
 
 

“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, 

dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet 

vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel 

zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het 

schriftelijke onderwijs.” 

 

Zijn alle dingen geoorloofd? (1 Corinthiërs 6 en 10) 
 

Hoe vaak heb je de uitdrukking “alle dingen zijn geoorloofd maar niet alle dingen zijn nuttig” gehoord of 

zelf gebruikt?  Als je hiermee bekend bent, weet je waarschijnlijk dat dit uit 1 Corinthiërs 6:12 of 1 

Corinthiërs 10:23 komt, waar we lezen: 

 

1 Corinthiërs 6:12 

Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, 

maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen.  

 

1 Corinthiërs 10:23 
Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, 

maar niet alle dingen bouwen op. 

 

Dit vers wordt vaak als volgt uitgelegd; de Torah is niet langer van toepassing omdat alle dingen 

geoorloofd zijn. Ze zeggen niet dat de Torah is weggedaan, maar dat die niet langer autoriteit over hen 

heeft; daarom zijn alle dingen geoorloofd en zijn ze niet onder de Wet. 

 

Helaas zijn deze verzen door anderen gebruikt als excuus om door te gaan met hun zondig gedrag; vaak 

zijn dit personen die genade proberen te claimen als excuus om te zondigen. Zulk geloof leidt tot 

bedroeven van de geest van genade en maakt het offer van de Messias nutteloos. In deze studie gaan we 

niet verder in op deze visie. 

 

We leggen de focus op de eerste groep die gelooft dat deze verzen hen vrijstellen van de Torah. Is deze 

beoordeling juist? Zo ja, hoe zou de praktische toepassing daarvan eruit komen te zien? 

 

Zijn alle dingen geoorloofd? 

De zin begint met de opmerking dat alle dingen geoorloofd zijn, dus wat betekent dat? Als we dat praktisch 

maken dan zou het betekenen dat we de gezette tijden niet meer hoeven te houden, er geen voedselwetten 

meer zijn, we overspelplegers niet meer hoeven te stenigen, etc. 

 

Dat lijkt tot op zekere hoogte redelijk, maar wat doen we met de rest van de wetten? 

 



Als alle dingen geoorloofd zijn, is het dan nu geoorloofd om iemand te vermoorden; is het nu geoorloofd 

iemand te verkrachten, te stelen en seksueel immoreel te zijn (zoals homoseksualiteit en seks met dieren); 

is het zelfs geoorloofd om andere goden te aanbidden, met de doden te spreken, en toverij uit te oefenen? 

 

Maar wacht eens even, zeiden onze Messias en Paulus niet dat die zaken zonden zijn? In hetzelfde 

hoofdstuk zegt Paulus tegen de Corinthiërs dat seksuele immoraliteit fout is. Vers 18… 

 

1 Corinthiërs 6:18 

Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam, maar wie 

hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. 

 

Zie je hoe Paulus seksuele immoraliteit een zonde noemt, zijnde een overtreding van de Wet van God? 

 

“Elke zonde” (wat aangeeft dat seksuele immoraliteit net zo goed zonde is) “maar wie hoererij 

bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam” 

 

In feite bespreekt Paulus een paar verzen voor vers 12, een lijst van dingen die zonden zijn, die ervoor 

zorgen dat mensen het Koninkrijk van God niet binnen mogen gaan. 

 

1 Corinthiërs 6:9-10 

Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet! 

Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, 

dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. 

 

In Mattheüs 4 geeft Jesjoea aan hoe fout afgoderij is. 

 

Mattheüs 4:8-10 

Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken 

van de wereld zien, met hun heerlijkheid, en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt 

en mij aanbidt.  

 

Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven:  

De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen. 

 

In 1 Corinthiërs 10 waarschuwt Paulus opnieuw niet te vervallen tot afgoderij en seksuele immoraliteit. 

 

1 Corinthiërs 10:6-8, 14 

En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade 

dingen, zoals ook zij verlangd hebben. En word geen afgodendienaars zoals sommigen van hen, 

zoals geschreven staat: Het volk ging zitten om te eten en te drinken en zij stonden op om te 

feesten. En laten wij geen hoererij bedrijven, zoals sommigen van hen hoererij bedreven hebben, 

en op één dag vielen er drieëntwintigduizend. 

