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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 overzichtelijker te kunnen volgen.onderbouwen en overzichtelijker te kunnen volgen.

(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.
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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)

ChristusChristus’’ Hogepriesterlijk werk 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

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, Stefanus gestenigdChristus, Stefanus gestenigd

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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ZondeZonde

KwaadKwaad SchuldSchuld

Wat doet Wat doet de verzoeningde verzoening van Jezus Christus ons?van Jezus Christus ons?

ResultaatResultaat
11ee DoodDood

De StrafDe Straf
22ee DoodDood

De mens sterft!De mens sterft!
Opb. 20:9Opb. 20:9
MattMatt. 25:41. 25:41

Het Het tweedetweede aspectaspect
van de zonde is?van de zonde is?

De mens slaapt;De mens slaapt;
Job 17:13+21:32Job 17:13+21:32
Pred. 9:5,6,10Pred. 9:5,6,10

Het Het eersteeerste aspectaspect
van de zonde is?van de zonde is?

We behandelen We behandelen (Johannes 5:(Johannes 5:2424)) dat dat de schuldde schuld van van ons zelfons zelf
is weggedaan omdat we is weggedaan omdat we vanvan de 1de 1ee dood naar het leven zijn dood naar het leven zijn 
gegaan! Ook lezen we gegaan! Ook lezen we (Johannes 5:(Johannes 5:2525)) dat Jezus dat Jezus het kwaadhet kwaad
uit ons levenuit ons leven zal verwijderen als we naar Hem luisteren!zal verwijderen als we naar Hem luisteren!

Jezus zegt; het kwade uit ons te verwijderenJezus zegt; het kwade uit ons te verwijderen

Herhaling van de drie engel boodschap in de eindtijd!Herhaling van de drie engel boodschap in de eindtijd!

1e 2e 3e

11ee engelengel
11 aug.
1840

22ee engelengel
Juni
1842

33ee engelengel
22 okt.
1844

V2.1

1830-31

Miller

1e engel 

boodschap

start start

12-17 
aug.
1844

start

1e 2e 3e

(3(3ee engel)engel)
11 sept.
2001

Zondags
Wet

Genade 
deur dicht

start start start

USAUSA

USAUSA

MeervoudMeervoud
Opb.18:1Opb.18:1--33

22ee EngelEngel
Opb.14:8Opb.14:8

WereldWereld
wijdwijd

WereldWereld
wijdwijd

De 4 engelen
Opb. 9:14

11ee engelengel
Opb.14:6,7Opb.14:6,7

7 plagen

33ee EngelEngel
Opb.14:9Opb.14:9

Binnen 2 mnd. Heilige der heiligenHeilige der heiligen

kracht

kracht kracht kracht

Deuren ML 

wijze en dwaze maagdenwijze en dwaze maagden

wijze en dwaze maagdenwijze en dwaze maagden

Spade regen / 3Spade regen / 3ee+4+4ee EngelEngel

kracht

(3(3ee engel)engel)
22 okt.
1844

kracht

Sabbat

21 Maart
1843-44

EindeEinde
22ee WeeWee

SartSart
KrachtKracht
33ee WeeWee

1-jr.

27 juli27 juli
14491449

44ee engelengel
Opb.18:4Opb.18:4
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Gods Gods SabbatSabbat--dagdag is een eeuwige inzetting en is een eeuwige inzetting en 

zal in eeuwigheid blijven bestaan!zal in eeuwigheid blijven bestaan!

Als Gods wet eeuwig is, dan ook de Sabbat!Als Gods wet eeuwig is, dan ook de Sabbat!

DE TESTDE TEST
KOMT KOMT 
OVEROVER
ONS!ONS!

HIER NIET!HIER NIET!

DAN OOK DAN OOK 
DAAR NIET!DAAR NIET!

