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In de afgelopen aantal dagen na onze familie verhuizing terug naar de Dallas-Ft. Worth 
Metroplex, ik was in staat om Margaret en John nemen aan een jaarlijkse fondsenwerving 
banket, voor een twee jaar durende gebed partner en jongere vriend (die rond de leeftijd 
van John's), die een christelijke evangelisatie bediening met een outreach ziet toe op de 
verschillende steden in de Verenigde Staten. Hoewel er geen twijfel over bestaan dat 
deze jongeman een gesprek en zalving om het evangelie aan de plaatsen waar hij en zijn 
groep worden geleid prediken heeft, waren er een aantal zeer verontrustend verklaringen 
die voortkwam tijdens de avond presentatie en aantrekkingskracht voor de financiering, 
voor de 500 of zo christelijke deelnemers, die oprecht verlangen het goede nieuws van 
de verlossing in Jezus Christus worden verkondigd aan iedereen. In ontdekken dat deze 
oprechte evangelist substantiële post-graduate graden van twee hoog aangeschreven 
seminaries, misschien wel een van de meest betreffende aspecten, onder vele, van zijn 
"nieuwe visie en gedetailleerd organisatorische plan" voor evangelisatie, hadden was het 
uitgangspunt dat het "schriftuurlijk en tenslotte 'tijd voor de "heidenen om de Joden tot 
jaloersheid te verwekken" (vgl. Romeinen 10:19, 11:11). Dus, als sommigen van ons 
daar zat, grimassen over de vluchtige Schriftuurlijke redenen voor zijn bediening, konden 
onze collectieve gedachten niet helpen, maar nadenken over hoe wanhopig hij, en de 
aanwezigen in de zaal, een meer fundamenteel begrip van de Hebreeuwse wortels van 
ons geloof nodig en theologische en geestelijke erfgoed in het jodendom. 

Op onze weg naar huis van het banket, werd onze ietwat verwarde discussie doorspekt 
met verbazing getemperd met droefheid, zoals we weten van jaren van studie en 
onderzoek dat een groot deel van de moderne, westerse, christelijke cultuur heeft 
bijgedragen aan concepten van de Here Jezus te bevorderen die zijn niet alleen niet-
Bijbelse, maar die zorgen voor een groot aantal minder-dan-Schriftuurlijke praktijken en 
gewoonten naar overvloed in de meeste gelovigen 'traditionele activiteiten. De Joodse 
Yeshua van Nazarethis een veel ander persoon tot veel van de hedendaagse 

christenen. En veel hedendaagse concepten van Jezus-terwijl niet alleen het gieten opzij 
noodzakelijk morele en ethische standbeelden verordend in de Thora van Mozes, tot het 
christendom ten nadele van-zijn ook zeker niet geholpen provoceren het Joodse volk tot 
jaloezie voor het geloof in Hem. Toch is er op dit fundraiser, was het heel diep dat na het 
goede nieuws werd uitgeroepen tot vijftig belangrijke steden in alle vijftig staten van 
Amerika-het zou dan worden genomen om Jeruzalem uitgeroepen, en "de volheid der 
heidenen" (Romeinen 11 : 25) in staat zou zijn om een soort van massa-groep Joden 
leiden tot het geloof in Christus, voor Zijn terugkeer. Terwijl ik op zoek en klinkt goed op 

papier -waren er vele gaten die Margaret, John, en ik gemakkelijk kon, ter plaatse voor 
een gezin die enkele decennia "voorsprong." 

Maar misschien wat was een van de meest subtiele en verontrustende motivaties voor 
deze schijnbare, "nieuwe en verbeterde visie en missie" voor deze evangelische 
outreach-voor mij althans-was deze persoon de bekentenis dat hij zijn dramatische 
verandering te baseren op de nadruk van zijn bediening, als gevolg van twee 
verschillende en unieke "bevestigt zalvingen" dat hij had ontvangen door de jaren 
heen. De eerste kwam elf jaar geleden, toen hij tweeëntwintig was als de eigenaar van 
een "koffie" shop, toen hij vertelde een patroon dat alles wat hij wilde doen was "het 
evangelie prediken," die blijkbaar de jonge vrouw gestuurd in een veertig- vijf minuten 
gebed voor hem. Binnen een paar minuten, werd een andere jonge man het invoeren 
van de winkel vertelde hetzelfde, wat ook wel op de jonge dame in gebed aan te 
sluiten. Dan na de twee is ontstaan uit het gebed, werden ze geleid tot de ziel-zoekt 



