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Studie informatieStudie informatie

ZIJN Boodschap  ZIJN Boodschap  

Hieronder vindt u de belangrijkste Power Hieronder vindt u de belangrijkste Power PointPoint sheets vanuit de sheets vanuit de 
boven vernoemde presentaties (bijbelstudies). Deze kunt u boven vernoemde presentaties (bijbelstudies). Deze kunt u 

downloaden en thuis zelf uitprinten, om deze tijdens downloaden en thuis zelf uitprinten, om deze tijdens 
presentaties te gebruiken, maar ook om vervolgens in de presentaties te gebruiken, maar ook om vervolgens in de 

toekomst, met deze gegevens uw persoonlijke bijbelstudies te toekomst, met deze gegevens uw persoonlijke bijbelstudies te 
onderbouwen en overzichtelijk te kunnen vervolgen.onderbouwen en overzichtelijk te kunnen vervolgen.

(Deze sheets zijn ook in ringband bij ZIJN Boodschap te verkrijg(Deze sheets zijn ook in ringband bij ZIJN Boodschap te verkrijgen)en)

Aan weerzijden van de sheets kunt u, zoals u wilt, voor u zelf Aan weerzijden van de sheets kunt u, zoals u wilt, voor u zelf 
belangrijke aantekeningen maken.belangrijke aantekeningen maken.

Gods onmisbare zegen toegewenst bij uw studie in Gods Gods onmisbare zegen toegewenst bij uw studie in Gods 
onfeilbaar Woord.onfeilbaar Woord.



ZIJN Boodschap in de Profetie Serie-2 Basis

© Copyright ZIJN Boodschap 2

33

De zeven gemeenten uit de Christelijke geschiedenis

1.Efezen

Van 538 n.Chr. - De donkere middeleeuwen – tot 1798

Dat Dat eersteerst

de afvalde afval

gekomen zijgekomen zij

2 2 ThesThes. 2:3. 2:3

De De 

wederoprichtingwederoprichting

aller dingenaller dingen

Hand 3:21Hand 3:21

GnostischeGnostische

sektensekten

NicolaietenNicolaieten, Diana & , Diana & ArtemisArtemis

NemisisNemisis,,

Nero, Nero, DioclecianDioclecian

ConstantijnsConstantijns

veranderingenveranderingen

De waarheid met leugen vermengd!De waarheid met leugen vermengd!

De ReformatieDe Reformatie

Dodelijke wondDodelijke wond

Herstel van de Herstel van de 

volle waarheidvolle waarheid

3 Engelen, Oordeel & Wederkomst3 Engelen, Oordeel & Wederkomst

ZonderZonder

vlek of rimpelvlek of rimpel

Hier Hier 

bevindenbevinden

we ons nu!we ons nu!

44

Historie;Historie;
GeschiedenisGeschiedenis

Eschatologie;Eschatologie;
Toekomende tijdToekomende tijd

7 Gemeenten

7 Zegels

7 Bazuinen

Nieuw 
Jeruzalem

Millennium

Val van 
Babylon

De grote Strijd
(Harmageddon Opb.16:16)

vanaf Opb. 10 t/m 17

De Chiastische
structuur van 
Openbaring

Tijdsperiode
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Uitleg van het eerste deel van Uitleg van het eerste deel van ChiasmaChiasma!!
�� De 7 gemeenten:De 7 gemeenten:

•• De genadedeur is De genadedeur is nog nog 
openopen

�� 2:12:1 Hij, die de zeven Hij, die de zeven 
sterren in zijn rechterhand sterren in zijn rechterhand 
houdt, die tussen de zeven houdt, die tussen de zeven 
gouden gouden kandelarenkandelaren wandelt:wandelt:

�� 2:7  2:7  Wie overwint, hem zal Wie overwint, hem zal 
Ik geven te eten van de Ik geven te eten van de 
boom des levens,boom des levens,

�� 3:83:8 Ik heb een Ik heb een geopende geopende 
deurdeur voor uw aangezicht voor uw aangezicht 
gegeven gegeven 

�� 3:21 3:21 hem zal Ik geven met hem zal Ik geven met 
Mij te zitten op mijn Mij te zitten op mijn 
troontroon……met mijn Vader op met mijn Vader op 
zijn troon. zijn troon. 

�� 3:123:12 Het nieuw Het nieuw JeruzalemJeruzalem
�� 3:11 3:11 Ik kom spoedig;Ik kom spoedig; houd houd 

vast wat gij hebt,vast wat gij hebt, opdat opdat 
niemand uw kroon neme.niemand uw kroon neme.

�� Het Nieuw Jeruzalem:Het Nieuw Jeruzalem:

•• De genadedeur De genadedeur is geslotenis gesloten

�� 21:23 21:23 want de heerlijkheid want de heerlijkheid 
Gods verlicht haar en haar Gods verlicht haar en haar lamplamp
is het Lam. is het Lam. 

�� 22:222:2 Midden op haar straat en Midden op haar straat en 
aan weerszijden van de rivier aan weerszijden van de rivier 
staat het staat het geboomte des levensgeboomte des levens

�� 21:2521:25 haar haar poorten zullen nooit poorten zullen nooit 
geslotengesloten worden des daagsworden des daags

�� 22:1,3 22:1,3 uit de uit de troontroon van God en van God en 
van het Lam.. en zijn dienstvan het Lam.. en zijn dienst--
knechten zullen Hem vererenknechten zullen Hem vereren

�� 21:1021:10 toonde mij de toonde mij de heilige heilige 
stadstad

�� 22:722:7 En zie, En zie, Ik kom spoedig.Ik kom spoedig.
Zalig hij, die..Zalig hij, die..dit boek bewaart!dit boek bewaart!

66

DaniDaniёёll
LetterlijkLetterlijk

OpenbaringOpenbaring
GeestelijkGeestelijk

BabylonBabylon

DaniDaniëël l 1:11:1

EufraatEufraat

Jeremia.51:62Jeremia.51:62--6464

Beeld aanbiddingBeeld aanbidding

DaniDaniëël 3:3l 3:3--77

BabylonBabylon

Opb.14:8; 17:5Opb.14:8; 17:5

EufraatEufraat

Opb. 9:14 16:12Opb. 9:14 16:12

Beeld aanbiddingBeeld aanbidding

Opb. 13+14  (10X)Opb. 13+14  (10X)

Wie aanbidden wij wanneer?
Het zegel van God!

Openbaring 14

De Chiastische
structuur in het

OT & NT

Tijdsperiode

VerzegelingVerzegeling

DaniDaniëël 6:18 (2X)l 6:18 (2X)
VerzegelingVerzegeling

Opb. 7:1Opb. 7:1--4 (3X) 4 (3X) 

Wetten van mensenWetten van mensen

DaniDaniëël 6: 14,16 l 6: 14,16 
De Wet van GodDe Wet van God

Opb. 14:12; 22:Opb. 14:12; 22:1313++1414
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Wat is een Wat is een ““EPANADOSEPANADOS””

1. Jes.55:4 1. Jes.55:4 ------ Opb.1:5Opb.1:5 (De getuige)(De getuige)

2. Dan.7:13 2. Dan.7:13 ------ Opb.1:7Opb.1:7 (Komende op de wolken)(Komende op de wolken)

3. Zach.12:103. Zach.12:10--14 14 ------ Opb.1:7Opb.1:7 (Hem doorstoken)(Hem doorstoken)

4. Jes. 41:4; 44:64. Jes. 41:4; 44:6--Opb.1:8/Opb.1:8/21:621:6//IK BEN IK BEN αα//ΩΩ

4. Jes. 41:4; 44:64. Jes. 41:4; 44:6--Opb.1:11Opb.1:11**22:1322:13//IK BEN IK BEN αα//ΩΩ

3. Zach.4:2 3. Zach.4:2 ------ Opb.1:12Opb.1:12 (Kandelaar)(Kandelaar)

2. Dan.7:9,13,22 2. Dan.7:9,13,22 ------ Opb.1:13Opb.1:13--1515 (De Priester)(De Priester)

1. Jes. 49:2 1. Jes. 49:2 ------ Opb.1:16Opb.1:16 (Scherp zwaard)(Scherp zwaard)

�� Een EPANADOS vertelt ons, wie Een EPANADOS vertelt ons, wie De AuteurDe Auteur is van is van 
De Bijbel!De Bijbel! Juist in hoofdstuk 1!  Juist in hoofdstuk 1!  (let op NBG*)(let op NBG*)

�� EenEen EPANADOS is als een EPANADOS is als een ChiasmaChiasma maar nu maar nu nietniet in in 
gebeurtenissen maar gebeurtenissen maar in tekstenin teksten uit de Bijbeluit de Bijbel

EPANADOS

88

�� Wil men Zijn Wil men Zijn klerenkleren van van 
rechtvaardigheid of hun eigen?rechtvaardigheid of hun eigen?