Onze ZondigeOnze Zondige
GevallenGevallen NatuurNatuur

Christus (Adams)Christus (Adams)
OngevallenOngevallen NatuurNatuur

Gerechtigheid Gerechtigheid doordoor
JezusJezus toegerekendtoegerekend

Geen perfectieGeen perfectie enen
ZondeloosheidZondeloosheid

Oordeel?Oordeel? E.G.WhiteE.G.White??

Wet?Wet? Sabbat?Sabbat?

Gezondheid?Gezondheid? Standaards?Standaards? �� Hoe duidelijk blijkt hieruit Hoe duidelijk blijkt hieruit 
de de VOORBESTEMMING VOORBESTEMMING 
THEORIE!THEORIE!

�� Deze leer zegt dat Deze leer zegt dat 
niemand kan kiezenniemand kan kiezen voor voor 
zichzelf! zichzelf! 

�� Alleen God neemt de Alleen God neemt de 
beslissingen beslissingen voor ons!voor ons!

�� God beslist of we wel of niet God beslist of we wel of niet 
in de hemel komenin de hemel komen

�� Hier is het gehele vervalste Hier is het gehele vervalste 
evangelie op gegrondvest!evangelie op gegrondvest!

�� Terwijl de meeste kerken Terwijl de meeste kerken 
niet meer in niet meer in 
VOORBESTEMMINGVOORBESTEMMING
geloven, geloven ze nog wel geloven, geloven ze nog wel 
in deze vervalste in deze vervalste nietniet
Bijbelse leer!Bijbelse leer!

�� Alle Bijbelse leerstellingen Alle Bijbelse leerstellingen 
zijn hierdoor verwijderd zijn hierdoor verwijderd (zie (zie 
hierboven)hierboven)

�� Hoe slim is de duivel met Hoe slim is de duivel met 
zijn tactiek?zijn tactiek?VOORBESTEMMINGVOORBESTEMMING
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Onze ZondigeOnze Zondige
GevallenGevallen NatuurNatuur

Christus (Adams)Christus (Adams)
OngevallenOngevallen NatuurNatuur

Gerechtigheid Gerechtigheid doordoor
JezusJezus toegerekendtoegerekend

Geen perfectieGeen perfectie enen
ZondeloosheidZondeloosheid

Oordeel?Oordeel? E.G.WhiteE.G.White??

Wet?Wet? Sabbat?Sabbat?

Gezondheid?Gezondheid? Standaards?Standaards?
�� Gerechtigheid Gerechtigheid isis heiligmaking heiligmaking 
en heiligmaking en heiligmaking isis heilig zijn heilig zijn 
en en isis perfectie perfectie (100%)(100%) enen
een zondeloos leven leiden!een zondeloos leven leiden!

VOORBESTEMMINGVOORBESTEMMING VRIJE KEUZEVRIJE KEUZE

Wij zondigenWij zondigen
door vrije keuzesdoor vrije keuzes

Christus (onze)Christus (onze)
GevallenGevallen NatuurNatuur

Gerechtigheid! Gerechtigheid! enen
HeiligmakingHeiligmakingENEN

Wel perfectieWel perfectie enen
ZondeloosheidZondeloosheid

NIETNIET

NIETNIET

NIETNIET

Onze ZondigeOnze Zondige
GevallenGevallen NatuurNatuur

Christus (Adams)Christus (Adams)
OngevallenOngevallen NatuurNatuur

Gerechtigheid Gerechtigheid doordoor
JezusJezus toegerekendtoegerekend

Geen perfectieGeen perfectie enen
ZondeloosheidZondeloosheid

Oordeel?Oordeel? E.G.WhiteE.G.White??

Wet?Wet? Sabbat?Sabbat?

Gezondheid?Gezondheid? Standaards?Standaards?

VOORBESTEMMINGVOORBESTEMMING VRIJE KEUZEVRIJE KEUZE

Wij zondigenWij zondigen
door vrije keuzesdoor vrije keuzes

Christus (onze)Christus (onze)
GevallenGevallen NatuurNatuur

Gerechtigheid Gerechtigheid EnEn
HeiligmakingHeiligmaking

ENEN

Wel perfectieWel perfectie enen
ZondeloosheidZondeloosheid

NIETNIET

NIETNIET

NIETNIET

Oordeel!Oordeel! E.G.WhiteE.G.White!!

