NEDERLANDS SEMINAR
over het ZEGEL VAN DE LEVENDE GOD
Sinds het begin der tijden heeft God onophoudelijk naar Zijn kinderen een
hand uitgestoken om hen te leiden en beschermen, en dan vooral
in moeilijke tijden.
Maar het bloed aan de huizen zal het teken zijn, dat gij daar woont; en wanneer Ik dat bloed zal zien, zal Ik genadig
aan u voorbijgaan, zodat u geen dodelijke slag zal treffen, als Ik Egypte teister. Deze dag moet voor u een
gedenkdag zijn, die ge als een feest ter ere van Jahweh moet vieren. Gij zult hem vieren van geslacht tot geslacht:
een eeuwige wet.
Exodus 12:13-14
Nog zag ik een andere engel, opstijgend van de opgang der zon, dragend het zegel van de levende God. Met
machtige stem riep hij de vier engelen toe, aan wie het gegeven was, aarde en zee te beschadigen; en hij sprak:
Beschadigt noch aarde, noch zee, noch de bomen, vóórdat we de dienaars van onze God op hun voorhoofd hebben
gezegeld!
Openbaring 7:2-3

Vandaag is dat niet anders.

God houdt altijd Zijn Woord
U bent uitgenodigd om het online Jezus-tot-demensheid seminar over het Zegel van de
Levende God bij te wonen.
Registreer u nu:
https://bit.ly/JTMBelgiumNetherlandsJuly25
Datum: 25 juli 2021

Tijd: 19.30 uur

Het Zegel van de Levende God werd ons gegeven in openbaringen van Maria van de Goddelijke
Barmhartigheid in het Boek der Waarheid.
In de boodschap van 20 februari 2012 zegt God de Vader deze woorden daarover:
“(…) Want Ik laat nu het Zegel van Mijn liefde en bescherming na. Hiermee zullen jullie ontsnappen aan
de aandacht van diegenen die ontbering zullen veroorzaken in jullie landen. Mijn Zegel is Mijn belofte van
redding. Met dit Zegel zal Mijn kracht door jullie stromen en zal er jullie geen kwaad overkomen. Dit is
een wonder, kinderen, en enkel diegenen die buigen voor Mij, hun Heer en Schepper van alle dingen, zoals
kleine kinderen met liefde voor Mij in hun hart, kunnen gezegend worden met dit goddelijk geschenk.”
Het Zegel van de Levende God is een bijzondere genade van God, gegeven voor de huidige tijd in de
aanloop naar de Tweede Komst van Jezus Christus.
Dit werd voorzegd in het laatste deel van de Heilige Bijbel – in het Boek der Openbaring van de Heilige
Johannes (Openb. 7 en Openb. 9:4).
Psalmen 23:6 (22:6)
Voorspoed en zegen zullen mij volgen Mijn leven lang;
In het huis van Jahweh mag ik wonen in lengte van dagen!