�� Willen ze Zijn Willen ze Zijn levensbroodlevensbrood of of 
hun eigen interpretatie?hun eigen interpretatie?

�� Het vertelt dat er in de laatste Het vertelt dat er in de laatste 
dagen vele (7 volheids getal) dagen vele (7 volheids getal) 
kerken zullen zijn die zichzelf kerken zullen zijn die zichzelf 
Gods kerkGods kerk zullen noemenzullen noemen

�� Ze gebruiken Zijn naam door Ze gebruiken Zijn naam door 
zichzelf zichzelf christenenchristenen te noemen.te noemen.

En te dien dage zullen zeven vrouwen En te dien dage zullen zeven vrouwen 
(kerken)(kerken) éééén man aangrijpen, n man aangrijpen, 
zeggende: Ons brood zeggende: Ons brood (woord)(woord) zullen zullen 
wij eten, en met onze klederen wij eten, en met onze klederen 
(karakters)(karakters) zullen wij bekleed zijn, zullen wij bekleed zijn, 
laat ons alleenlijk naar uw naamlaat ons alleenlijk naar uw naam
(christelijke kerk)(christelijke kerk) genoemd worden, genoemd worden, 
neem onze neem onze smaadheidsmaadheid weg.     weg.     

Jesaja 4:1Jesaja 4:1

(Eerste Presentatie!)(Eerste Presentatie!)
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Uitleg 7000 jaar theorie; Uitleg 7000 jaar theorie; Hiermee weten wij Hiermee weten wij absoluut absoluut 
niet wanneerniet wanneer Jezus wederkomt,Jezus wederkomt, maar wel dat de maar wel dat de 

wederkomst van Christus heel dichtbij moet zijn wederkomst van Christus heel dichtbij moet zijn 
gekomen!gekomen!

AdamAdam

&&

EvaEva
AbrahamAbraham ChristusChristus

2000 jaar 2000 jaar 2000 jaar
1000 
Jaar

Missie van 
het volk Israël

Missie van 
de 7 gemeenten

Millennium

4 v.Chr. 31 n.Chr.

Jaar 1996 Jaar 2029 

Missie van 
Adam & Eva

Nieuwe hemel en 
de nieuwe aarde! 

Christus was 2000 jaar Christus was 2000 jaar 

geleden op aarde!geleden op aarde!

Reiniging
van de 
aarde
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De bijbelse onderbouwing wordt ook in een andere presentatie uiteengezet!

Jezus ging naar het Heilige deel van Jezus ging naar het Heilige deel van 
De TempelDe Tempel in de hemel in het jaar 31 in de hemel in het jaar 31 

n.Chr. (zie de Heiligdomsleer)n.Chr. (zie de Heiligdomsleer)

Christus Hogepriesterlijk werk Christus Hogepriesterlijk werk 
was in het Heilige en daarna, in was in het Heilige en daarna, in 

1844, in het Heilige der Heiligen! 1844, in het Heilige der Heiligen! 

Visioen
van 

Johannes
96 n.Chr.

7 gemeenten

3 1/2 jaar3 1/2 jaar
Christus Christus 

werkzaam werkzaam 

AD 96

Aardse Heiligdom Aardse Heiligdom 

met handen met handen 

gemaaktgemaakt

Doop
AD27

Wederkomst Wederkomst 
van Christus!van Christus!

AD 31

1212

Als u Jezus aanneemt Als u Jezus aanneemt 

wat wordt u dan?wat wordt u dan?

�� Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, 
dat dat wij kinderen Godswij kinderen Gods genoemd worden, en wij genoemd worden, en wij 
zijn het (ook). zijn het (ook). 1 Johannes 3:11 Johannes 3:1

�� En kinderen Gods worden, dat kan En kinderen Gods worden, dat kan alleenalleen hier op hier op 
aarde gebeuren!aarde gebeuren!

?

?
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De 2300 avonden en morgens van DaniDe 2300 avonden en morgens van Daniëël 8:14l 8:14

De bijbelse onderbouwing wordt ook in een andere presentatie uiteengezet!

70 weken=490 dagen =490 jaar De overtreding te sluiten

de heiligheid der de heiligheid der 

heiligheden te zalvenheiligheden te zalven

1e
3e

2e

Afgesneden van de 2300 jaar!

1414

De 2300 avonden en morgens van DaniDe 2300 avonden en morgens van Daniëël 8:14l 8:14

De bijbelse onderbouwing wordt ook in een andere presentatie uiteengezet!

7 wk. = 7X7d.=49 dagen =49 jaar

7+62=69 weken =483 jaar

zal de Messias zal de Messias 

uitgeroeid wordenuitgeroeid worden

4e

5e

6e
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De 2300 avonden en morgens van DaniDe 2300 avonden en morgens van Daniëël 8:14l 8:14

De bijbelse onderbouwing wordt ook in een andere presentatie uiteengezet!

Lucas 13:33 = 
1/2+1+1+1=3 1/2 jaar

Hand 7:59 = 3 1/2 jaar na 
Christus kruisiging, 

steniging van Stefanus

7e 14e

1616

De 2300 avonden en morgens van DaniDe 2300 avonden en morgens van Daniëël 8:14l 8:14

De bijbelse onderbouwing wordt ook in een andere presentatie uiteengezet!

Ezra 7:7 decreet van Ezra 7:7 decreet van 

ArtachsastaArtachsasta

Doop van ChristusDoop van Christus

27 na Christus27 na Christus

9e
3e + 6e

8e
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De 2300 avonden en morgens van DaniDe 2300 avonden en morgens van Daniëël 8:14l 8:14

De bijbelse onderbouwing wordt ook in een andere presentatie uiteengezet!

Op de helft van de week Op de helft van de week Een week lang; DaniEen week lang; Daniëël 9:26,27l 9:26,27

10e

12e

11e

een een 

verwoester verwoester 

komenkomen

13e

1818

De 2300 avonden en morgens van DaniDe 2300 avonden en morgens van Daniëël 8:14l 8:14

De bijbelse onderbouwing wordt in een andere presentatie ook uiteengezet!

Lucas 13:33 = Lucas 13:33 = 

1/2+1+1+1= 1/2+1+1+1= 3 1/2 jaar3 1/2 jaar

Hand 7:59 = Hand 7:59 = 31/2 jaar31/2 jaar na na 

Christus, Christus, StefanusStefanus gestenigdgestenigd

14e
7e

Afgesneden van de 2300 jaar!

De zeven weken.De zeven weken.
En het afsnijdenEn het afsnijden
van de van de 70 weken70 weken
van de 2300 jaar.van de 2300 jaar.
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Samenvatting over Samenvatting over 

Gods Heilige wetGods Heilige wet

de tien geboden!de tien geboden!

�� Deze wet Deze wet ““De Tien Geboden zalDe Tien Geboden zal eeuwig eeuwig 
bestaan!bestaan!””

�� God vraagt van u; God vraagt van u; ““Hem te aanbidden!Hem te aanbidden!

�� God vraagt van u; God vraagt van u; ““Zijn tien geboden te Zijn tien geboden te 
Heiligen!Heiligen!””

�� God vraagt van u; God vraagt van u; ““Hem te gehoorzamen!Hem te gehoorzamen!””

�� God vraagt van u;God vraagt van u; ““Zijn geboden te Zijn geboden te doen!doen!””