Wet!Wet! Sabbat!Sabbat!

Gezondheid!Gezondheid! Standaards!Standaards!
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De De viervier verschillende verschillende 

aanbiddingenaanbiddingen/bedelingen/bedelingen

Noach Mozes Joh. de Doper E.G. White

De De viervier verbindende verbindende 

profeten voor God profeten voor God 

Hof-Eden Altaar Aardse 
Tempel

Hemelse 
Heilige

Heilige 
der 

heiligen

Aanbiddingsvorm naar God, vanaf deze aarde! Na 1844 naar de hemel!

E.G.WhiteE.G.White heeft volledige autoriteit van God!heeft volledige autoriteit van God!

ZondeZonde

KwaadKwaad SchuldSchuld

Wat doet Wat doet de verzoeningde verzoening van Jezus Christus ons?van Jezus Christus ons?

ResultaatResultaat
11ee DoodDood

De StrafDe Straf
22ee DoodDood

Het Het tweedetweede aspectaspect
van de zonde is?van de zonde is?

Het Het eersteeerste aspectaspect
van de zonde is?van de zonde is?

We worden geoordeeld in de 2We worden geoordeeld in de 2ee dood naar dood naar HET LICHTHET LICHT dat we dat we 
hebben gekregen hebben gekregen (of hadden kunnen verkrijgen)(of hadden kunnen verkrijgen) over de over de 

zonden welke we desondanks hebbenzonden welke we desondanks hebben bedreven! bedreven! 

De hoeveelheid Licht brengt een gradatie aan!De hoeveelheid Licht brengt een gradatie aan!

LICHT!LICHT!

KEUZE!KEUZE!
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ZondeZonde

KwaadKwaad SchuldSchuld

Wat doet Wat doet de verzoeningde verzoening van Jezus Christus ons?van Jezus Christus ons?

ResultaatResultaat
11ee DoodDood

De StrafDe Straf
22ee DoodDood

Het Het tweedetweede aspectaspect
van de zonde is?van de zonde is?

Het Het eersteeerste aspectaspect
van de zonde is?van de zonde is?

Eerst komt de verzoeking door Eerst komt de verzoeking door éééén verleiding!n verleiding! (Jakobus (Jakobus 
1:14+15)1:14+15) Hierna wordt Hierna wordt de persoonlijke begeertede persoonlijke begeerte opgewekt, opgewekt, 
waardoor we waardoor we een keuzeeen keuze moeten maken, met de gevolgen!moeten maken, met de gevolgen!

Iedereen wordt verzocht! Wat doen we hiermee?Iedereen wordt verzocht! Wat doen we hiermee?

LICHT!LICHT!

KEUZE!KEUZE!

Hoe gaat Christus door Hoe gaat Christus door 

Zijn verzoeningZijn verzoening met het met het 

KwaadKwaad om?om?

�� Hij neemt het Hij neemt het kwaadkwaad niet weg!niet weg!
�� Hij neemt de Hij neemt de 11ee dooddood ook ook niet wegniet weg van de van de berouw berouw 
volle zondaar!volle zondaar!

�� Hij neemt de Hij neemt de ziekteziekte ook ook nietniet weg! weg! (ook niet bij alle (ook niet bij alle 
oprechte gelovige kinderen)oprechte gelovige kinderen)

�� Elke dag is de invloed van het Elke dag is de invloed van het kwaadkwaad om ons heen!om ons heen!
�� Dit Dit kwaadkwaad wordt pas verwijderd aan het einde van de wordt pas verwijderd aan het einde van de 
wereldgeschiedenis na 7000 jaar wereldgeschiedenis na 7000 jaar (bij (bij GogGog MagogMagog))

Jezus Christus neemt het Jezus Christus neemt het kwaadkwaad tot 7000 jaar tot 7000 jaar nietniet weg! weg! 
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Wanneer worden Wanneer worden de zondende zonden bij Gods bij Gods oprechteoprechte

kinderen weggenomen? kinderen weggenomen? Bij Zijn wederkomst!Bij Zijn wederkomst!