 

Daarom, mijn geliefden, vlucht weg van de afgodendienst. 

 

Uit alleen al deze verzen zou het duidelijk moeten zijn dat “alle dingen zijn geoorloofd” niet letterlijk kan 

betekenen dat ALLES nu geoorloofd is. Er zijn nog steeds beperkingen. We hebben onderscheid nodig 

als we de Bijbel lezen, en eens zo veel als we Paulus lezen. Petrus waarschuwde ons immers dat enkele 

zaken in de brieven van Paulus moeilijk te begrijpen zijn, wat ons tot de fout van wettelozen kan brengen. 



 

2 Petrus 3:14-17 

Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door 

Hem bevonden te worden in vrede en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals 

ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, zoals 

ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken 

die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot 

hun eigen verderf, net als de andere Schriften. U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren 

weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt 

meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. 

 

Het is interessant om bij 1 Corinthiërs 6:12 en 10:23 op te merken dat het erop lijkt dat Paulus iemand 

citeert met de woorden “alle dingen zijn geoorloofd”. We weten dat deze woorden niet in de Bijbel staan, 

en we konden ze ook niet vinden in de Talmoed. 

 

Daarom lijkt het erop dat het een contextuele verklaring is. Paulus lijkt te reageren op een bepaalde situatie 

in Corinthe waarbij de mensen deze uitdrukking gebruikten. 

 

Laten we ze nog een keer lezen, maar let er deze keer op hoe Paulus deze woorden zegt, maar ze dan 

anders lijkt uit te leggen. 

 

1 Corinthiërs 6:12 

Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, 

maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen.  

 

1 Corinthiërs 10:23 
Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, 

maar niet alle dingen bouwen op. 

 

Paulus leert iemand, die de uitdrukking “alle dingen zijn geoorloofd” misbruikt, een les. We weten uit 

andere fragmenten van zijn brieven dat Paulus nog steeds een voorstander is van gehoorzaamheid aan de 

Schepper. Daarom is het niet logisch dat hij plotseling zou zeggen dat alles nu geoorloofd is, dat 

gehoorzaamheid aan de Torah niet meer belangrijk is. 

 

Als je meer wilt weten over de uitleg van Paulus of de Torah wel of niet van toepassing is, bekijk dan 

onze studieserie De Paulinische Paradox. 

 

Dus, zouden we na dit alles moeten vasthouden aan de uitleg dat alle dingen geoorloofd zijn, en dat de 

Torah niet meer van toepassing is voor ons? Wij denken van niet. 

 

Zijn alle dingen geoorloofd?  Ja! 

 

Dus wat zou Paulus bedoelen als hij instemt met de uitdrukking “alle dingen zijn geoorloofd”?  Het is 

essentieel dat we de context van de brief tot op dit punt begrijpen. We gaan het in deze studie niet heel 

uitgebreid behandelen, maar we zullen een aantal belangrijke punten aanstippen. 

 

In hoofdstuk 1 van 1 Corinthiërs, lezen we dat Paulus verwijst naar een scheuring binnen de gemeente. 

Deze scheuring lijkt zijn oorsprong te hebben in trotse en arrogante grootspraak over wie werd gevolgd 

en wie meer kennis had. 



 

1 Corinthiërs 1:10-13 
Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen 

eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht 

aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. Want mij is over u bekendgemaakt, 

mijn broeders, door de huisgenoten van Chloë, dat er ruzies onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder 

van u zegt: Ik ben van Paulus, ík van Apollos, ík van Kefas, en ík van Christus. Is Christus 

verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u in de naam van Paulus gedoopt? 

 

Net als hoofdstuk 1, gaat hoofdstuk 2 erover dat de wijsheid van de Schepper groter is dan de wijsheid 

van de mens.  

 

In hoofdstuk 3 vermaant Paulus de Corinthiërs dat ze in het vlees leven en niet in de geest. Hij herinnert 

hen eraan dat ze geen enkele reden hebben om op te scheppen. 