�� God vraagt van u;God vraagt van u; ““ALLE TIENALLE TIEN Geboden te Geboden te 
houdenhouden””

2020

Welke Welke 3 3 puntenpunten staan er staan er 

in Openbaring, in in Openbaring, in Gods Gods 

laatste boodschaplaatste boodschap aan aan 

deze wereld/aarde?deze wereld/aarde?
�� En ik zag een anderen engelEn ik zag een anderen engel, vliegende in het midden , vliegende in het midden 

des hemels, en hij had het eeuwige Evangelie, om te des hemels, en hij had het eeuwige Evangelie, om te 
verkondigen dengenen, die op de aarde wonen, en verkondigen dengenen, die op de aarde wonen, en 
aan alle natie, en geslacht, en taal, en volk; aan alle natie, en geslacht, en taal, en volk; 
Zeggende met een grote stem: Zeggende met een grote stem: (Naam=3X)(Naam=3X) Vreest Vreest 
God, en geeft Hem heerlijkheidGod, en geeft Hem heerlijkheid,, want de ure Zijns want de ure Zijns 
oordeels is gekomen; oordeels is gekomen; (wie aanbidden wij?) (wie aanbidden wij?) en en 
aanbidt Hemaanbidt Hem, Die den , Die den (rijksgebied=)(rijksgebied=) hemel, en de hemel, en de 
aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren 
(Titel/Schepper=)(Titel/Schepper=) gemaakt heeft.gemaakt heeft. Openbaring 14:6,7Openbaring 14:6,7

1e Engel

Het zegel van God!Prediker 12:13,14Prediker 12:13,14
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Welke Welke 33 puntenpunten staan op het staan op het 

midden van de stenen midden van de stenen 

tafelen, in tafelen, in de wet van Godde wet van God

geschreven?geschreven?
�� GedenktGedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes Zes 

dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; Maar de dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; Maar de 
zevende dagzevende dag is de sabbat des is de sabbat des (1(1ee x Naam=)x Naam=) HEEREN HEEREN 
uwsuws Gods; [dan] zult gij geen werk doen, gij Gods; [dan] zult gij geen werk doen, gij 11ee, noch , noch 
uw zoon uw zoon 22ee, noch uw dochter , noch uw dochter 33ee, [noch] uw , [noch] uw 
dienstknecht dienstknecht 44ee, noch uw dienstmaagd , noch uw dienstmaagd 55ee, noch uw , noch uw 
vee vee 66ee, noch uw vreemdeling , noch uw vreemdeling 77ee, die in uw poorten is , die in uw poorten is 
((77 verschillende wezens);verschillende wezens); Want in zes dagen heeft Want in zes dagen heeft (2(2ee

x Naam=)x Naam=) de HEERE de HEERE (rijksgebied=)(rijksgebied=) den hemel en de den hemel en de 
aarde aarde (Titel/Schepper=)(Titel/Schepper=) gemaakt, de zee en al wat gemaakt, de zee en al wat 
daarin is, en Hij rustte ten daarin is, en Hij rustte ten zevenden dagezevenden dage; ; daarom daarom 
zegende zegende (3(3e e x Naam)x Naam) de HEERE den de HEERE den sabbatdagsabbatdag, en , en 
heiligde heiligde denzelvendenzelven.. Exodus 20:8Exodus 20:8--1111

Het zegel van God!
MaleMaleááchichi 4:44:4--6 (SV)6 (SV)

2222

Als nu de zondag Als nu de zondag 

nietniet de juiste de juiste 

bijbelse rustdag is, bijbelse rustdag is, 

door wiedoor wie is deze is deze 

dan veranderd en dan veranderd en 

ingevoerd?ingevoerd?

�� De vroege bevestiging om de zondag te houden, is De vroege bevestiging om de zondag te houden, is 
een constitutie van een constitutie van ConstantijnConstantijn in in 321 na Chr.321 na Chr.

Vol Vol XXIIIXXIII, , EncyclopediaEncyclopedia BrittanicaBrittanica p 654p 654

�� Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, [die] Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, [die] 
geboden van mensengeboden van mensen [zijn].       [zijn].       MatthMatthéüéüs 15:9s 15:9
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Wat is hier de Wat is hier de 

achtergrond van?achtergrond van?

�� Rond het jaar Rond het jaar 321 n. Chr.321 n. Chr. werden werden twee rustdagentwee rustdagen
dagen gehouden dagen gehouden (de 7(de 7ee en de 1en de 1ee dag van de week)dag van de week) en en 
was er een enorme christen vervolging en vervolgens was er een enorme christen vervolging en vervolgens 
werd Keizer werd Keizer ContantijnContantijn ““naamnaam--christenchristen””..

�� Lees het boek;Lees het boek;

““ HET GROTE CONFLICTHET GROTE CONFLICT””

2424

Welke Welke 3 missies3 missies zijn er in zijn er in 6000 jaar6000 jaar geweest om Gods geweest om Gods 
Woord in de wereld te verkondigen? En wanneer Woord in de wereld te verkondigen? En wanneer 

krijgen wij rust in de hemel en krijgt deze aarde rust?krijgen wij rust in de hemel en krijgt deze aarde rust?

AdamAdam

&&

EvaEva
AbrahamAbraham

2000 jaar 2000 jaar 1000 Jaar

2e Missie van 
het volk Israël.
Gestopt bij 

Stefanus steniging.

3e Missie van 
de 7 gemeenten.
Gestopt bij de 
wederkomst van
Jezus Christus.

De steen uit Daniël.

Millennium.
De Grote 
Sabbatdag
in de hemel.

4 V.Chr.4 V.Chr. 31 N.Chr.31 N.Chr. WederkomstWederkomst

van Christus?van Christus?
Zondagswet

1e Missie van 
Adam & Eva.
Gestopt bij 

de zondvloed.

Nieuwe hemel en 

de nieuwe aarde! 

Steniging van Steniging van 

StefanusStefanus 34 n.Chr.34 n.Chr.

Einde van de 490 jaar Einde van de 490 jaar 

deel deel (2e missie)(2e missie) van van 

2300 jaren Dani2300 jaren Daniëël 8:14l 8:14

ReinigingReiniging

van de van de 

aardeaarde

2000 jaar

Christus 1Christus 1ee

komstkomst

1844

Wordt ook in andere presentaties verder behandeld.
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De zondagswet wordt straks De zondagswet wordt straks 

afgekondigd, waardoor Gods Wet afgekondigd, waardoor Gods Wet 

volledig volledig ontheiligdontheiligd wordt!wordt!

�� Zult u de toets kunnen doorstaan, samen Zult u de toets kunnen doorstaan, samen met Christus?met Christus?

Wie aanbidden wij wanneer?Wie aanbidden wij wanneer?

Dit is de vraag, die God u stelt!Dit is de vraag, die God u stelt!

2626

Waarom zij er twee stenen tafelen?Waarom zij er twee stenen tafelen?

�� De eerste steen, De eerste steen, 
en Geboden, zijn en Geboden, zijn 
voor ons welzijn voor ons welzijn 
met God de met God de 
Vader en Zijn Vader en Zijn 
Zoon Jezus Zoon Jezus 
Christus! Christus! 

�� De tweede steen De tweede steen 
en Geboden, zijn en Geboden, zijn 
voor ons welzijn voor ons welzijn 
met onze met onze 
medemensen!medemensen!

De StaatDe Kerk
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Hoe komen we aan de namen van Hoe komen we aan de namen van 

de dagen in de week?de dagen in de week?