�� 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 

Here, en een lot voor Here, 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

�� 11ee Definitie is absolute perfectie; Definitie is absolute perfectie; 
•• Heeft alleen God!Heeft alleen God! Dit is volledig zonder enige fouten of iets Dit is volledig zonder enige fouten of iets 
dergelijks! En vol van liefde! Zelfs de engelen in de hemel dergelijks! En vol van liefde! Zelfs de engelen in de hemel 
waren waren niet absoluut perfectniet absoluut perfect, want we weten dat 1/3 van de , want we weten dat 1/3 van de 
engelen is gevallen. engelen is gevallen. (Opb. 12:4)(Opb. 12:4)

�� 22ee Definitie is natuurlijke perfectie;Definitie is natuurlijke perfectie;
•• Dat is een zondeloze natuur! Bij de tweede komst van Dat is een zondeloze natuur! Bij de tweede komst van 
Jezus ChristusJezus Christus krijgen wij de tegenovergestelde natuur dan krijgen wij de tegenovergestelde natuur dan 
welke we eerst bezaten. welke we eerst bezaten. 

�� 33ee Definitie is karakter perfectie; Definitie is karakter perfectie; 
•• Dit is karakter gezindheid! Hierbij moest er iets veranderen of Dit is karakter gezindheid! Hierbij moest er iets veranderen of 
overwonnen worden in ons karakter overwonnen worden in ons karakter (gezindheid)(gezindheid) zelf!zelf!
Waardoor er eenWaardoor er een totale verandering totale verandering (overgave)(overgave) plaatsvindt in ons plaatsvindt in ons 
leven en in ons karakter leven en in ons karakter (gezindheid),(gezindheid), hierin kunnen we niets hierin kunnen we niets 
van ons zelf blijven behouden, juist als het om de zondige van ons zelf blijven behouden, juist als het om de zondige 
neigingen en begeerten gaat, Jezus vraagt van ons alles op te neigingen en begeerten gaat, Jezus vraagt van ons alles op te 
geven. geven. (ook wel wedergeboorte genoemd)(ook wel wedergeboorte genoemd)

�� 44ee Definitie is karaktervolwassenheid perfectie; Definitie is karaktervolwassenheid perfectie; 
•• Dit is karaktervolwassenheid!Dit is karaktervolwassenheid! Het ligt aan ons, of we Het ligt aan ons, of we ““HET HET 
NIEUWE LICHTNIEUWE LICHT”” wat we ontvangen hebben willen aannemen en er wat we ontvangen hebben willen aannemen en er 
iets mee gaan doen! Waarbij we de hulp van God kunnen vragen om iets mee gaan doen! Waarbij we de hulp van God kunnen vragen om 
ons te helpen en ons kracht te geven, want uit ons zelf kunnen wons te helpen en ons kracht te geven, want uit ons zelf kunnen we dat e dat 
niet! niet! (De (De ervaringervaring van heiligmaking noemen we dit ook wel!)van heiligmaking noemen we dit ook wel!)

