
  

XVI.21 
 
Vrijdag 21 mei 2021 
 
Flitsen 
 
Wezensgelijkheid 
 
In de byzantijnse liturgie is de 7e paaszondag gewijd aan de 318 vaders van het eerste 
oecumenisch concilie van Nicea (325), dat de ketterij van de Alexandrijnse priester 
Arius veroordeelde. Sinds een tiental jaren verkondigde deze dat Jezus zodanig 
ondergeschikt zou zijn aan de Vader, dat hij eigenlijk geschapen was en zeker niet 
gelijk aan de Vader. En Arius had veel succes nu de gelovigen net bevrijd waren van 
de verschrikkelijke christenvervolgingen in het Romeinse  Rijk. Zijn ideeën waren 
bijzonder populair aan het hof van Constantinopel en bij menige burgerlijke 
gezagsdrager, waardoor bv. de grote heilige Athanasius meerdere malen in 
ballingschap moest gaan. Nicea verklaart nu plechtig “de wezensgelijkheid” 
(homoousios-consubstantialis) van de Zoon met de Vader maar  de ketterij zal pas 
definitief overwonnen worden in het eerste concilie van Constantinopel (381). 
De nadruk ligt deze zondag niet zozeer op de concilievaders maar op de 
onaantastbare grootheid van Jezus, het Woord Gods, geheel gelijk aan de  Vader, een 
fundamentele pijler van het christelijk geloof. Daarom handelt het Evangelie (Johannes 
17, 1-13) vandaag over de gelijke glorie van Jezus en de Vader. Jezus heeft op aarde 
de Vader verheerlijkt en nadat Hij zijn verlossingswerk volbracht had, heeft de Vader 
Jezus verheerlijkt door Hem te doen verrijzen. Jezus en de Vader willen nu niets 
minder dan ons opnemen in deze goddelijke glorie. Zo maakt de Vader de mensen los 
van de wereld  om ze aan Jezus te geven en door Hem gered te worden. Jezus bidt 
voor hen opdat ze de Vader en de Zoon zouden erkennen en delen in hun eenheid. 
Dat zijn het eeuwig leven en volheid van vreugde. Jezus bidt niet voor de wereld. Hij 
bidt ook niet voor “de nieuwe wereldorde” of “the great rest”, die zich verliest in 
technische snufjes maar de waardigheid van de mens en de glorie van God verwerpt. 
Ze zijn gebouwd op hoogmoedige menselijke overwegingen en zullen vernietigd 
worden. Zijn mensen blijven voorlopig nog wel in de wereld, maar ze zijn niet van deze 
wereld en Jezus bidt dat ze beschermd mogen worden tegen al wat hun eenheid met 
Hem en de Vader bedreigt.  
 
Water in de grote visvijver 
 
De plastiek die de grond moest afdekken liet te veel water door op plaatsen waar de 
plastiek over elkaar gelegd was. Dit is inmiddels hersteld en de vijver wordt opnieuw 
met water gevuld. 
 
Planken 
 
De planken voor het plafond van het Sint Jozef klooster worden langs twee kanten 
geolied en vragen nog een paar dagen werk. 
  
Geen elektriciteit meer in Libanon! 
 



  

De steeds erger wordende situatie in Libanon houdt ons nu bezig. De openbare dienst van 
elektriciteit voor Libanon (EDL) kan  de 180 miljoen dollar aan de Turkse maatschappij 
Karpowerschip niet betalen en daarom zullen vanaf 22 juni 2021 de liften stilvallen en de 
telefoons en computers niet meer gewoon opgeladen kunnen worden 
(https://www.voltairenet.org/article213102.html). Voor de frigo’s is het nu al geen 
probleem meer, want er zit helaas niets meer in. Het is onbegrijpelijk hoe de hele wereld rustig 
toekijkt hoe een volk wordt gewurgd. Van de grote voorraad zonnepanelen op ons dak, 
afkomstig uit India, is het grootste deel al besteed aan Syrische organisaties, ziekenhuizen en 
gezinnen. We zullen met de Indische eigenaars nu onderhandelen om de rest zelf op te kopen 
en aan Libanon te bezorgen.  

