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rudolf steiner antroposofie de brug - in de brug verschijnen om de drie maand uittreksels uit het werk van rudolf steiner
en uit het werk van andere antroposofen af en toe komen ook wel eens niet antroposofen aan het woord, de bijbel over
homoseksualiteit en hoe wij met - de bijbel over homoseksualiteit in dit artikel wordt een overzicht gegeven van wat de
bijbel zegt over homoseksualiteit ook enkele andere onderwerpen die daar indirect mee te maken hebben zoals het huwelijk
worden besproken, paus pius xii wikipedia - paus pius xii geboren als eugenio maria giuseppe giovanni pacelli rome 2
maart 1876 castel gandolfo 9 oktober 1958 was een italiaanse paus van 1939 tot aan zijn dood in 1958 aan het begin van
zijn pontificaat brak de tweede wereldoorlog uit en in de laatste jaren ervan dreigde het gevaar van de koude oorlog die er
enkele jaren later dan ook zou komen, compendium van de sociale leer van der kerk vatican va - compendium van de
sociale leer van de kerk inleiding een integraal en solidair humanisme a bij het aanbreken van het derde millennium 1 de
kerk schrijdt verder het derde millennium van de christelijke tijd binnen als een pelgrimerend volk geleid door christus de
grote herder heb 13 20 hij is de heilige deur vgl joh 10 9 waar we door zijn gegaan tijdens het grote, religie is een leugen
gebaseerd op angst en terreur - de ark van noach home munt en van de wint i religie is een leugen gebaseerd op angst
en terreur 15 03 08 16 15 categorie religie de vergoddelijkte julius caesar wordt bejubeld
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