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Nieuwe serie!
ZIJN Boodschap in de Openbaring - Verdieping 1 “Gods Volk” 

Momenteel wordt er aan een nieuwe serie 
gewerkt, genaamd; ZIJN Boodschap in de 
Openbaring - Verdieping 1 “Gods Volk”. Hierin 
wordt uiteengezet, wat er in de eindtijd met 
“Gods Volk” staat te gebeuren. Tevens wordt 
de afloop van Babylon (de Charta Oecumene) 
uitgebreid behandeld. De vele standpunten van 
de pioniers worden uitgewerkt en ook de 
profetieën uit het Oude en Nieuwe Testament 
met vele citaten vanuit “De Geest der Profetie”.  
Een aanrader voor de gevorderde 
Bijbelstudenten. We hopen, zoals de HEERE 
wil, deze belangrijke serie aan het eind van het 
jaar 2012 helemaal afgerond te hebben.

Afgeronde series in 2011: De in de 
vorige nieuwsbrief aangekondigde series; ZIJN 
Boodschap in de profetie - Verdieping 1 “De 
Vier Evangeliën” en de serie De Bijbel en ZIJN 
Boodschap - Verdieping 1 “De drie Getuigen” 
zijn afgerond. Zie de samenvatting video’s op 
de website, waar u een indruk kunt krijgen van 
de inhoud. 

Profetenschool op locatie: Afgelopen 
jaar zijn we gestart met de eerste 
profetenschool in Dronten, iedere eerste 
sabbatmiddag van de maand, vanaf 15.00 uur 
tot 18.00 uur. De bedoeling van deze school is, 
om naast zelfstudie ook samen te studeren. 
Voor vragen en antwoorden is daarom speciaal 

tijd vrijgemaakt. Bij voldoende belangstelling 
kan men een profetenschool op eigen locatie 
aanvragen. Waardoor het reizen voor meerdere 
Bijbelstudenten aanzienlijk verkort kan worden. 
Voor meer informatie zie de website 
www.zijnboodschap.nl

Extra studiemateriaal van E.G. White 
en de Millerieten pioniers: In de toekomst 
kunt u vele schriftuurlijke citaten, o.a. uit “De 
Geest der Profetie” en van de Millerieten 
pioniers via internet downloaden, waardoor de 
presentaties nog beter onderbouwd worden. 
Dit betreft vele, nu ook in het Nederlands 
vertaalde, citaten, hetgeen uw inzicht en 
kennis in “De Geest der profetie” en de Bijbel, 
met betrekking tot de eindtijd, zal verruimen.

De serie “Al de waarheid in ZIJN 
Boodschap”: Voornoemde serie “De Bijbel en 
ZIJN Boodschap Verdieping 1 - De drie 
Getuigen” worden in de toekomst in de nieuwe 
serie’s van; “Al de Waarheid boxen; 1B; Video’s  
en 2B; Samenvattingen” op download kwaliteit 
aangevuld. Zoals bekend kunnen dezen alleen 
op een computer worden afgespeeld. Dezen 
zijn specifiek geproduceerd om persoonlijke 
Bijbelstudie te kunnen doen voor een zo laag 
mogelijke prijs. Wat hierbij ook interessant is 
dat de serie “Al de Waarheid in ZIJN 

“En Ik zal ze 
maken tot een 
enig volk in het 
land, op de 
bergen Israëls; en 
zij zullen allen te 
zamen een 
enigen Koning tot 
koning hebben; 
en zij zullen niet 
meer tot twee 
volken zijn, noch 
voortaan meer in 
twee koninkrijken 
verdeeld zijn.” 
Ezechiël 37:22 
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“Ik heb ook 
wachters over 
ulieden gesteld, 
zeggende: 
Luistert naar het 
geluid der 
bazuin; maar zij 
zeggen: Wij 
zullen niet 
luisteren.”

Jeremia 6:17
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Boodschap” gekopieerd mag worden voor juist 
diegene, die niet het budget heeft om zelf deze 
box aan te schaffen. Op deze manier wil ZIJN 
Boodschap er alles aan doen om Gods 
oprechte kinderen in alle kerken de 
mogelijkheid te geven om de Evangeliën met 
de dieptes van de profetieën in de Bijbel en “De 
Geest der Profetie” te verstaan, teneinde ook 
Gods Verlossingsplan in de Bijbel te laten 
ontdekken. Tevens is het aanschaffen van “Al 
de Waarheid in ZIJN Boodschap Verzamelbox 
Samenvattingen 2A” heel interessant om mee 
te evangeliseren. Deze goedkopere DVD’s 
mogen ook worden gekopiëerd en kunnen 
zodoende veelvuldig worden uitgedeeld. 
Hierdoor krijgen de mensen een eerste indruk 
van Gods werk in Nederland.  

Speciale dank voor de vrijwillige 
bijdragen in het jaar 2011 i.v.m. machine 
problemen (de robot): We willen graag van 
deze gelegenheid gebruik maken om iedereen 
nogmaals hartelijk te bedanken voor de 
vrijwillige bijdrage(n), waarmee u ZIJN 
Boodschap heeft ondersteund. Met deze 
bijdragen kon de productie van DVD’s worden 
voortgezet, want het afgelopen jaar heeft ZIJN 
Boodschap extra moeten investeren in een 
nieuwe robot.

Folderverspreiders gezocht: Voelt u zich 
aangemoedigd door deze nieuwsbrief en wilt u 
graag meehelpen om Gods waarheid in uw 
eigen omgeving te verspreiden neem dan 
contact op via contact@zijnboodschap.nl 

U kunt ook meehelpen de boodschap te 
verspreiden door middel van de website van 

ZIJN Boodschap door te geven in uw 
omgeving. 

Donateurs gezocht: ZIJN Boodschap 
heeft het volste vertrouwen in God, dat 
wanneer Zijn oprechte kinderen deze 
profetische inzichten van God uit de Bijbel 
ontvangen, men ook de activiteiten van ZIJN 
Boodschap van harte wil ondersteunen.  

Ook u kunt daarom meehelpen als 
donateur om Gods Woord in Nederland te 
verspreiden door uw vrijwillige bijdrage, 
waardoor u blijvend geïnformeerd wordt over 
de activiteiten van ZIJN Boodschap, zie 
hiervoor www.zijnboodschap.nl

Volgende Nieuwsbrief: Er zal vooralsnog 
een maal per jaar, een nieuwsbrief van ZIJN 
Boodschap worden uitgegeven. Alle donateurs  
en zij die Gods werk op een andere manier 
ondersteunen, ontvangen deze automatisch in 
huis.

Ook kunt u deze nieuwsbrief vanaf de site 
downloaden voor verspreiding. 

Slotwoord: De medewerkers van ZIJN 
Boodschap wensen u Gods onmisbare zegen. 
En graag tot ziens bij de presentaties of een 
van onze andere activiteiten.
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COLOFON:
ZIJN Boodschap
Postbus 288
8250 AG Dronten

email: contact@ 
zijnboodschap.nl

webadres: www. 
zijnboodschap.nl

Giro: 754327
t.n.v. 
ZIJN Boodschap

ZIJN Boodschap
postbus 288 8250 AG Dronten

“En gij zult 
overvloediglijk 
en tot 
verzadiging eten, 
en prijzen den 
Naam des 
HEEREN, uw 
Gods, Die 
wonderlijk bij u 
gehandeld heeft; 
en Mijn volk zal 
niet beschaamd 
worden tot in 
eeuwigheid.”

Joël 2:26
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