Onwaardig, onwettig en onaanvaardbaar 

De voorschriften van de Belgische bisschoppenconferentie voor het vieren en 
bijwonen van liturgische diensten in kerken en in openlucht, volgens de eisen van de 
regering, zijn onwaardig, onwettig en onaanvaardbaar. Zelfs de traditionele wijze van 
de consecratie en  van de uitreiking van de heilige communie worden verboden. Deze 
voorschriften gaan in tegen de nrs. 1125 en 1205 van de catechismus van de 
Katholieke Kerk. De viering van de sacramenten bevat een onveranderlijk deel dat in 
geloofsgehoorzaamheid aan de goddelijke oorsprong trouw moet bewaard blijven. De 
liturgische vieringen mogen niet bepaald worden door een kunstmatig opgevoerde, 
onverantwoorde angst voor besmetting en de daardoor onzinnige, opgelegde 
maatregelen vanwege welk regime ook. We beschikken nu over voldoende bewijzen 
dat mondmaskers altijd, overal en voor iedereen, wetenschappelijk niet verantwoord 
zijn, dat het afstand houden van 1,5 m geen zin heeft,  dat de angst voor 
besmettingsgevaar bij het aanraken van voorwerpen overdreven is en dat  de massale 
vaccinatie met mRNA van een gehele gezonde bevolking niet alleen roekeloos is maar 
ook veel meer sterfte en ernstige ziektes oplevert dan de covid 19 zelf, zoals de 
werkelijkheid inmiddels wereldwijd bewijst. Waarom voeren de bisschoppen, 
gestimuleerd door het burgerlijk gezag in de kerkgemeenschap zelf deze maatregelen 
van minachting voor de liturgie in, samen met een afwijzing van de vrijheid en 
waardigheid van de  gelovigen? Dit is een open poort tot nog grotere schendingen. 
Zelfs de gruwelijkste dictators en godsdiensthaters uit de geschiedenis konden hiervan 
niet eens dromen. Ik ben blij dat we hier  nog steeds de heilige Eucharistie kunnen 
vieren op dezelfde waardige wijze als voorheen, zonder mondmasker voor priester en 
gelovigen, zonder sociale afstand, zonder enige dwangmatige angst om elkaar of 
voorwerpen aan te raken, met het heilig Brood, gedoopt in het heilig Bloed, uitgereikt 
op de tong en op de hoogfeesten van Kerstmis en Pasen met een hartelijke omhelzing 
van iedereen met iedereen en met een bijzonder welkom aan zieken en bejaarden. 
Volgens de geest van de voorschriften van de Belgische bisschoppenconferentie 
zouden wij allemaal al lang zwaar besmet moeten zijn met covid 19 en het is best 
mogelijk dat we niet alleen covid 19 maar nog een serie andere virussen meedragen 
maar  we zijn niettemin gezond en daar gaat het toch om. En de eucharistie is een 
bron van heil en genezing voor hen die in geloof naderen, niet voor hen die zich willen 
gedragen als bezeten heidenen. 
 
En dit nog 
 

❖ Ons vorig bericht deskundig geïllustreerd met 8 video’s: 1. Genezing van de 
blindgeborene, 2 + 3 mooie beelden vanuit de lucht van Anti-Libanon,  4. Oorlog 
tegen Syrië 14 mei 2021, 5. Einde van de genocide?, 6. Protest vanuit de hele 
wereld; 7. Hoe jongeren lijden onder de sancties, 8.de 3 presidentskandidaten 

https://www.voltairenet.org/article213102.html


  

voor verkiezingen 2021: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-
zonder-poco-bril-215/#more-58055  
(https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-215/)   

* 
❖ Grondig rapport over coronabeleid vanwege “Alpha” aangeboden aan alle 

parlementariërs en verantwoordelijken van ons land met feiten en data over de nep-

epidemie, de corrupte farmaceutische industrie, de leugens van WGO en WEF, de 

belangenconflicten van onze politici en “experten”… 

https://www.tegenstroom.eu/source_opinie/ALPHA%20rapport.pdf 

❖ De enorme toename van sterfte en bijwerkingen van de covid 19 vaccins in 

de EU: https://www.mondialisation.ca/deja-presque-12000-morts-et-plus-

d12-million-deffets-secondaires-susceptibles-detre-lies-aux-vaccins-anti-

covid-dans-lue/5656733  

❖ Duizenden sterven na vaccinatie! / Eugenetica als bescherming van de 
gezondheid? / Spanje wordt wakker / Noodkreet uit Israël / Reizen alleen voor 
gevaccineerden?: www.kla.tv/nl 

❖ De hele wereld protesteert tegen het coronabeleid: Beelden: de hele wereld 
demonstreert vandaag tegen het coronabeleid 
onshttps://www.ninefornews.nl/beelden-de-hele-wereld-demonstreert-vandaag-
tegen-het-coronabeleid/ 

❖ Volgens dr. R. M. Fleming is covid 19 een bio-wapen van de “Deep State”:  
IS COVID-19 A BIO-WEAPON? 