 

1 Corinthiërs 3:1-4 

En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen 

die nog vleselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet 

met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen; ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent 

nog vleselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleselijk en 

wandelt u dan niet naar de mens? Want als iemand zegt: Ik ben van Paulus, en een ander: Ik van 

Apollos, bent u dan niet vleselijk? 

 

Verzen 21-23 

Laat daarom niemand roemen in mensen, want alles is van u: hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij 

Kefas, hetzij de wereld, hetzij het leven, hetzij de dood, hetzij tegenwoordige dingen, hetzij 

toekomstige dingen, alles is van u. U echter bent van Christus en Christus is van God. 

 

Vanaf hoofdstuk 4 schakelt Paulus even over. Hij vertelt ze hoe dienaren van Christus getrouw horen te 

zijn in dat wat hun is gegeven. Hij zegt ze waarom ze geen oordeel moeten uitspreken totdat de Heer komt, 

als Hij alle duisternis aan het licht zal brengen. 

 

Als we dit allemaal bij elkaar zetten, zien we dat niemand van hen reden heeft om arrogant of opschepperig 

te zijn; niet één is beter dan de ander. 

 

1 Corinthiërs 4:5-7 

Oordeel daarom niets vóór de tijd, totdat de Heere komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen 

is aan het licht brengen, en de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God 

lof ontvangen. 

Deze dingen nu, broeders, heb ik ter wille van u op mijzelf en Apollos toegepast, met de bedoeling 

dat u van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat, opdat niemand zich ten gunste 

van de een boven de ander verheft. Want wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u dat u niet 

hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? 

Hij herinnert ze er zelfs aan dat ze niet buiten ´dat was is geschreven´ moeten gaan. Hij merkt speciaal op 

dat er nog steeds grenzen zijn!  

 



Hoofdstuk 5 verwijst naar één van deze grenzen die overschreden zijn, seksuele immoraliteit. In feite is 

wat gebeurd is, een gruwelijke zaak en iets wat specifiek verboden is in de Torah. 

 

1 Corinthiërs 5:1-2 (WV)   

Men hoort algemeen spreken van ontucht onder u, en wel van de soort die zelfs bij de heidenen 

niet voorkomt: dat iemand leeft met de vrouw van zijn vader. En daar bent u ook nog trots op? 

Was maar liever in de rouw gegaan! Dan zou de man die zoiets heeft bedreven uit uw midden 

verwijderd zijn. 

 

Dat staat in de Torah in Leviticus 18; wat opnieuw aantoont dat “alle dingen zijn geoorloofd” niet wil 

zeggen dat de wetten van God niet meer gelden. 

 

Leviticus 18:6-8 
Niemand mag tot welke bloedverwant van zijn eigen familie dan ook naderen om de schaamdelen 

te ontbloten. Ik ben (JHWH) de HEERE. U mag de schaamte van uw vader, namelijk de 

schaamdelen van uw moeder, niet ontbloten. Zij is uw moeder, u mag haar schaamdelen niet 

ontbloten. U mag de schaamdelen van de vrouw van uw vader niet ontbloten. Het is de schaamte 

van uw vader. 

 

Paulus herinnert ze er nogmaals aan waarom ze geen reden hebben tot grootspraak. Aan het einde van 

hoofdstuk 5 verwijst Paulus naar een vorige brief en hoe de Corinthiërs zich verre moeten houden van 

seksuele immoraliteit.  

 

In feite verklaart hij dat ze niet zouden moeten willen omgaan met een broeder, een gelijkgestemde 

gelovige, die seksuele immoraliteit beoefent. Hij erkent dat ze niet iemand moeten oordelen op grond van 

Torah als degene geen gelovige is. Integendeel, laat dat oordeel over aan de Vader. Ze moeten echter 

elkaar beoordelen op grond van de Torah. Hij maakt daarmee onderscheid tussen gelovigen die seksuele 

immoraliteit beoefenen en wereldse mensen die dat doen. 

