Pas op voor valse profeet Ronald Weinland
en zijn “Kerk van God”
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatje en links door M.V.

Ronald Weinland

1. Uit Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_God_Preparing_for_the_Kingdom_of_God
Item: “Church of God - Preparing for the Kingdom of God”.
Voor andere Kerk(en) van God zie Church of God:
http://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_God .
De Church of God - Preparing for the Kingdom of God (COG-PKG) is een kleine christelijke kerk die beweert te voorzien in “ondersteuning, [opleiding en waarschuwing voor] de verstrooide Kerk die voormalig verenigd was in de Worldwide Church of God1”.[1] Het is één van
de vele groepen die de Wereldwijde Kerk van God verlieten nadat daar leerstellige veranderingen plaatsvonden, en als zodanig maakt ze deel uit van de Seventh Day Churches of God tradition.
De kerk wordt geleid door Ronald Weinland2. Recent hebben zij apocalyptische overtuigingen
van een imminent einde van de wereld geadopteerd. Deze zienswijze werd uitgedrukt in Weinlands boek The Prophesied End-Time and 2008 – God’s Final Witness. [NL: 2008 - Gods Laatste Getuigenis & De Geprofeteerde Eindtijd3; M.V.] . Op blz. 109 [Engelse versie; M.V.] van
zijn jongste boek, identificeert Weinland zichzelf als zijnde “de woordvoerder van Zijn twee
eindtijdse getuigen” die in de Bijbel genoemd worden (Openbaring 11:3). Volgens zijn blog:
“De finale aftelling is begonnen, gezien de 1335 dagen vóór de feitelijke dag van Jezus Christus
wederkomst begon op 2 februari 2008”. [2]
Naast de congregaties in de Verenigde Staten heeft het COG-PKG verscheidene congregaties
overzee: in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België, Nieuw Zeeland en Australië. Het
hoofdkwartier bevindt zich in Cincinnati, OH.
Referenties
1. COG-PKG Homepage - retrieved on 7 January, 2008: http://www.cog-pkg.org/
2. Ronald Weinland’s blog entry “Moving Forward Rapidly” - retrieved on 29 March, 2008:
http://ronaldweinland.com/?p=54
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Externe links








Church of God – Preparing for the Kingdom of God (official web site): http://www.cogpkg.org/
Ronald Weinland (church leader’s personal web site): http://ronaldweinland.com/
The Prophesied End-Time Revealed (Ronald Weinland’s books on end-time): http://theend.com/
Weinland Watch (Weinland Watch): http://weinlandwatch.wordpress.com/
Shadows of WCG (Shadows of WCG: 2008: God’s Final Witness: Already a Plethora of
Contradictions): http://shadowsofwcg.blogspot.com/2008/04/2008-gods-final-witnessalready.html
Ambassador Watch (Weinland Warns the World):
http://ambassadorwatch.blogspot.com/2008/03/weinland-warns-world.html

(Einde citaat uit de Engelse Wikipedia)

2. Zie dit eerder verschenen artikel op mijn site:
“Pas op voor de Verenigde Kerk van God”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/VKG.pdf
Hierin wordt ook gewaarschuwd voor volgende Nederlandstalige sites:











http://www.ucg-holland.nl/whoarewe.htm
http://www.wereldvanmorgen.org/nieuws.htm
http://www.thercg.org/nl/home.html
http://www.sign2god.com/
http://www.logon.org/dutch/s/a1.html
http://www.bijbelsofniet.hope4you.nl/
http://home.versatel.nl/gemeente.van.god/
http://devrucht.groeit.nl/
http://the-end.com/Nederlands/  Ronald Weinland
http://the-end.com/nederlands/RonaldWeinland.asp  Ronald Weinland

Zij zijn unitariërs (geen Drie-eenheid) die het zogenaamde “Armstrongisme” blijven promoten:
sabbat houden, geen hel, etc.

3. Zie ook:
http://www.bible.ca/pre-date-setters.htm onder 2008: citaten uit Weinlands 2008 God’s Final Witness.
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