❖ “Vrijheidskaravaan” op het Malieveld in Den Haag (Nl) met speech van Thierry 
Baudet die voorstelt een beweging van “Waarheid” te beginnen, een eigen munt 
in te voeren, vaccinvrije scholen op te richten, vrij van tests en 
mondmaskers…:https://www.youtube.com/watch?v=lMPZUwa1uTg  

❖ Hoe is het mogelijk dat reeds miljoenen mensen zich laten vaccineren met iets 

waarvan we inmiddels de catastrofale gevolgen zien? 

https://www.mondialisation.ca/le-tableau-de-bord-de-covaxx-19-saignements-

caillots-sanguins-et-tout-le-reste/565652  

❖ De varianten komen van de vaccinaties zelf! Nobelprijs geneeskunde prof Luc 

Montaignier: https://www.mondialisation.ca/video-la-verite-sur-les-

variants/5656520  

❖ In VS al 4.178 doden na gevaccineerd te zijn. Verpletterende getuigenissen 

wereldwijd over korte-termijn effecten: 

https://healthimpactnews.com/2021/censored-dr-peter-mccullough-md-

testifies-how-successful-home-treatments-for-covid-makes-experimental-

vaccines-unnecessary/  

❖ Klaus Schwab zegt dat we binnen de 10 j een microchip ingeplant krijgen 

waardoor onze hersens verbonden worden met de digitale biologische en 

technologische wereld: https://jensen.nl 

❖ Brandbrief van enkele bekende Nederlandse moeders tegen het coronabeleid 

en voor de bescherming van hun kinderen: volg je geweten, niet de regels: 
Brandbrief Moederhart: https://www.rtlnieuws.nl/entertainment/artikel/5218060/bner-

moeders-spreken-zich-uit-coronabeleid-ontwricht-kinderlevens; 

https://commonsensetv.nl/brandbrief-van-de-moeders-van-nederland-volg-je-

geweten-niet-de-regels/ 
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❖ PCR test wetenschappelijk nog valser dan aanvankelijk werd gedacht volgens 

dr. Sin Hang Lee en dr. Peter Borger (50 %!): https://www.blckbx.tv/videos/50-

test-vals-positief-zegt-dr-sin-hang-lee-en-dr-peter-borger 

* 

 

  

 

❖ Westerse media en politici liegen over Oekraïne en MH 17: 

https://www.cafeweltschmerz.nl/leugens-over-oekraine-en-mh17-elze-van-hamelen-

met-ray-mcgovern/  

❖ De waarheid over Oekraïne en MH17 - Elze van Hamelen met Ray McGovern 
               https://www.youtube.com/watch?v=ZAJB8E5eSbk 

❖ Hoe het westen religie gebruikt om te overheersen en landen te vernietigen: Al-
Quds-dag: een dag om het onrecht en de criminele daden van de zionisten te 
gedenken – nu meer dan actueel! – FREESURIYAH 

❖ Veritas vos liberabit, de Gulden midden weg, hoe de verwarring gebruikt wordt 
om onze hersenen te programmeren (Nederlands) : 
https://youtu.be/hiYRiBMxeBk   

❖ Het is tijd dat de buurstaten van de Perzische golf met Iran zich verenigen om 

vrede, veiligheid en eigen soevereiniteit te verzekeren en daar horen de VS 

niet bij: https://www.thecairoreview.com/essays/iran-and-the-gcc-prospects-

for-a-grand-reconciliation/ 

❖ De onmogelijkheid van de zionisten om een democratie te vestigen op 

grond van apartheid: https://www.mondialisation.ca/la-centralite-de-la-

palestine-de-retour-dans-la-geopolitique-du-moyen-orient/5656602  

❖ Door antizionisme gelijk te stellen met antisemitisme kan de beul zich 

presenteren als slachtoffer: https://www.mondialisation.ca/le-drame-

palestinien-honneur-aux-resistants/5656576 

❖ Hoe de “tweestaten-oplossing” Israël- Palestina steeds misbruikt werd om de 

nederzettingen uit te breiden:  https://www.golfbrekers.be/is-de-kruik-

onherstelbaar-gebarsten/ 

❖ Hoe een manifestatie gemanipuleerd wordt: Palestina en de verkeerde 

demonstranten eigenlijk demonstreren ze voor Israël, VS en de EU – 

FREESURIYAH 

❖ Over het recht op terugkeer naar “huis”: https://www.golfbrekers.be/wie-

heeft-het-recht-op-terugkeer-naar-huis/  

❖ De entiteit van de zionisten is uiteindelijk niet leefbaar omdat de Palestijnen 