�� Normaal zouden we net zoals God de dagen van Normaal zouden we net zoals God de dagen van 
de week moeten benoemen en moeten spreken de week moeten benoemen en moeten spreken 
over over 11ee, 2, 2ee, 3, 3e e ,4,4ee ,5,5ee ,6,6ee en deen de 77ee dagdag van de van de 
weekweek

�� De namen van dagen van de week komen uit de De namen van dagen van de week komen uit de 
Romeinse geschiedenis Romeinse geschiedenis (afgoden aanbidding)(afgoden aanbidding)
•• 11ee = Zondag = Zondag = Zon aanbidding= Zon aanbidding

•• 22ee = Maandag= Maandag = Maan aanbidding= Maan aanbidding

•• 33ee = Dinsdag = Dinsdag = = TiusTius aanbiddingaanbidding

•• 44ee = Woensdag= Woensdag = = WodanWodan aanbidding aanbidding 

•• 55ee = Donderdag = Donderdag = = DonarDonar aanbiddingaanbidding

•• 66ee = Vrijdag = Vrijdag = = FrijaFrija aanbiddingaanbidding

•• 77ee = Zaterdag = Zaterdag = = SaturnusSaturnus aanbidding   aanbidding   

2828

Wat houdt een Wat houdt een 

herkenningherkenning in van in van 

een hoogstaand een hoogstaand 

persoon?persoon?

�� Naam = Naam = JulianaJuliana

�� Titel = KoninginTitel = Koningin

�� Rijksgebied = NederlandenRijksgebied = Nederlanden

Een zegel (zegelring)
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2929

Waar maakte God Waar maakte God 

de Sabbat dan de Sabbat dan 

voor?voor?

�� Daartoe ook gaf Ik hun Daartoe ook gaf Ik hun Mijn sabbattenMijn sabbatten, , om een om een 

teken te zijn tussen Mij en tussen henteken te zijn tussen Mij en tussen hen,, opdat opdat 
zij zouden zij zouden weten,weten, dat Ik de HEERE ben, dat Ik de HEERE ben, Die hen Die hen 

heilige.heilige.

EzechiEzechiëël 20:12l 20:12

HET TEKEN
HET ZEGEL VAN GOD

3030

Welke Welke 3 missies3 missies zijn er in zijn er in 6000 jaar6000 jaar geweest om Gods geweest om Gods 
Woord in de wereld te verkondigen? En wanneer Woord in de wereld te verkondigen? En wanneer 

krijgen wij rust in de hemel en krijgt deze aarde rust?krijgen wij rust in de hemel en krijgt deze aarde rust?

AdamAdam

&&

EvaEva
AbrahamAbraham

2000 jaar 2000 jaar 1000 Jaar

2e Missie van 
het volk Israël.
Gestopt bij 

Stefanus steniging.

3e Missie van 
de 7 gemeenten.
Gestopt bij de 
wederkomst van
Jezus Christus.

De steen uit Daniël.

Millennium.
De Grote 
Sabbatdag
in de hemel.

4 V.Chr.4 V.Chr. 31 N.Chr.31 N.Chr. WederkomstWederkomst

van Christus?van Christus?
Zondagswet

1e Missie van 
Adam & Eva.
Gestopt bij 

de zondvloed.

Nieuwe hemel en 

de nieuwe aarde! 

Steniging van Steniging van 

StefanusStefanus 34 n.Chr.34 n.Chr.

Einde van de 490 jaar Einde van de 490 jaar 

deel deel (2e missie)(2e missie) van van 

2300 jaren Dani2300 jaren Daniëël 8:14l 8:14

ReinigingReiniging

van de van de 

aardeaarde

2000 jaar

Christus 1Christus 1ee

komstkomst

1844

Wordt ook in andere presentaties verder behandeld.



ZIJN Boodschap in de Profetie Serie-2 Basis

© Copyright ZIJN Boodschap 16

3131

Er zijn, Er zijn, per missieper missie. . 33 goddelijke goddelijke 

verwerpingen of toetsen geweestverwerpingen of toetsen geweest, tijdens , tijdens 

deze deze 6000 jaar,6000 jaar, welke waren dat?welke waren dat?

1.1. In de In de 11ee periodeperiode van van 2000 jaar2000 jaar, de tijd van Adam , de tijd van Adam 
en Eva, verwierp men en Eva, verwierp men God de Vader de Schepper God de Vader de Schepper 
van Hemel en aarde!van Hemel en aarde!

2.2. In de In de 22ee periodeperiode van van 2000 jaar2000 jaar, de tijd van het volk , de tijd van het volk 
IsraIsraëël, l, verwierp men Jezus Christus De Verlosserverwierp men Jezus Christus De Verlosser

3.3. In de In de 33ee periodeperiode van van 2000 jaar2000 jaar, de tijd van de , de tijd van de 
zeven gemeenten, zeven gemeenten, verwerpt men Gods Wet de verwerpt men Gods Wet de 
Tien Geboden Tien Geboden 

1e1e 2e2e 3e3e

3232

The Cleansing of the Heavenly Sanctuary

605 BC 539 BC 331 BC 168 BC AD 476

70 Weeks

BABYLON MEDO-PERSIA GREECE PAGAN ROME

457 BC

HEAD CHEST THIGHS LEGS FEET & TOES

LION BEAR LEOPARD BEAST
TEN HORNS & 

LITTLE HORN

GOAT LITTLE HORN PAGANRAM LITTLE HORN PAPAL

© Adrian Ebens 2001

AD 538

1260 Years
2300 Years

Second

Coming

“Holy” Roman Empire

Judgment

Sanctuary 

Cleansed

AD 1844

7
9

Alle grote wereldrijken werden door de profeet Daniël  voorgesteld door 

roofdieren die uit de zee opkwamen, met in het bijzonder de kleine hoorn!

Hoe komt er een Nieuwe Wereld Macht tot stand?

Start van de eerste vier wereldmachten!

satan

Opb.3:1
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3333

The Cleansing of the Heavenly Sanctuary

605 BC 539 BC 331 BC 168 BC AD 476

70 Weeks

BABYLON MEDO-PERSIA GREECE PAGAN ROME

457 BC

HEAD CHEST THIGHS LEGS FEET & TOES

LION BEAR LEOPARD BEAST
TEN HORNS & 

LITTLE HORN

GOAT LITTLE HORN PAGANRAM LITTLE HORN PAPAL

© Adrian Ebens 2001

AD 538

1260 Years
2300 Years

Second

Coming

“Holy” Roman Empire

Judgment

Sanctuary 

Cleansed

AD 1844

7
9

,, de vier winden des hemels die grote zee in beroering brachten’’

De grote wereldrijken werden door de profeet Daniël  voorgesteld door 

roofdieren die uit de zee opkwamen, toen

De
kleine 
hoorn!

!

3434

The Cleansing of the Heavenly Sanctuary

605 BC 539 BC 331 BC 168 BC AD 476

70 Weeks

BABYLON MEDO-PERSIA GREECE PAGAN ROME

457 BC

HEAD CHEST THIGHS LEGS FEET & TOES

LION BEAR LEOPARD BEAST
TEN HORNS & 

LITTLE HORN

GOAT LITTLE HORN PAGANRAM LITTLE HORN PAPAL

© Adrian Ebens 2001

AD 538

1260 Years
2300 Years

Second

Coming

“Holy” Roman Empire

Judgment

Sanctuary 

Cleansed

AD 1844

7
9

Alle grote wereldrijken werden door de profeet Daniël voorgesteld door 

roofdieren die uit de zee opkwamen, met in het bijzonderheid de kleine hoorn!

De
kleine 
hoorn!

De nieuwe De nieuwe 

WereldWereld

Macht is?Macht is?

NWO

De Nieuwe 
Wereld Orde

Hoe komt de nieuwe wereld macht tot stand?

Start van de eerste vier wereldmachten!

satan

?