 

Op basis van het begin van dit hoofdstuk, hadden ze dit duidelijk niet goed gedaan. Dit brengt ons bij 

hoofdstuk 6 waar staat dat gelovigen in staat zouden moeten zijn hun eigen bittere gevoelens op te lossen 

zonder de “wet” (of gerechtshof) van de samenleving erbij te betrekken, of wat dan ook gebruikelijk is in 

de Griekse cultuur en samenleving. 

 

Toch gingen de gelovigen in Corinthe met hun ergernissen naar de wereldse rechtbanken; ze vertrouwden 

zichzelf niet eens in het eerlijk en rechtvaardig zijn. Ze vertrouwden meer op de wet van het land dan op 

elkaar. 

 

1 Corinthiërs 6:1-8 

Durft iemand van u, die een geschil heeft met een ander, zijn recht te zoeken bij de 

onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? 

En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende 

rechtszaken? Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen? 

Als u dus rechtszaken hebt over alledaagse dingen, stel dan hen aan die in de gemeente niet in 

aanzien zijn. Tot beschaming zeg ik u dit. Is er dan onder u niemand die wijs is, zelfs niet één, die 

in staat zou zijn een oordeel te vellen in een geschil tussen zijn broeders? Integendeel, 

de ene broeder spant tegen de andere broeder een rechtszaak aan, en dat voor ongelovigen. Dan is 

er al volledig sprake van verlies onder u, dat u onder elkaar rechtszaken hebt. Waarom lijdt u niet 



liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? U echter doet onrecht en benadeelt, en 

dat nog wel aan broeders! 

 

Paulus verwachtte van de gelovigen in Corinthe dat ze hun eigen geschillen onder elkaar konden oplossen. 

Ze hadden de Torah (´dat wat geschreven was´ zoals genoemd in hoofdstuk 4), maar nog altijd waren ze 

niet in staat elkaar eerlijk te beoordelen, want ze behandelden elkaar verkeerd en bedrogen elkaar. Hij gaat 

dan verder: 

 

1 Corinthiërs 6:9-11 

Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet! 

Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, 

dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet 

beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent 

geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus (Jesjoea ha Masjiach) en 

door de Geest van onze God. 

 

Waarom denk je dat seksuele immoraliteit zo’n probleem was bij de Corinthiërs? Wat was het 

onderliggende probleem? De cultuur. De Griekse cultuur en wet waaronder ze leefden stond zaken als 

prostitutie en vrije seks toe. Seks werd beschouwd als vanzelfsprekend en alledaags, vergelijkbaar met 

eten en drinken. 

 

Terwijl de Torah zulke dingen verbiedt, verbood hun Griekse cultuur en de wet van het land dat niet. Veel 

waartegen Paulus predikte in de voorgaande verzen was toegestaan en werd zelfs aangemoedigd. 

 

Deze instelling en cultuur moesten de gelovigen in Corinthe overwinnen. Daarom gebruikt Paulus de 

uitdrukking “alles is geoorloofd”. Er werden blijkbaar argumenten of verantwoordingen gebruikt 

waardoor ze dachten dat ze de wet volgden. 

 

De wet waarnaar ze verwezen was de wet van het land, niet de Wet van God.   

 

Daarom geeft Paulus aan dat alle dingen inderdaad zijn geoorloofd, MAAR dat niet alle dingen nuttig 

zijn. Ja, alle dingen zijn geoorloofd, MAAR je moet nergens door beheerst worden. Dit laatste verwijst 

waarschijnlijk naar verslavingen en vleselijke verleidingen zoals alcohol en misschien zelfs seksuele 

verslavingen.  

 

Het feit dat iets wettelijk is toegestaan, wil niet per definitie zeggen dat het een goed idee is. Bijvoorbeeld, 

het is volkomen legaal om 50 kaasburgers te kopen en ze in één ruk op te eten; maar het is hoe dan ook 

geen goed idee. Het is volkomen legaal dat een 21-jarige alcoholische dranken koopt en consumeert; maar 

dit betekent niet dat het een goed idee is om een alcoholist te worden en om iedere nacht dronken over de 

vloer te kruipen. 

 

Die context zou je ook kunnen leggen op 1 Corinthiërs 10. Bedenk dat we hier eenzelfde uitdrukking van 

Paulus vinden. 