hun rechten blijven opeisen. Het bestaan van een concentratiekamp is in 

gevaar zolang  de gevangenen blijven protesteren tegen het onrecht, ook al 

hebben de kampbewakers alle macht en de gevangenen nagenoeg geen 

enkel verweer: https://www.mondialisation.ca/les-palestiniens-mettent-le-

projet-sioniste-au-defi-yakov-rabkin/5656758  
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❖ Een ruime achtergrond informatie over het blijvend conflict Israël-Palestina: 

https://www.mondialisation.ca/deja-presque-12000-morts-et-plus-d12-

million-deffets-secondaires-susceptibles-detre-lies-aux-vaccins-anti-covid-

dans-lue/5656733  

* 

❖ De internationale Vaticaanse Conferentie (5-6 mei 2021), georganiseerd door 
de Pauselijke Raad voor Cultuur bracht de grote promotors samen van abortus, 
homocultuur, New  Age, malthusianen, gobalisten, een universele 
filantropische mensheid die zichzelf redt en de vaccinatieprogramma’s van de 
Big Farma onder de titel: “Exploring the Mind, Body & Soul…”. Ze is een 
verwerping van het authentieke christelijke geloof en de christelijke moraal. Niet 
het geloof en de doop in Jezus Christus, gestorven verrezen, staan centraal 
maar de massale vaccinaties. Het hoogste kerkelijke gezag vertegenwoordigt 
hiermee niet meer de ware Kerk van Jezus Christus maar een wereldse, 
heidense nieuwe wereldorde en great reset. Duidelijk standpunt van 
aartsbisschop C.M. Viganò (Nederlands): https://stichtingvaccinvrij.nl/het-
vaticaan-en-vaccins-verdeel-en-heers-binnen-de-katholieke-kerk-neemt-toe/; 
(Engels): 
https://vaticanconference2021.org/”>https://vaticanconference2021.org/; 

https://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/5362-declaration-
of-archbishop-carlo-maria-vigano-with-regard-to-the-fifth-international-vatican-
conference. 

❖ Is paus Franciskus de voornaamste geestelijke ambassadeur van de  
omstreden massavaccinatie en de nieuwe wereldorde? 
www.frontnieuws.com/vaticaan-paus-roept-op-tot-nieuwe-wereldorde-waarin-
volledig-gevaccineerde-knechten-leven   

❖ Het “Centraal Comité van Duitse  katholieken “ (ZDK) wil een “Synodale weg” 
gaan zoals destijds ons losbollige, feministische IPB in Vlaanderen, maar dan 
straffer georganiseerd, “grundsätzlicher”. Het wil vrouwelijke priesters en 
homohuwelijken tegen de authentieke katholieke traditie in. De meeste 
bisschoppen doen mee. Op 10 mei 2021 werden in heel Duitsland massaal 
homohuwelijken ingezegend in  kerken met een regenboogvlag. Dit is de weg 
van geloofsafval en schisma: http://www.katholiekforum.net/2021/05/06/10mei-
de-dag-waarop-het-duitse-schisma-realitiet-wordt/  

❖ Volgens kardinaal Burke is de Duitse kerk in feite in schisma: 
https://restkerk.net/2021/05/17/kardinaal-burke-schisma-in-duitsland-reeds-in-
praktijk-maar-nog-niet-officieel/  

❖ Een merkwaardige en grondige inperking van abortus in Texas: Nieuwe 
abortuswet in Texas: verbod na zes weken zwangerschap - Het Nieuwsblad  

❖ Generale overste br. R. Stockman over de huidige verwarring en verwerping 

van een “objectieve moraal” van het kerkelijke leer: 

https://www.kn.nl/verdieping/opinie/waarom-een-objectieve-moraal-het-geluk-

van-de-mens-

dient/?fbclid=IwAR1_7FenukmOSa4Pb6eWEc51QfPVq1sgE5nsGdD5pyVLLo

SGHkG6FSuln38 

❖ Het Ave Maria gezongen in het Aramees, de taal van Jezus: 
https://youtu.be/RZopVZmYMJw 
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De planken voor het plafond van het St Jozefklooster worden geolied. 

  
Er is altijd werk aan het voorbereiden van de hulpverlening. En aan de 500 

bestelde kruisjes moet nog steeds gewerkt worden 

  
Een verjaardag viering in de avondrecreatie. 48 vrouwen verdienen een 

inkomen met het maken van deze poppen maar zr. Myri moet ze allemaal 

nakijken. 



  

 
De grote kweekvijver voor  vissen wordt weer met water gevuld 

   
Het ontbijt, als eenvoudige zelfbediening georganiseerd. 

 
De overblijvende zonnepanelen willen we geven aan Libanon, dat vanaf 22 

juni 2021 zonder stroom zal vallen. 

 

 

P. Daniel 

 