Opb.17

Opb.13:11

Opb.13:1
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3535

Samenvatting over waar Samenvatting over waar ““de kleine de kleine 

hoornhoorn”” aan voldoet;aan voldoet;
�� AA = Koninkrijk komt uit de tien hoorns= Koninkrijk komt uit de tien hoorns
�� BB = E= Eéén man aan het hoofd ervann man aan het hoofd ervan
�� CC = Het zal uit = Het zal uit driedrie koninkrijken voortkomenkoninkrijken voortkomen

•• met zijn komst zullen met zijn komst zullen 33 andere koninkrijken andere koninkrijken 
verdwijnenverdwijnen

�� DD = Het is verschillend van alle koninkrijken= Het is verschillend van alle koninkrijken
�� EE = Het veroordeelt en vervolgt de heiligen= Het veroordeelt en vervolgt de heiligen
�� FF = Het komt vanuit het heidens Rome= Het komt vanuit het heidens Rome

•• het komt het komt vanuit het vierde koninkrijkvanuit het vierde koninkrijk van ijzervan ijzer
�� GG = Gods volk is aan hen overgeleverd= Gods volk is aan hen overgeleverd
�� H H = Het spreekt grote woorden tegen God= Het spreekt grote woorden tegen God
�� II = Denkt tijden en wetten te veranderen= Denkt tijden en wetten te veranderen
�� J J = Het zal een wereldwijde macht worden.= Het zal een wereldwijde macht worden.
�� K* K* = Het ontvangt een dodelijke wond = Het ontvangt een dodelijke wond welke geneestwelke geneest
�� L*L* = Heeft het bijzondere nummer = Heeft het bijzondere nummer 666.666.

3636
Arose out of the fourth 

beast. Dan 7:7,8 

Among the ten 

horns. Dan 7:8 

After the ten horns.

Dan 7:24 

Different from other 

horns.  Dan 7:24 

Look more stout than others.

Dan 7:20 

Uprooted three 

kingdoms. Dan 7:8,20,24 

Spake great words against the 

Most High. Dan 7:24 

Wore out saints of the Most 

High. Dan 7:25 

Thought to change times 

and laws. Dan 7:25 

Reigned for a time, times 

and half a time. Dan 7:25

Came after Rome.

Among the ten 

nations of Europe 

Came after the ten nations of 

Europe established 

Both a political & 

religious power 

Would wield more power 

than any other power  

Removed three nations -, 

Heruli, Vandals & 

Ostrogoths

Claimed to be God on earth 

Between 50 million & 150 

million people killed

Changed Sabbath to Sunday, 

removed second commandment 

Reigned from AD 538  -

AD 1798

The Little Horn Identified

© Adrian Ebens 1999

7
1

De kleine hoorn geïdentificeerd

Tien puntenTien punten

Uit de BijbelUit de Bijbel
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3737

De 2300 avonden en morgens van DaniDe 2300 avonden en morgens van Daniëël 8:14l 8:14

De bijbelse onderbouwing wordt ook in een andere presentatie  uiteengezet!

een tijd en tijden en een een tijd en tijden en een 

gedeelte eens tijdgedeelte eens tijd””

3838

De 2300 avonden en morgens van DaniDe 2300 avonden en morgens van Daniëël 8:14l 8:14

De bijbelse onderbouwing wordt ook in een andere presentatie uiteengezet!

ViligiusViligius…… besteeg de besteeg de 
pauselijke troon in pauselijke troon in 
het jaar 538 n.Chr.het jaar 538 n.Chr.

een tijd en tijden en een een tijd en tijden en een 

gedeelte eens tijdgedeelte eens tijd””

BerthierBerthier
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3939

Wat betekent in Wat betekent in RomeinseRomeinse getallen;getallen;

““Plaatsvervanger van de Zoon van GodPlaatsvervanger van de Zoon van God””

4040

666 was het heilige getal van de 666 was het heilige getal van de 

antieke antieke zonnegodsdienst!zonnegodsdienst!

�� Dit amulet werd gedragen door heidense Dit amulet werd gedragen door heidense 
priesters der zonaanbiddingpriesters der zonaanbidding

�� Alle getallen, op het amulet opgeteld vormen het Alle getallen, op het amulet opgeteld vormen het 
getal 111 met in de rij het getal 666!getal 111 met in de rij het getal 666!

MaanZon Amulet
met 666

Heidense priester symbolen



ZIJN Boodschap in de Profetie Serie-2 Basis

© Copyright ZIJN Boodschap 21

4141

Weet u hoeveel Weet u hoeveel 

ZON aanbiddingZON aanbidding er er 

in het Vaticaan is?in het Vaticaan is?

4242

Hoe wordt het getal berekend uit het Hoe wordt het getal berekend uit het 

heidense heidense zonaanbiddingzonaanbidding amulet?amulet?

6 3 132 34 35

11 27 28

=111

=111

=111

=111

=111

=111

=666

=111

7 8

5 4 2

9

=111
=111

=111
=111

=111

=111

=666

30

19 14 16 15 23 24

18 20 22 21 17 13

25 29 10 26 12

36 33 31

=111
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4343

Deze vrouw zit op zeven bergen Deze vrouw zit op zeven bergen 

Openbaring 17:9 Openbaring 17:9 

�� Er is maar Er is maar éééén stad welke op zeven bergen n stad welke op zeven bergen 
gebouwd en ontstaan is in 753 n.Chr. gebouwd en ontstaan is in 753 n.Chr. (G)(G)

1.1. AventijnAventijn (Latijn: (Latijn: AventinusAventinus; Italiaans: ; Italiaans: AventinoAventino) ) 

2.2. CapitolijnCapitolijn (Latijn: (Latijn: CapitolinusCapitolinus; Italiaans: ; Italiaans: CampidoglioCampidoglio) ) 

3.3. CoeliusCoelius (Latijn: (Latijn: CoeliusCoelius; Italiaans: ; Italiaans: CelioCelio) ) 

4.4. EsquilijnEsquilijn (Latijn: (Latijn: EsquilinusEsquilinus; Italiaans: ; Italiaans: EsquilinoEsquilino) ) 

5.5. PalatijnPalatijn (Latijn: (Latijn: PalatinusPalatinus; Italiaans: ; Italiaans: PalatinoPalatino) ) 

6.6. QuirinaalQuirinaal (Latijn: (Latijn: QuirinalisQuirinalis; Italiaans: ; Italiaans: QuirinaleQuirinale) ) 

7.7. ViminaalViminaal (Latijn: (Latijn: ViminalisViminalis; Italiaans: ; Italiaans: ViminaleViminale) ) 

•• (Wikipedia; De vrije encyclopedie)(Wikipedia; De vrije encyclopedie)

RomeRome

4444

Welke kerk gemeenschappen zijn het Welke kerk gemeenschappen zijn het 

er over eenser over eens dat dat de Sabbatde Sabbat de de enige enige 

juiste Bijbelse rustdag is?juiste Bijbelse rustdag is?

�� CongregationalistCongregationalist:: DwightDwight’’ss theologytheology, Vol. 4, blz. 165., Vol. 4, blz. 165.
�� PresbeteriaanPresbeteriaan::T.CT.C. . BlakeBlake, D.D., , D.D., TheologyTheology CondencedCondenced, Blz. 474,475, Blz. 474,475

�� Encyclopedie:Encyclopedie: EadieEadie’’ss BiblicalBiblical EncyclopediaEncyclopedia, 1872 ed., Blz. 561. , 1872 ed., Blz. 561. 
�� Katholieken:Katholieken: JamesJames CardinalCardinal Gibbons, The Gibbons, The FaithFaith of of OurOur FathersFathers, 16, 16ee editie editie 

1880 blz. 111.1880 blz. 111.
�� Methodisten:Methodisten: HarrisHarris FranklinFranklin Rail, Rail, ChristianChristian Advocate, 2 Jullie, 1942.Advocate, 2 Jullie, 1942.
�� Baptisten:Baptisten: Dr. Dr. EdwardEdward T. T. HiscoxHiscox, The Baptist , The Baptist ManualManual, in een brief voorgelezen , in een brief voorgelezen 

aan de predikanten van New aan de predikanten van New YorkYork, Conferentie van 13 November, 1893., Conferentie van 13 November, 1893.
�� Pinkstergemeente:Pinkstergemeente: David A. David A. WomackWomack, , ““Is Is SundaySunday the the LordLord’’ss DayDay??”” The The 

PentacostalPentacostal EvangelEvangel, 9 Augustus 1959 #2361 blz. 3, 9 Augustus 1959 #2361 blz. 3
�� MoodyMoody Bijbel Instituut:Bijbel Instituut: D.LD.L. . MoodyMoody, , WeighedWeighed and and WantingWanting blz. 47blz. 47

�� Lutheranen:Lutheranen: AugsburgAugsburg ConfessionConfession of of FaithFaith, geciteerd in , geciteerd in CatholicCatholic
SabbathSabbath ManualManual, deel 2, hoofdstuk 1, paragraaf 10., deel 2, hoofdstuk 1, paragraaf 10.
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4545

DaniDaniёёll
LetterlijkLetterlijk

OpenbaringOpenbaring
GeestelijkGeestelijk

BabylonBabylon

DaniDaniëël l 1:11:1

EufraatEufraat

Jeremia.51:62Jeremia.51:62--6464

Beeld aanbiddingBeeld aanbidding

DaniDaniëël 3:3l 3:3--77

BabylonBabylon

Opb.14:8; 17:5Opb.14:8; 17:5

EufraatEufraat

Opb. 9:14 16:12Opb. 9:14 16:12

Beeld aanbiddingBeeld aanbidding

Opb. 13+14  (10X)Opb. 13+14  (10X)

Wie aanbidden wij wanneer?
Het zegel van God!