ontluikende evangelist boven te nemen van de coffeeshop, waar ze zalfde hem met olie, 
waarna hij stelt te hebben gehad een twee-en-een-half uur durende sessie met de Heer, 
waar hij geloofde dat hij de opdracht kreeg om het evangelie te prediken full-time. Na 
zijn opgegroeid in een christelijk gezin, en zijn gegaan om een christelijke universiteit, dit 
inspirerende zalving zette hem langs de weg om uiteindelijk te verhuizen en verder zijn 
religieuze opvoeding op twee seminaries. Vervolgens, zoals hij werd geleid om te dienen, 
heeft dit hart-geroerd evangelist gebruikt om zijn begrip van het goede nieuws te 
presenteren en is getuige geweest van veel van de vergeving van zonden door het bloed 
van Christus te begrijpen. 

Maar hij deelde wat hij noemde, een bevestiging van "tweede zalving," die zich in het 
afgelopen jaar, die in wezen is de katalysator gebruikt om zijn nieuw aangekondigde 
richting te lanceren voor de bediening. Deze keer, na het bereiken van een niveau van 
succes evangelisatie in Asheville, NC, hij was op een follow-up reis, toen hij in een lokaal 
cafe (let op de gelijkenis van elf jaar eerder), waar hij liep in een man die onder de 
indruk van het succes van recente zijn bediening de outreach daar. De oudere man 
wendde zich tot de jonge evangelist, en gaf hem een stuk papier met een "formule" voor 
evangelisatie krabbelde op neer. Volgens deze bewonderaar de berekeningen, is de 
manier om een community voor Jezus Christus te bereiken gewoon het vinden van een 
procent van de vierkantswortel van de gemeenschappen 'bevolking, en ze vervolgens te 
gebruiken om de verlorenen te bereiken. 

Blijkbaar was de jonge evangelist onder de indruk, want hij wist van zijn studies over het 
overblijfsel van gelovigen dat hij probeerde te bereiken, om ze te gebruiken in de 
uitbreiding van zijn lokale outreaches. Dus, hij overwoog de berekening, en verklaarde 
dat aangezien er ongeveer 15.000 mensen in Galilea gebied in de tijd van Jezus 'van de 
bediening (een schatting in het beste geval), en een procent van de wortel van dat aantal 
was dicht bij twaalf, hij dacht de formule van God was. Ik was behoorlijk gestoord dat hij 
niet het Bijbelse principe (Deuteronomium 17:6; 19:15, Mattheüs 18:16, 20) volgen, dat 
door het getuigenis van twee of drie getuigen, feiten worden bevestigd. In plaats 
daarvan, aangezien de berekening leek plausibel, het was instrumentaal in het hebben 
van hem te verlaten een zeer succesvolle, bekroonde radio outreach ministerie, en stelt 
zijn nieuwe richting-met een "formule" voor het bereiken van vijfenveertig steden voor 
Jezus in de komende twaalf jaar , ten koste van slechts $ 15 miljoen. 

Zoals u zich kunt voorstellen, die met onze bediening bracht de afgelopen tien jaar 
werken via een immense selectie van de onderwerpen en thema's die van belang zijn-
voornamelijk door omstandigheden en de noodzaak, voor de niet-Joodse gelovigen willen 
worden verrijkt door de Hebreeuwse wortels van hun geloof en het aangaan van de 
messiaanse beweging-de evangelist het beroep was een beetje verbijsterend. We zouden 

nooit dromen te vragen een groep mensen voor $ 15 miljoen! Toch was er een zekere 
mate van positieve aanmoediging detecteerbaar in wat we zagen, want we werden 
blootgesteld aan een groep oprechte christenen, die absoluut wilde de Heer te behagen, 
door welke inspanningen zij werden gevraagd om te ondersteunen. Misschien in de tijd, 
als onze familie heeft een aantal handige momenten te kunnen delen met mensen zoals 
deze jonge evangelist, een aantal van de beter begrip zij zouden ontvangen door alleen 
het lezen van een aantal van onze publicaties, zal worden gebruikt door de Heer te 
verfijnen sommige van zijn inspanningen. Dit is spannend voor mij te overwegen om, 
omdat ik weet dat al mijn vorige tweeëntwintig jaar wonen in Dallas (1976-1998), en in 
2011 de interactie met en het krijgen van een aantal van de belangrijkste christelijke 
beïnvloeders weet, misschien zal worden gebruikt door de Heer aan hen en hun diverse 
ministeries, kennismaken met de Hebreeuwse wortels van hun geloof, de geldigheid van 
Gods Tora voor al Zijn volk, en de boodschap van een groter herstel van Israël. 

