
  

   

 
 
Advies voor kleuren indelen en verwijzing in de Bijbel en de “Geest 

der Profetie” van E.G. White. 
 

Voorwoord: 
Het is aan te bevelen om verwijsteksten en of citaten uit de “Geest der Profetie” naar elkaar  
te laten verwijzen om meer onderbouwing te krijgen voor Bijbelstudie. Ook kan dit helpen 
om tot meer diepgang van Gods onfeilbaar Woord te komen, waardoor de verbanden in Gods  
Verlossingsplan beter worden doorzien. Wat hierbij aangemerkt dient te worden is dat u 
spaarzaam met inkleuren moet omgaan, d.w.z. geen grote vlakken b.v. een heel vers of citaat 
inkleuren, want hierbij legt u voor uzelf direct de beperking op om later meer gedeelten, 
verwijsteksten of citaten uit datzelfde vers of citaat te laten verwijzen. 
Ook hebt u de mogelijkheid om wat u een belangrijk vers of citaat vindt, deze alleen te 
omlijnen met een bepaalde kleur waardoor u later weer bepaalde delen in dat betreffende vers 
met een andere kleur kunt verdiepen. Nog een punt is dat wanneer u niet geheel zeker bent 
van een verwijzing of opmerking, deze eerst met potlood in te vullen en op een later tijdstip 
als u er zeker van bent dat het aangemerkte klopt, met de juiste kleur te verzegelen. 
In de Profetenscholen van ZIJN Boodschap wordt u verder uitleg gegeven en kunt u verdere 
vragen stellen. Maar u kunt en mag natuurlijk ook een eigen kleurstelling gebruiken. 
Ook kunt u met meerdere dubbelkleuren werken door iets te onderstrepen b.v. 
ongerechtigheid is niet blauw, (wel blauw maken) maar met rood onderstrepen is het 
omgekeerde van gerechtigheid. Verder het woord zelf en de verwijzing ernaast hetzij tekst of 
citaat of uitleg, in dezelfde kleur met een streepje er naar toe in de kantlijn beschrijven. 
Voor meer tips en ideeën vraag het op de profetenschool van ZIJN Boodschap. 
 
Het kleurenpatroon loopt van licht (geel - is goed) naar donker (paars/violet - is slecht) 
GEEL: Alles wat met Christus te maken heeft en met Heiligmaking zoals bv, Goddelijke 
openbaringen, zaligmaking, volmaaktheid, zonder vlek of rimpel, het licht, nieuw licht, meer 
licht, aanbiddingen,  Heilige Geest b.v. 7X Hij in Joh. 16 genoemd als Derde Persoon in de 
Godheid, dezen* Opb.7, zeven engelen, verborgenheden Gods, profeteren, verborgenheid der 
Godzaligheid enz.. 
ORANJE: alles wat veelal met Gods volk der ZDA te maken heeft, een twijfelachtig geloof, 
maar ook t.o.v. Juda, Jeruzalem, Sion, ongelovigen (Naam-ZDA), geveinsdheid, oudwijfse 
fabelen, achterklap, Laodicea, oneerbaarheid, zot geklap, Farizeeërs, valse herders, sekte der 
Sadduceeërs, dus alles wat tussen het ware geloof en heidendom in ligt. 
ROOD: alles wat met de duivel te maken heeft; wraak, dood, nijdigheid, akker des bloed, 
bloed heidenen (1 Thess. 4:5) toorn, Wee, haastig verderf, wreker, toorn, verbitterd, filosofie, 
theosofie, kruis, gierigheid, bestraft, tuchtigheid, verduisterd, vervloekt enz.. 
GROEN: alles wat met tijd en data te maken heeft, tijden, data, alle getallen, en (is + plus), 
kennis, studie, studeren, onderwijzen, talen, 1e en 2e genade, taal, allen, tellen naast de versen 
(1eX 2eX 3eX), wijsheid, arbeid, genade (algemeen), eindtijd, dien dag, regen, enz.. 
BLAUW: kleur van de Wet, Wet, gerechtigheid, verbond(en), bouwen, Sabbat, Mozes, 
gehoorzaamheid, eeuwigheid, kleed van gerechtigheid, gerechtvaardigd, onstraffelijk, gebod, 
vermanen, nieuw gebod, inzettingen, rechten, gedenk, vertrouwen, waarom, daarom, enz..  
PAARS/VIOLET: Alles wat met Rome te maken heeft zowel keizerlijk- als pauselijk- als 
modern Rome, paus, afgoderij, rokende andere goden, koning van het noorden (hij-ook), 
noorden,  beest, Babylon, antchrist, charta, dodelijke wond, godslastering, lastering tegen 
God, zoon des verderfs, tegen God, hoererij, grote molensteen, grote stad, purper, enz.. 
 
Gods zegen bij uw studie op de Profetenscholen  
 
 
De medewerkers van ZIJN Boodschap 