Openbaring 14

De De cchiastischehiastische

structuur in hetstructuur in het

OT & NTOT & NT

TijdsperiodeTijdsperiode

VerzegelingVerzegeling

DaniDaniëël 6:18 (2X)l 6:18 (2X)
VerzegelingVerzegeling

Opb. 7:1Opb. 7:1--4 (3X) 4 (3X) 

Wetten van mensenWetten van mensen

DaniDaniëël 6: 14,16 l 6: 14,16 
De Wet van GodDe Wet van God

Opb. 14:12; Opb. 14:12; 22:1322:13++14 (14 (SVSV))

4646

Hoe kunt u een nieuw Hoe kunt u een nieuw 

leven beginnen?leven beginnen?

�� U kunt het oude leven achter u laten;U kunt het oude leven achter u laten;
•• Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden haar zonden 
geen gemeenschap hebt,geen gemeenschap hebt, en opdat gij van en opdat gij van haar plagen haar plagen 
niet ontvangt.niet ontvangt. Openbaring 18:4Openbaring 18:4

�� U kunt een nieuw leven beginnen;U kunt een nieuw leven beginnen;
•• Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijtzijt, en Ik zal u , en Ik zal u 

rust geven.rust geven. MatthMatthéüéüs 11: 28s 11: 28

�� Dit kunt u Dit kunt u krijgenkrijgen door door ““de doopde doop”” in Christusin Christus te te 
ondergaan;ondergaan;
•• Of weet gij niet, dat Of weet gij niet, dat zovelenzovelen als wij als wij in Christus Jezusin Christus Jezus
gedoopt zijn,gedoopt zijn, wij wij in Zijn doodin Zijn dood gedooptgedoopt zijn? zijn? Romeinen 6:3Romeinen 6:3
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4747

Wat zegt Jezus persoonlijk tegen Wat zegt Jezus persoonlijk tegen U?U?

�� En nuEn nu, , wat vertoeft gij?wat vertoeft gij? Sta opSta op, , en laat u en laat u 
dopendopen, , enen uw zonden afwassenuw zonden afwassen, , 
aanroepende den Naam des aanroepende den Naam des HeerenHeeren..

Handelingen 22:16Handelingen 22:16

4848

Weten mensen na Weten mensen na 

hun dood nog iets?hun dood nog iets?

�� Want de levenden weten, dat zij sterven zullen, Want de levenden weten, dat zij sterven zullen, 
maar de doden weten niet met almaar de doden weten niet met al;; zij hebben zij hebben 
ook ook geen loon meergeen loon meer,, maar maar hun gedachtenis is hun gedachtenis is 

vergetenvergeten.. Ook is Ook is alredealrede hun liefde, ook hun haat, hun liefde, ook hun haat, 
ook hun nijdigheid ook hun nijdigheid vergaanvergaan; ; en zij hebben geen en zij hebben geen 

deel meer in [deze] eeuw in alles, wat onder deel meer in [deze] eeuw in alles, wat onder 

de zon geschiedtde zon geschiedt…….. want er is geen werk, noch want er is geen werk, noch 
verzinning, noch wetenschap, noch wijsheid in het verzinning, noch wetenschap, noch wijsheid in het 
graf, daar gij heengaat.graf, daar gij heengaat. Prediker 9:5,6,10
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4949

Wat zal er rondom de millennium Wat zal er rondom de millennium 

periode gebeuren?periode gebeuren?
Het startpunt=
De zondagswet!

Tijd van 
grote 

verdrukking 
De 7 plagen

Genade deur
gaat dicht

1 jaar
Korte
tijd?

3e

Engelen
Boodschap

1000 jaar, het millennium

Rechtvaardige
doden opgewekt 

Christus
wederkomst

Rechtvaardige
levenden veranderd

Satan met zijn engelen
gebonden op deze aarde

Onrechtvaardige
levenden sterven

Alle onrechtvaardige 
doden blijven in het graf

De gouden 
stad op aarde 

Eeuwigheid

Door God 
bepaalde

tijd!

Reiniging
van de 
aarde!

Goddelozen 
opgewekt en 
sterven met 

satan op aarde 

Armageddon

Gog en Magog

5050

�� Welke Welke 3 missies3 missies zijn er in zijn er in 6000 jaar6000 jaar geweest om Gods geweest om Gods 
Woord in de wereld te verkondigen? En wanneer Woord in de wereld te verkondigen? En wanneer 

krijgen wij rust in de hemel en krijgt deze aarde rust?krijgen wij rust in de hemel en krijgt deze aarde rust?

AdamAdam

&&

EvaEva
AbrahamAbraham

2000 jaar 2000 jaar 1000 Jaar

2e Missie van 
het volk Israël.
Gestopt bij 

Stefanus steniging

3e Missie van 
de 7 gemeenten.
Gestopt bij de 
wederkomst van
Jezus Christus.

De steen uit Daniël

Millennium.
De Grote 
Sabbatdag
in de hemel

4 V.Chr.4 V.Chr. 31 N.Chr.31 N.Chr. WederkomstWederkomst

van Christus?van Christus?
Zondagswet

1e Missie van 
Adam & Eva.
Gestopt bij 
de zondvloed

Nieuwe hemel en 

de nieuwe aarde! 

Steniging van Steniging van 

StefanusStefanus 34 n.Chr.34 n.Chr.

Einde van de 490 jaar Einde van de 490 jaar 

deel deel (2e missie)(2e missie) van van 

2300 jaren Dani2300 jaren Daniëël 8:14l 8:14

ReinigingReiniging

van de van de 

aardeaarde

2000 jaar

Christus 1Christus 1ee

komstkomst

1844
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5151

Waarom gaat satan als een briesende leeuw Waarom gaat satan als een briesende leeuw 

tekeer om u bij Jezus Christus weg te drijven?tekeer om u bij Jezus Christus weg te drijven?

�� En En AaronAaron zal over de beide bokken het lot werpen; een lot voor de zal over de beide bokken het lot werpen; een lot voor de 
HereHere, en een lot voor , en een lot voor AzazelAzazel.. Dan zal Dan zal AaronAaron den bok, op den bok, op 
denwelkendenwelken het lot het lot voor den HEEREvoor den HEERE zal gekomen zijn, toebrengen, zal gekomen zijn, toebrengen, 
en zal hem ten zondoffer maken. 10 Maar de bok, op en zal hem ten zondoffer maken. 10 Maar de bok, op denwelkendenwelken
het lot zal gekomen zijn, om een weggaande bok te zijn, zal het lot zal gekomen zijn, om een weggaande bok te zijn, zal 
levend voor het aangezicht des HEEREN gesteld worden, levend voor het aangezicht des HEEREN gesteld worden, om door om door 
hem verzoening te doen;hem verzoening te doen; opdat men hem als een opdat men hem als een weggaandenweggaanden bok bok 
naar de woestijn naar de woestijn uitlateuitlate.  .  Leviticus 16:8Leviticus 16:8--1010