De volgende ochtend, die vroeg voor enige tijd van gebed en schrijven, werd ik geleid tot 
het thema van banket van de vorige avond te beschouwen als het beschouwd 
"provoceren de Joden tot jaloezie. 'Ik werd naar een kijkje op Romeinen chs te 



nemen. 3-8, om beter te begrijpen wat de disconnect was met het moderne christendom 
en tot op zekere hoogte, zelfs veel van die in de Messiaanse gemeenschap van het 
geloof, met al zijn interne uitdagingen. Twee vragen gedachten galmde in mijn 
hoofd: (1) Hoe is de "standaard christelijke" Jezus naar de Joden tot jaloersheid te 
verwekken (2) Hoe zit het met de manifestatie van de kinderen / zonen en dochters van 
God, waarvoor de schepping dringend verlangt (vgl. Romeinen 8:29)? 

Om welke reden dan ook, de eerste Schrift passages werd ik geleid om te overwegen in 
feite waren twee Psalmen van David. Deze in principe staat hetzelfde over de mens 
'aanleg om te geloven dat er geen God is, maar met het voorbehoud dat op Zijn tijd, zal 
er een volledig herstel van zijnIsraël naar Zion in de toekomst: 

. "Voor de koordirigent Een psalm . van David De dwaas zegt in zijn hart: "Er is 

geen God. ' Ze corrupt zijn, ze hebben afschuwelijke daden begaan; er is niemand, 
die goed doet. De HEER heeft neergekeken uit de hemel op de mensenkinderen om te 
zien of er sprake is van die begrijpen, die op zoek zijn naar God. Ze hebben allemaal 
afgeweken, samen hebben ze corrupt geworden, er is niemand die goed doet, zelfs 
niet een. Laat alle werkers der goddeloosheid niet weten, die mijn volk 
opeten, als aten zij brood, en geen beroep doen op de Heer? Daar zijn ze in grote 
angst, want God is met de rechtvaardigen generatie. Je zou maken aan de raad van de 
getroffen beschamen, maar de HEER is zijn toevlucht. O, dat de redding 

vanIsraël zou komen uit Zion! Toen de HEER Zijn gevangene volk herstelt, zal 
zich Jakob verheugen, Israël zal blij zijn " ( Psalm 14:1-7). 

"Voor de koordirigent, volgens Mahalath. . Een Maskil van David De dwaas zegt in 

zijn hart: "Er is geen God, 'ze corrupt zijn, en zij hebben zich gruwelijke 

onrecht, er is niemand, die goed doet. God heeft keek neer uit de hemel op de 

mensenkinderen om te zien of er iemand is die begrijpt, die God zoekt. Ieder 

van hen heeft afgeweken, samen zijn geworden corrupt, er is niemand die 

goed doet, zelfs niet een. Zijn de werknemers van goddeloosheid geen kennis, die 
mijn volk opeten, alsof zij aten brood en hebben niet een beroep gedaan op God 
? Daar waren ze in grote angst , waar geen angst was geweest; Want God 

verstrooid de botten van hem die legerde zich tegen u; Je zet ze beschaamd, 

want God had hen verworpen. O, dat de redding vanIsraël zou komen 

uit Zion! Toen God Zijn gevangene volk herstelt, laat zich Jakob verheugen, 
laatIsraëlblij zijn " ( Psalm 53:1-6). 

