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Ik ben groter I Am Greater
Zij die Mij afwijzen realiseren zich niet dat Ik een 
machtig God ben, een Koning, en de schepper van 
alles wat je ziet en ervaart.

Als je naar de sterren kijkt, weet dan dat Ik elk 
daarvan gemaakt heb, en een plaats gegeven in de 
hemelen. Als je naar de werelden kijkt, Ik ontwierp 
elk daarvan met al haar inwoners. Kijk naar de 
gehele aarde, hoe groot en wijd het is. Ik ben groter 
dan heel de aarde. Ik ben groter dan jullie 
melkwegstelsel, groter van alle melkwegstelsels, 
want, Ik heb die ontworpen en heb ze op hun plaats 
gezet.

Ik schiep de aarde, de maan, de sterren en heel het 
planetenstelsel om je heen. Ik heb ze uitgebalanceerd
op hun plaats. Het was Ik die ze in hun baan heeft 
gebracht, Ik heb al de systemen gemaakt die je ziet, 
en vele die je niet ziet.

In al deze dingen ben ik groter. Ik ben een machtig 
God, een Koning en de schepper van alles wat je ziet 
en ervaart.

Aanbid Mij. Gehoorzaam Mij. Onderwerp je aan Mij.
Wandel met Mij.

(Bijbel teksten hiernaast worden niet vertaald, die kunt u 
lezen in uw eigen Bijbel.)

Joh 1:1 In het begin was het Woord1 en het Woord was
bij God en het Woord was God.
2 Dit was in het begin bij God.
3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit 
Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.

Those who reject Me do not realize I am a mighty 
God, a King, and the Creator of all you see and 
experience.

When you look at the stars, know that I created each 
one, and placed it in the heavens. When you look at 
the worlds, I designed each one with all its 
inhabitants. Look at the earth in its entirety – how 
vast and wide it is. I am greater than all the earth. I 
am greater than your galaxy. Than all the galaxies, 
for indeed, I designed them all and set them in their 
places.

I created the earth, the moon, the stars and all the 
planetary system around you. I balanced them all in 
their places. It was I who set them in their orbits  I 
created all the systems you see and many you do not.

In all of these things, I am greater. I am a mighty 
God, a King and the Creator of all you see and 
experience. 

Worship Me. Obey Me. Submit to Me. Walk with 
Me.

Genesis 1:1 KJV
In the beginning God created the heaven and the earth.

Colossians 1:16 KJV
16 For by him were all things created, that are in heaven, 
and that are in earth, visible and invisible, whether they 
be thrones, or dominions, or principalities, or powers: all 
things were created by him, and for him:

Hebrews 6:13 KJV
For when God made promise to Abraham, because he 
could swear by no greater, he sware by himself,
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1 Het Woord duid hier op Jezus. Je kunt dit ook opmaken uit de context als je verder leest in Joh. 1
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