Grote 
verzoendag

Wederkomst
Christus

Verzoening 
Israëlieten

Verzoening
verlosten

De twee
bokken

Het oordeel
dezer wereld

Azazel naar
de woestijn

De HEERE
Geslachte Lam

De verlosten
in de hemel

De 1000 jaar
satan op aarde

De verlorenen
vernietigd

De heiligen
in de stad

5252

LevenscyclusLevenscyclus vanvan

TrichinellaTrichinella spiralisspiralis

1.1. Een varken of rat wordt besmet Een varken of rat wordt besmet 
door het eten van een ander door het eten van een ander 
gegeïïnfecteerd diernfecteerd dier

2.2. Een volwassen vrouwtje (van Een volwassen vrouwtje (van 
de parasiet) deponeert de de parasiet) deponeert de 
larven in het verteringskanaallarven in het verteringskanaal

3.3. De larve wordt door het bloed De larve wordt door het bloed 
naar de spieren vervoerd en naar de spieren vervoerd en 
nestelt zich daarnestelt zich daar

4.4. De larve kapselt zich in en De larve kapselt zich in en 
infecteert de spierinfecteert de spier

5.5. Wanneer de besmette spier, Wanneer de besmette spier, 
door een mens gegeten door een mens gegeten 

wordtwordt komt de larve in hetkomt de larve in het

menselijke verteringsstelselmenselijke verteringsstelsel

6.6. Hier Hier (bij de mens)(bij de mens) ontwikkelt ontwikkelt 
de larve zich tot een volwassen de larve zich tot een volwassen 
worm!worm!

7.7. Stap 2Stap 2--4 opnieuw maar nu 4 opnieuw maar nu bij bij 

de mens!de mens!

1

2

3
4

5

6
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••30 gram30 gram gegeïïnfecteerde varkensworst nfecteerde varkensworst 
kan 100.000 ingekapselde volwassen kan 100.000 ingekapselde volwassen 
parasieten bevatten.parasieten bevatten.
••Elke vrouwelijke parasiet kan 1500 Elke vrouwelijke parasiet kan 1500 
larven uitstoten. Er zijn meestal larven uitstoten. Er zijn meestal 
evenveel mannetjes als vrouwtjes. Dit evenveel mannetjes als vrouwtjes. Dit 
zou betekenen dat er; zou betekenen dat er; 
••100.000/2= 50.000*1500 = 100.000/2= 50.000*1500 = 

75.000.000 (75miljoen)75.000.000 (75miljoen)

••Deze larven komen in het Deze larven komen in het 

menselijk lichaam terechtmenselijk lichaam terecht

••een infectie is een infectie is dodelijk dodelijk wanneer er wanneer er 5 5 
larven/gramlarven/gram lichaamsgewicht zijnlichaamsgewicht zijn

••75 miljoen is absoluut dodelijk!75 miljoen is absoluut dodelijk!

Geïnfecteerde spieren

5454

Wat staat over het voedsel Wat staat over het voedsel 

en over de wederkomst en over de wederkomst 

van Christus in de Bijbel?van Christus in de Bijbel?

�� Want ziet, de HEERE zal met vuur komenWant ziet, de HEERE zal met vuur komen, en Zijn , en Zijn 
wagenenwagenen als een wervelwind; om met grimmigheid Zijn als een wervelwind; om met grimmigheid Zijn 
toorn hiertoe te wenden, toorn hiertoe te wenden, ………… Die Die zichzelvenzichzelven heiligen, en heiligen, en 
zichzelvenzichzelven reinigen in de hoven, achter een in het reinigen in de hoven, achter een in het 
midden [midden [derzelvederzelve], die ], die zwijnenvlees eten, en zwijnenvlees eten, en 

verfoeisel, en muizen;verfoeisel, en muizen; te te zamenzamen zullen zij verteerd zullen zij verteerd 
worden, spreekt de HEERE.worden, spreekt de HEERE. Jesaja 66:15,17Jesaja 66:15,17

Een vriezer

vol met 
muizen
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Kent u de Kent u de 

voedsel voedsel 

piramide?piramide?

�� Hoe lager in de Hoe lager in de 
piramide hoe meer u piramide hoe meer u 
ervan moet nuttigen en ervan moet nuttigen en 
nodig hebtnodig hebt

Dit gedeelte is 
volledig vervangbaar
door andere betere

producten!

5656

Hoe eten de Hoe eten de 

meeste mensen meeste mensen 

tegenwoordig?tegenwoordig?

�� Men eet en drinkt  Men eet en drinkt  
tegengesteld!tegengesteld!

�� Men eet volgens de Men eet volgens de 
piramide omgekeerd!piramide omgekeerd!

Juist dit gedeelte 
eet men het liefst
en het meest!
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De 2300 avonden en morgens van DaniDe 2300 avonden en morgens van Daniëël 8:14l 8:14

De bijbelse onderbouwing wordt ook in een andere presentatie uiteengezet!

Start van de 1260 jaren Start van de 1260 jaren 

is 538 na Christusis 538 na Christus

Einde van de 1260 jaren Einde van de 1260 jaren 

was 1798 na Christuswas 1798 na Christus

5858

De 2300 avonden en morgens van DaniDe 2300 avonden en morgens van Daniëël 8:14l 8:14

De bijbelse onderbouwing wordt ook in een andere presentatie uiteengezet!

Start van de 1260 jaren Start van de 1260 jaren 

is 538 na Christusis 538 na Christus

Einde van de 1260 jaren Einde van de 1260 jaren 

was 1798 na Christuswas 1798 na Christus

3 3 ½½ jaarjaar verdrukking verdrukking 

bij Elia, Jezus, bij Elia, Jezus, 

StefanusStefanus en in de en in de 

middeleeuwenmiddeleeuwen

De Jacobs De Jacobs 
benauwdheid?benauwdheid?

??
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De 2300 avonden en morgens van DaniDe 2300 avonden en morgens van Daniëël 8:14l 8:14

De bijbelse onderbouwing wordt ook in een andere presentatie uiteengezet!

Na 1798 zal het Na 1798 zal het 

overblijfsel zich overblijfsel zich 

manifesterenmanifesteren

Een grote godsdienstige Een grote godsdienstige 

opleving, de Filadelfia opleving, de Filadelfia 

gemeente van Opb. 3:7gemeente van Opb. 3:7

6060

Waar staat in de Bijbel dat we Maria Waar staat in de Bijbel dat we Maria 

moeten aanbidden?moeten aanbidden?

�� Kunt u Kunt u éééén regel in de Bijbel aanwijzen waar n regel in de Bijbel aanwijzen waar 
staat dat we Maria moeten aanbidden?staat dat we Maria moeten aanbidden?

�� Dit vindt u niet in de Bijbel!Dit vindt u niet in de Bijbel!
�� Wel kunt u lezen: Wel kunt u lezen: Vreest God, en geeft Hem Vreest God, en geeft Hem 
heerlijkheid!heerlijkheid! Openbaring 14:6Openbaring 14:6--1414

Katholieken hebben haar al lang ontvangen, maar protestanten hebKatholieken hebben haar al lang ontvangen, maar protestanten hebben nu hun eigenben nu hun eigen
redenen gevonden, voor het eren (de mis opdragen) van de moederredenen gevonden, voor het eren (de mis opdragen) van de moeder van Jezus!  van Jezus!  



ZIJN Boodschap in de Profetie Serie-2 Basis

© Copyright ZIJN Boodschap 31

6161

Wat vindt u van Wat vindt u van 

het nieuwe logo het nieuwe logo 

van de van de PKNPKN??

�� Over Over zonaanbiddingzonaanbidding gesproken gesproken 
en en onder welke kerk valt de onder welke kerk valt de 

PKNPKN!!

Over merkteken vanOver merkteken van
het beest gesproken!het beest gesproken!

6262

Kunnen we nu nog Kunnen we nu nog 

12.00012.000 vinden uit vinden uit 

elke stam van elke stam van 

IsraIsraëël?l?

�� Men kan nu, vrijwel niet Men kan nu, vrijwel niet éééén meer vinden uit alle n meer vinden uit alle 
letterlijke stammen van het letterlijke volk Israletterlijke stammen van het letterlijke volk Israëël.l.