Na enige tijd overweegt de basis staat van de verloren mensheid, krijgen in Romeinen 
stuurde me op een zoektocht door de Schrift voor verwijzingen naar de zonen / kinderen 
van God. Een verhelderend en impactvolle plaats is te vinden in de profetie van Hosea, 
toen hij het Noordelijke Koninkrijk van Israël aanpakken vóór de uitspraak van de 
Assyriërs. Het is hier dat de bekende mededogen van God zullen worden gedemonstreerd 
in de richting van die van de beide Israël en Juda, Zullen ze erkennen de Messias als hun 
leider, en zij zullen worden verzameld terug naar het beloofde land na de Messiaanse 
Leeftijd: 

"Het woord van de HEER , die kwam om de zoon van Beëri Hosea, in de dagen van Uzzia, 
Jotham, Achaz en Hizkia, de koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, zoon van 
Joas, koning van Israël. Toen de HEER het eerst sprak door Hosea, de HEER zei tegen 
Hosea: 'Ga, neem u een vrouw van hoererij en hebben kinderen van ontucht, want het 
land verbindt flagrante hoererij, verzuimen HEER . ' Dus hij ging en nam Gomer, een 
dochter van Diblaim, en zij werd zwanger en baarde hem een zoon. En de HEERE zeide tot 
hem: 'Noem hem Jizreël, want nog een weinig tijds, en Ik zal het huis van Jehu te 
straffen voor het bloedvergieten van Jizreël, en ik zal een einde maken aan het koninkrijk 
van het huis vanIsraël. Op die dag zal Ik verbreken de boog van Israël in 
de dal van Jizreël. ' Ze werd opnieuw zwanger en baarde een dochter. En de HEERE zeide 



tot hem: 'Noem haar Lo-Ruchama, want Ik zal niet meer ontfermen over het huis 
van Israël, Dat ik ooit zou hen vergeven. Maar ik zal ontfermen over het huis 

van Juda en leveren ze door de HEER , hun God, en Ik zal ze niet verlossen door 

boog, zwaard, de strijd, paarden of ruiters. ' Toen ze gespeend Lo-Ruchama had, zij 
werd zwanger en baarde een zoon. En de HEER zei: 'Noem hem Lo-Ammi, want gij zijt 
Mijn volk niet en ik ben niet uw God.' Nochtans zal het getal van de zonen van Israël zal 
zijn als het zand der zee, dat niet kan worden gemeten of geteld, en op de plaats waar 

hij tot hen wordt gezegd: 'U bent niet Mijn volk,' Het zal tot hen worden gezegd, 

' U bent de zonen van de levende God. " En de zonen vanJudaen de zonen 
van Israëlzullen worden verzameld, en zij zullen aanwijzen voor zichzelf een leider, En zij 
zullen optrekken uit het land, want groot zal de dag van Jizreël "te zijn ( Hosea 1:1-11). 

Gezien de zonen / kinderen van God verder, de woorden van Yeshua in Zijn Bergrede 
gezegende mij, gezien het feit dat Hij hen, die vrede te zijn de kinderen van God gelijk: 

"Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd" ( Matteüs 5:9, 
TNIV). 

Een van de inspanningen van onze bediening is is zeker gericht op het brengen van 

vrede en eenheid die bereid zijn om waar te zijn volgelingen van de Messias, 

ongeacht hun etnische achtergrond of beperkte begrip van wat de Vader doet 

met Zijn volk op dit moment in de tijd kan zijn. Dit betekent dat de liefde centraal 
wijsheid nodig is, niet alleen wanneer te spreken of die om te spreken met, maar om 
vertrouwen en zeker van zijn dat het de Geest van de Allerhoogste leidt het gesprek toen 
delicate discussies over de nuances van de theologie ontstaan . Leren all-ongeacht waar 
ze op de theologische spectrum lief te hebben, te bidden dat ze dezelfde Heilige Geest 
van God het begeleiden en instrueren hen is een sleutel tot het vooraf Gods Koninkrijk te 
helpen op aarde op dit moment in de tijd te hebben. Het is een grote zegen om te weten 
dat bij het zoeken naar, en hopelijk om "vredestichters" onder vele verschillende mensen 
die dienen onze hemelse Vader, dat men de goedkeuring en zegen van Yeshua de 
Messias, met het potentieel om te worden genoemd een waar kind van God ! 

