beetje eng; Amy Grant zou dus een (satanist) kunnen zijn en
de jongens van Stryper, Petra, de Rez Band, White Heart, DC Talk...enz. heulen
dus met de duivel?! Wat moeten we hier nu weer van denken?!
Gepost door Chance op 02-08-02 13:36

Lekker laten kletsen.....
Wij weten wel beter.
Dit soort pietpraat houd je toch niet tegen.
Gepost door akjest op 04-08-02 18:25

Het is toch niet zo dat je zo'n site serieus neemt?? Zo kun je overal wel iets slechts
in ontdekken. Wat me nog het meest verbaast is dat ze echt ALLES weten over
satanisten. Laten ze zich daar eens bezig houden met opbouwen in plaats van
afbreken! Als ze daar hun energie in hadden gestoken, hadden ze veel kunnen
doen. Maar als je nog een keer wil lachen, dan kan ik je deze site van harte
aanbevelen!
Gepost door Thomas_boy op 04-08-02 19:56

Zitten niet ver van mijn huis en denken de wijsheid te hebben. De meeste andere
groepen zijn fout.
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Gepost door eenKaa op 04-08-02 20:52

voordat de link hier stond kregen deze mensen ongeveer 4 mensen per dag op
bezoek op hun site, de onderhouders zelf, een fan, en laten we zeggen 1 lezer
erbij.... dat is er een teveel natuurlijk want wat een boel twijfel kun je hierdoor
krijgen...... maar goed, nu deze link hier op oneway staat krijgen ze ongeveer 20
bezoekers per dag, met uitschieter naar 65 toe, dat is wel veel mensen die nu
moeten lezen dat iedereen die anders denkt dan die mensen een satanist is......
als deze discussie straks klaar is zakt het weer weg en dan zullen ze weer terug
gaan naar 4 bezoekers per dag ..............hoop ik.
Gepost door Eldad op 04-08-02 21:25

Ja, of Tourniquet.
Dit schreef het artikel: Tourniquet recently toured with anti-christ band Atheist! Dit
is niet waar. Zij hebben nooit getourd met de band Atheist. Dat heb ik van
Tourniquet zelf. Een zo'n vergissing van de auteur van dit verhaal, en het maakt bij
mij het hele verhaal ongeloofwaardig.
Of wat dachten jullie van die ene artiest die mensen in het publiek heeft die de
satansgroet doen. daardoor is hij/zij ook meteen satanist.. (weet ff niet meer welke
het was).
Deze redenatie doortrekken... Hij zegt dus dat het publiek bepaald of de artiest wel
of geen christen is.
Ik weet dat er christenen zijn die naar concerten van Cradle of Filth en Dimmu
Borgir enzo gaan om daar het evangelie te verkondigen. Er zijn dus christenen in
het publiek van deze satanische bands. Dat betekend dus dat als er satanisten bij
een christelijke band staan en het is dan een satanische band, dat als er
christenen bij een satanische band staan dat de satanische band ook meteen een
christelijke band is...
Leuk he? Cradle of filth, dimmu borgir, immortal enzo zijn allemaal christelijke
bands als JIJ als christen naar een concert van hen gaat... Blessings, Eldad
Gepost door gast21 op 04-08-02 21:32

Geen druppel alcohol, bedorven, zelfzuchtig, Verdoemenis, zucht...
Gepost door mrjohan op 04-08-02 23:59

Dat artikel over Christelijke Rockmuziek is regelrecht gecopieerd van een
Amerikaanse website van een fanatistische groepering die beweerd dat de oud
engelse King James vertaling heiliger is dan de grondtekst, en het oud
amerikaanse baptistengezangenboek uit de 18e eeuw ook een bepaalde
heiligeheid toekennen, bij wijze van spreken. Dus je weet wel in welke hoek je het
moet zoeken: gefrustreerde oudjes die mopperen dat alles tegenwoordig niet meer
zo is als vroeger. Eigenlijk moeten we degenen bestraffen die die mopperende
zeurkousen achter de geraniums een internet verbinding heeft gegeven. Ach, laat
ze maar.
Gepost door trialk op 05-08-02 00:10

Ik heb het nog niet gelezen, zal ik deze info maar eens overslaan, ?
Heb ik bij T.B.J.ook gedaan trouwens.
Ik zie wel, ik kan iederéen wel het voordeel van de twijfel gaan geven, triest voor
de mensen die er in zitten, dat wel, of moet ik hem daar eerst voor gaan lezen?
Groet!.
Gepost door KabouterPlop op 05-08-02 00:24

Hallo, Ik ben van mening dat je HEEEEEL voorzichtig moet zijn om te zeggen dat
iemand voor de duivel werkt. Dat zeiden mensen ook van Christus toen Hij
mensen genas. Ze zeiden dat hij dat door de duivel deed. Ik heb begrepen dat dat
een zonde is die niet vegeven wordt. Kabouter P.
Gepost door trialk op 05-08-02 01:00

Wat is de zonde tegen de Heilige Geest?
Die wordt volgens de letter van het Woord niet vergeven!
Ik ben het, Kabouter P.wél volkomen met je eens dat voorzichtigheid en Liefde, die
elkaar uiteraard perfect aanvullen, zo niet een zijn een zeér hoge prioriteit hebben
En wellicht de gróótste, omzichtig omgaan met elkaar , echter ook dit is niet
vrijblijvend zie omzichtig met elkaar omgaan.
Br.Groet.
Gepost door HartgerB op 05-08-02 11:49

Wat zullen deze mensen schrikken als ze straks allemaal "satanisten" gaan
tegenkomen in de hemel...
Gepost door 777 op 05-08-02 13:09

Rare jongens...!
Gepost door Eldad op 06-08-02 16:01
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En als ze die "satanisten" niet tegenkomen in de Hemel? Dan kunnen ze zien wie
de echte satanisten zijn in de Hell...
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