�� Dus met de Dus met de 12.000 uit elke stam12.000 uit elke stam kan kan nietniet het het 
letterlijke Israletterlijke Israëëll bedoeld worden; dit is bedoeld worden; dit is het het 
geestelijk/huidig Isrageestelijk/huidig Israëël.l.

�� Deze Deze twaalftwaalf,, per per twaalf duizendtwaalf duizend
vertegenwoordigen, vertegenwoordigen, de de twaalf karakterstwaalf karakters van de van de 

twaalf zonen van twaalf zonen van JakobJakob!!
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Wat betekenen deze Wat betekenen deze 

namen?namen?

1.1. JudaJuda = = ““Ik zal de Heer prijzenIk zal de Heer prijzen””
2.2. RubenRuben = = ““Hij heeft mij aangezienHij heeft mij aangezien””
3.3. GadGad = = ““Er komt hoopEr komt hoop””
4.4. AserAser = = ““Ik ben gelukkigIk ben gelukkig””
5.5. NafthaliNafthali = = ““Mijn worstelingMijn worsteling””
6.6. ManasseManasse = = ““Maakt mij vergetenMaakt mij vergeten””
7.7. SimeonSimeon = = ““Hij heeft gehoordHij heeft gehoord””
8.8. LeviLevi = = ““Verenigt Zich met mijVerenigt Zich met mij””
9.9. IssascharIssaschar = = ““Heeft mij gekochtHeeft mij gekocht
10.10. ZebulonZebulon = = ““WoningWoning””
11.11. JozefJozef = = ““De De HeereHeere voege mij toevoege mij toe””
12.12. BenjaminBenjamin = = ““Zoon van Zijn rechterhandZoon van Zijn rechterhand””

6464

Als we deze woorden Als we deze woorden 

achter elkaar zetten, achter elkaar zetten, 

wat staat er dan?wat staat er dan?

•• Ik zal de Heer prijzen Ik zal de Heer prijzen wantwant Hij heeft mij Hij heeft mij 
aangezien aangezien enen er komt hoop. Ik ben gelukkig er komt hoop. Ik ben gelukkig 
vanwegevanwege mijn worsteling, mijn worsteling, GodGod maakt mij maakt mij 
vergeten. Hij heeft gehoord vergeten. Hij heeft gehoord enen verenigt Zich verenigt Zich 
met mij. met mij. HijHij heeft mij gekocht; heeft mij gekocht; eeneen woning woning enen
de de HeereHeere voege mij toe voege mij toe dede Zoon van Zijn Zoon van Zijn 
rechterhand.rechterhand.
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Welke Welke beangstigende woordenbeangstigende woorden staan staan 

er in de Bijbel, als we er in de Bijbel, als we weigerenweigeren om de om de 

Heilige Geest te gehoorzamen?Heilige Geest te gehoorzamen?

�� En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in 
degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de 
liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om 
zalig te worden. zalig te worden. En daarom zal God hun zenden En daarom zal God hun zenden 
een kracht der dwaling,een kracht der dwaling, dat zij de leugen dat zij de leugen 
zouden gelovenzouden geloven; Opdat zij ; Opdat zij allenallen veroordeeld veroordeeld 
worden, worden, die de waarheid niet geloofd hebbendie de waarheid niet geloofd hebben, , 
maar een welbehagen hebben gehad maar een welbehagen hebben gehad in de in de 
ongerechtigheid.ongerechtigheid. 2 Tessalonicenzen 2:102 Tessalonicenzen 2:10--1212

6666

Wat zal aan het licht komen op de Wat zal aan het licht komen op de 

oordeelsdag, omdat men de waarheid oordeelsdag, omdat men de waarheid 

niet gezocht en gekend heeft?niet gezocht en gekend heeft?

�� VelenVelen zullen te dien dage tot Mij zeggen: zullen te dien dage tot Mij zeggen: HeereHeere, , 
HeereHeere!! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, 
en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw 
Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun 
openlijk aanzeggen: openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat Ik heb u nooit gekend; gaat 
weg van Mij, gij, die de ongerechtigheidweg van Mij, gij, die de ongerechtigheid
(wetteloosheid)(wetteloosheid) werkt!werkt! MatthMatthéüéüs 7:22s 7:22--2323
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De laatste gebeurtenissen op aarde De laatste gebeurtenissen op aarde ““De JakobsbenauwdheidDe Jakobsbenauwdheid””!!

1 2 3 4Onderzoekend
oordeel 1844

Nationale 
zondagswet

Sluiting
Genadetijd

Wederkomst
Van Christus

1798

Einde
2300jr

1260jr

1 2 3 4 5 6 7

De 7 plagen

Tijd van het einde

De drie engelen boodschap

Tijd Jakobsbenauwdheid

Vroege regen Late regen

Kleine Jakobs
benauwdheid

Zondagswet

Zondagswet

1

2
3 4

Doods
dekreet

Grote Jakobs

benauwdheid

Vluchten!

1
0

0
0

 ja
a

r m
ille

n
n

iu
m

!

Verdrukking…

Kleine voor
opstanding

Verzegeling

144.000

Laatste
overblijfsel

Luide roep
door ZDA!

Dodelijk
gewond!

Dodelijk wond
Genezen!

Gaat uit van
haar Mijn volk!

Alle kooplieden en macht-
hebbers niet meer gevonden!

Wee, Wee die
Grote stad!

Satan engel

des lichts

Kleed der
Wrake!

Bekrachtigd

Laodicea

Video

Filadelfia

6868

Hoe zullen Gods kinderen Hoe zullen Gods kinderen 

de tijd doorbrengen in het de tijd doorbrengen in het 

hemels koninkrijk?hemels koninkrijk?

�� En zij zullen huizen bouwen en bewonen, en zij En zij zullen huizen bouwen en bewonen, en zij 
zullen wijngaarden planten, en zullen wijngaarden planten, en derzelverderzelver vrucht vrucht 
eten. Zij zullen niet bouwen, dat het een ander eten. Zij zullen niet bouwen, dat het een ander 
bewonebewone; zij zullen niet planten, dat het een ander ; zij zullen niet planten, dat het een ander 
eteete, want de dagen Mijns volks zullen zijn als de , want de dagen Mijns volks zullen zijn als de 
dagen eens booms, en Mijn uitverkorenen zullen dagen eens booms, en Mijn uitverkorenen zullen 
het werk hunner handen verslijten.   het werk hunner handen verslijten.   Jesaja 65:12Jesaja 65:12
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�� En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en 
omringden de legerplaats der heiligen, en de omringden de legerplaats der heiligen, en de 
geliefde stad; en er kwam vuur neder van God uit geliefde stad; en er kwam vuur neder van God uit 
den hemel, en heeft hen verslonden. den hemel, en heeft hen verslonden. 

Openbaring 20:9Openbaring 20:9

Wat gebeurt er dan Wat gebeurt er dan 
met de zondaren?met de zondaren?

Gog Magog
Opb. 20:8

7070

Wat wil Jezus u persoonlijk zeggen?Wat wil Jezus u persoonlijk zeggen?

�� Zalig zijn zijZalig zijn zij,, die Zijn geboden doendie Zijn geboden doen,, opdat opdat 
hun macht zij aan den boom des levens, hun macht zij aan den boom des levens, en zij en zij 
door de poorten mogen ingaan in de stad.door de poorten mogen ingaan in de stad.

Openbaring 22:14Openbaring 22:14
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Natuurlijk zijn er nu  Natuurlijk zijn er nu  

problemen in ons problemen in ons 

leven maar wat leven maar wat 

schrijft Paulus daar schrijft Paulus daar 

over?over?

�� Want onze Want onze lichte verdrukking,lichte verdrukking,
die zeer haast voorbij [gaat], die zeer haast voorbij [gaat], 
werkt ons werkt ons een gans zeer een gans zeer 
uitnemend eeuwig gewicht uitnemend eeuwig gewicht 
der heerlijkheid;der heerlijkheid;

2 Korinti2 Korintiëërs 4:17rs 4:17

7272

God wil u in Zijn koninkrijk!God wil u in Zijn koninkrijk!

Wilt u daar ook met Hem zijn?Wilt u daar ook met Hem zijn?