 

1 Corinthiërs 10:23 
Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij 

geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. 

 



Het was geoorloofd dat mensen vlees, dat aan afgoden is geofferd, eten. In feite was het zelfs niet 

noodzakelijkerwijs tegen de Wet van God, de Torah, om dergelijk gekocht vlees van de markt te eten. 

Hoe dan ook, het was niet per se nuttig of zinvol. Dit was zeker het geval bij een “pasgelovige” of iemand 

die “zwak in het geloof” stond. Daarom kunnen alle dingen geoorloofd zijn, maar zijn ze niet per se nuttig 

voor pasgelovigen. 

 

We gaan hier dieper op in, in onze studie “Vlees dat aan afgoden is geofferd”. 

 

Ook al leven we op sommige gebieden misschien “rechtvaardiger” dan anderen in het lichaam, dan nog 

moeten we niet denken dat we per definitie beter dan of superieur zijn aan anderen. Door zulke gedachten 

worden we trots en arrogant. Zelfs als we meer volwassen in het geloof zijn, moeten we niet pronken met 

die volwassenheid en dingen doen die anderen kunnen verleiden, of op verkeerde ideeën brengen. 

 

De meesten van ons zouden iemand, waarvan we weten dat die met een alcoholverslaving kampt of 

daarvan af probeert te komen, niet uitnodigen voor een alcoholisch drankje. Datzelfde geldt hier. 

 

Tot besluit, velen hebben in de loop der jaren geleerd dat 1 Corinthiërs 6:12 en 10:23 aantonen dat de Wet 

van God niet meer van toepassing is. Ze hebben geleerd dat dit onderdeel is van de vrijheid die ze hebben 

gekregen in Christus. Om niet iedereen over een kam te scheren, moeten we toegeven dat er veel christelijk 

onderwijs is waarin het niet op die manier wordt onderwezen, maar vergelijkbaar met het onderwijs dat 

wij zojuist hebben gegeven, maar dan zonder het uitgangspunt dat de Torah nog steeds van toepassing is. 

 

Als je meer wilt weten over vrijheid gevonden in de Messias, bekijk dan onze studie “Waarom is Christus 

vrijheid?” 

 

Vanuit praktisch perspectief kan Paulus’ uitdrukking “alle dingen zijn geoorloofd” onmogelijk betekenen 

dat de Torah niet meer van toepassing is. In dezelfde brief verwijst Paulus naar het schenden van specifieke 

geboden, welke terug te vinden zijn in de Torah, als iets dat slecht is. 

 

We zagen ook hoe we die logica niet op iedereen kunnen toepassen omdat dan zaken als afgodenverering, 

moord, en overspel toegestaan zouden zijn. 

 

We moesten de hele brief aan de Corinthiërs in context brengen. Er was een scheuring gaande in het 

lichaam, op basis van wie ze volgden en daardoor was er veel arrogantie. We ontdekten dat Paulus zich 

juist verzette tegen de cultuur en de wet van het land waar seksuele immoraliteit en soortgelijk gedrag was 

toegestaan. 

 

Paulus erkende dat de wet van het land zulk gedrag toestond, maar dat het daarmee geen juist gedrag was. 

Als bepaald gedrag, zelfs al is dat geoorloofd volgens de Torah, anderen kwaad doet door hen in de 

verleiding te brengen terug te keren naar hun heidense gewoontes, dan moet het vermeden worden. En 

over precies die situatie gaat het in hoofdstuk 10. 

 

We zijn geroepen om een apart gezet leven te leiden. De volken, de maatschappij om ons heen, zouden 

moeten zien dat we anders leven, een geen dingen doen alleen omdat ze “geoorloofd” zijn. Het is ons doel 

om het licht van het Woord te laten schijnen voor de volken, en om dat te doen moeten we het Woord van 

God uitleven, en er niet alleen over praten. 

 

We hopen dat deze studie je tot zegen is geweest.  Vergeet niet om alles te onderzoeken.    

http://119ministries.com/meat
http://119ministries.com/why-is-christ-freedom
http://119ministries.com/why-is-christ-freedom


Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net 

(Engelstalig onderwijs) 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.  

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA) 
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