Verdere studie naar de zonen / kinderen van God, leidde me naar de brieven van Paulus 
aan de Galaten en Romeinen, waar een aantal van de meest diepgaande uitspraken over 
de heiligen, die redding in Yeshua, is gevonden. Hier zien we dat gelovigen zijn om 
kinderen van God te worden via reddend geloof in de Messias, ongeacht hun etnische 
achtergrond, geslacht, of economische omstandigheden ook mogen zijn. In feite, door 
adoptie als zonen of dochters, deze dient te worden beschouwd als Abrahams "zaad", en 
een mede-erfgenaam van de Messias: 

"Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof in de Messias Yeshua. Voor 
iedereen die gedoopt zijn in Christus hebben jullie zelf bekleed met Messias. Er is noch 
Jood noch Griek, er is geen slaaf of vrije mens, er is geen man en vrouw, want gij 
allen zijt immers een in Christus Jezus. En als je behoort tot Messias, dan bent u 

Abrahams nageslacht, erfgenamen volgens de belofte. Now Ik zeg, zolang de 
erfgenaam een kind is, hij niet helemaal verschilt van een slaaf, hoewel hij is eigenaar 
van alles wat, maar hij is onder voogden en beheerders tot de datum die door de 
vader. Dus ook wij, toen wij kinderen waren, werden gehouden in slavernij onder de 
elementaire dingen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen 

was, zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, 

opdat Hij zou kunnen verlossen degenen die onder de wet, opdat wij de 

aanneming ontvangen als zonen. Dat gij zonen zijt, heeft God de Geest van 

zijn Zoon in onze harten, die roept: 'Abba! Vader! ' Gij zijt dus niet meer slaaf, 

doch zoon, en als een zoon, dan is een erfgenaam van God door 

Christus. Maar in die tijd, toen je niet God te kennen, je was slaven die van 

nature geen goden zijn. Maar nu bent u hier aan God te leren kennen, in plaats van 



of gekend te zijn door God, hoe komt het dat u weer terug tot de zwakke en 
waardeloze elementaire dingen, waarop u wenst te worden tot slaaf helemaal 
opnieuw? "( Galaten 3:26-4:09). 

"Want allen, die wordt geleid door de Geest van God, zijn zonen van 

God. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij die leidt tot te 

vrezen, maar gij hebt ontvangen een geest van aanneming tot kinderen, door 

welke wij roepen: 'Abba! Vader! ' De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij 

kinderen van God zijn, en als kinderen, erfgenamen ook, erfgenamen van God 

en mede-erfgenamen met Christus, als we inderdaad last hebben met Hem , 

zodat wij ook kunnen worden verheerlijkt met Hem . Want ik, dat het lijden van 
de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die geopenbaard zal worden 
voor ons. Voor de angstige verlangen van de schepping gretig wacht op het 

openbaar worden van de zonen van God. Want de schepping is onderworpen 

aan de vruchteloosheid, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan 

onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal worden bevrijd 

uit de slavernij van corruptie in de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen 

Gods " ( Romeinen 8:14-21) . 

Rekening houdend met deze verschillende passages, en de gedachten veroorzaakt door 
gewoon een avond ontmoeting met een groep van oprechte gelovigen en een aantal 
bijkomende interacties met veel van mijn "christelijke" en "Messiaanse" vrienden-
herinnert mij eraan dat er nog steeds veel werk en harde arbeid uit te voeren. Er is niet 

genoeg vrede onder degenen die beweren volgelingen van de Messias. Indien, zoals een 
ministerie, Outreach Israël en TNN Online kan stimuleren gelovigen om hun ogen te 
houden gefixeerd op Yeshua, wandelen in en wordt geleid door de Heilige Geest, als de 
manifestatie van de kinderen van God duidelijk wordt door de eenheid gewenst door de 
Heilige-dan in Zijn tijd, een duidelijke provocatie van het Joodse volk tot jaloersheid zal 
plaatsvinden. De auteur van Hebreeën verklaarde een groot deel van dit doel, met de 
herinnering dat er een grote wolk van getuigen is de heiligen rondom, en God zal 
disciplineren Zijn kinderen die Hij liefheeft: 

"Daarom, omdat we zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, laten wij 

ook afleggen alle last en de zonde, die zo ons gemakkelijk verstrikt, en laat ons 

lopen met volharding de wedloop die voor ons ligt, bevestigen onze ogen op 

Yeshua , de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde die voor Hem 
lag, het kruis, de schande niet achtende, en gezeten is aan de rechterhand van de troon 
van God. Aandacht dan op Hem, die heeft doorstaan zoals vijandigheid door zondaren 
tegen Zich heeft, zodat u niet moede worden en verliest hart. U hebt nog geen 

weerstand aan de punt van het afstoten van het bloed in je strijdende tegen de 

zonde, en gij hebt de vermaning vergeten, die is gericht aan u als zonen, " MIJN 

ZOON, NIET LICHTVAARDIG BESCHOUWEN DE DISCIPLINE VAN DE HEER, EN BEZWIJKT NIET ALS 

JE VAN HEM BESTRAFT WERD, VOOR HEN DIE DE HEER LIEFHEEFT HIJ DISCIPLINES, EN HIJ 

BEDREIGINGEN IEDERE ZOON, DIE HIJ AANNEEMT " [ Spreuken 3: 11-12 ] . Het is voor de 

discipline die je verdragen, God handelt met u als zonen; want wat zoon is er, 

die zijn vader niet discipline? Maar als je zonder discipline, waarvan alle hebben deel 
gekregen, dan ben je onwettige kinderen en geen zonen . Verder hadden we aardse 
vaders ons te disciplineren, en we respecteren hen; zullen wij dan niet veel meer worden 
onderworpen aan de Vader der geesten, en leven? Want zij gedisciplineerd ons voor een 
korte tijd als leek best om ze, maar Hij disciplines onsvoor onze goede, opdat wij 

Zijn heiligheid te delen. Alle discipline voor het moment lijkt niet blij zijn, maar 

bedroefd, maar toch aan degenen die zijn opgeleid door het, achteraf levert de 

vreedzame vrucht der gerechtigheid . Daarom sterken de handen die zwak zijn en de 
knieën, die zwak, en maakt rechte paden voor uw voeten, zodat het been hetgeen 
kreupel is niet kan worden gedoofd van gezamenlijke, doch veeleer geneze. Jaagt naar 

vrede met allen en naar de de heiliging zonder welke niemand de Here zal zien 
" ( Hebreeën 12:1-14). 



Omdat de vereniging gewenst door de Heilige is niet evident op een grotere schaal, op dit 
moment, onder degenen die beweren te zijn His-het zou wel eens tijd voor enige (zware) 
discipline uit te geven van Hem, in het bijzonder in het licht van het gebrek aan van de 
vrede tussen veel van de verschillende facties die de joods-christelijke religieuze wereld 
vormen. Alleen de tijd zal het leren wanneer en hoe God zal mete uit deze 
discipline. Maar hopelijk zoals het komt, Zijn zonen en dochters, zijn kinderen-die 
moeten worden gevonden in de Messiaanse gemeenschap van het geloof als gevolg van 
een meer volledig begrip van Zijn Woord en hoe Hij wil dat wij leven-bereid zal zijn om te 
versterken en aan te moedigen die duurzaam de discipline. 

Wij zijn van mening dat de huidige Christenen moeten niet alleen meer over hun 
Hebreeuwse wortels kennen en lopen dus, maar die binnen de hedendaagse Messiaanse 
beweging moet aantonen een veel beter voorbeeld van liefde, vreugde, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, en de rest van de vrucht van de Geest (Galaten 5:22) - en zeker meer 

wijsheid en onderscheidingsvermogen -als de Heer soeverein beweegt op de harten 
van veel van onze evangelische christelijke broeders en zusters. Dit zal zeker nodig zijn 
als de profetieën over de volken die naar Zion te worden onderwezen Gods Thora (Micha 
4:1-3, Jesaja 2:2-4) gelijktijdig plaatsvinden met een enorme redding van het Joodse 
volk (Romeinen 11:12) . Onnodig te zeggen, God heeft een hoop werk te doen. Hij is 
vurig op zoek naar schepen tentoonstellen van de vreedzame vrucht der gerechtigheid, 
uit te voeren Hij Zijn boodschap aan de volken, en dan naar het Joodse volk. 

Mogen wij onder die zogenaamde! Wij Zijn missie te voltooien als de zonen en dochters 
Hij wil, te gebruiken voor de weken, maanden en jaren. Mogen wij gretig vooruit Zijn 
Koninkrijk, tot het herstel van alle dingen ... 
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