De 4 definities van perfectie onder elkaar!De 4 definities van perfectie onder elkaar!
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Onze ZondigeOnze Zondige
GevallenGevallen NatuurNatuur

Christus (Adams)Christus (Adams)
OngevallenOngevallen NatuurNatuur

Gerechtigheid Gerechtigheid doordoor
JezusJezus toegerekendtoegerekend

Geen perfectieGeen perfectie enen
ZondeloosheidZondeloosheid

VOORBESTEMMINGVOORBESTEMMING VRIJE KEUZEVRIJE KEUZE

Wij zondigenWij zondigen
door vrije keuzesdoor vrije keuzes

Christus (onze)Christus (onze)
GevallenGevallen NatuurNatuur

Gerechtigheid Gerechtigheid EnEn
HeiligmakingHeiligmaking

ENEN

Wel perfectieWel perfectie enen
ZondeloosheidZondeloosheid

NIETNIET

NIETNIET

NIETNIET

Er is maar Er is maar éééén n waar evangeliewaar evangelie waar we onder waar we onder 
geoordeeld worden en dat is het evangelie van de geoordeeld worden en dat is het evangelie van de 

vrije keuzevrije keuze en en niet die van deniet die van de voorbestemming!voorbestemming!

Absolute perfectie is alleen bij God aanwezig!Absolute perfectie is alleen bij God aanwezig!

1.Bij de geboorte
Zondige natuur

2.Bij wederkomst;
A Zondeloze natuur

Gevolgen;Gevolgen;
BB Perfecte Perfecte natuurnatuur
door herschepping!door herschepping!

Wij zijn schuldig
Zondige keuzes!

Perfectie door;
A Karakteroverwinning

Gevolgen zijn;Gevolgen zijn;
BB karakterkarakter

volwassenheid!volwassenheid!

2X Geen2X Geen
persoonlijke persoonlijke 

keuzeskeuzes

WelWel
persoonlijke persoonlijke 

keuzeskeuzes

Wat is het Wat is het belangrijkste aspectbelangrijkste aspect van deze heiligmaking, ervaring?van deze heiligmaking, ervaring?
Dat we in alles wat we doen; Dat we in alles wat we doen; ““dag aan dagdag aan dag”” de juiste keuzede juiste keuze
maken om het ons gegeven LICHTmaken om het ons gegeven LICHT te gehoorzamen!te gehoorzamen!

Gods Wet dient 
als Gebod (spiegel)

Adams val, enAdams val, en
Christus neemt Christus neemt de de 
schuldschuld op Zich!op Zich!
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Adams val, enAdams val, en
Christus neemt Christus neemt de de 
schuldschuld op Zich!op Zich!

Absolute perfectie is alleen bij God aanwezig!Absolute perfectie is alleen bij God aanwezig!

1.Bij de geboorte
Zondige natuur

2.Bij wederkomst;
A Zondeloze natuur

Gevolgen;Gevolgen;
BB Perfecte natuurPerfecte natuur
door herschepping!door herschepping!

Wij zijn schuldig
Zondige keuzes!

Perfectie door;
A Karakteroverwinning

Gevolgen zijn;Gevolgen zijn;
BB karakterkarakter

Volwassenheid!Volwassenheid!

2X Geen2X Geen
persoonlijke persoonlijke 

keuzeskeuzes

WelWel
persoonlijke persoonlijke 

keuzeskeuzes

Deze gedachtenDeze gedachten (uit de zondige natuur)(uit de zondige natuur) kunnen kunnen volledig volledig 
overwonnen wordenoverwonnen worden door ze bij Jezus neer te leggen! Want wij door ze bij Jezus neer te leggen! Want wij 
kunnen met deze gedachten niet goed overweg, kunnen met deze gedachten niet goed overweg, maar Jezus wel!maar Jezus wel!

Gods Wet dient 
als Gebod (spiegel)

?

Er moest vijandschap tussen de slang Er moest vijandschap tussen de slang 

en de vrouw gezet worden!en de vrouw gezet worden!

Om ons te kunnen laten overwinnen!Om ons te kunnen laten overwinnen!
Genesis 3:15Genesis 3:15
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Met welke twee belangrijke aspecten hebben we te Met welke twee belangrijke aspecten hebben we te 

maken bij rechtvaardigmaking en heiligmaking?maken bij rechtvaardigmaking en heiligmaking?

Rechtvaardigmaking is;Rechtvaardigmaking is; Heiligmaking is;Heiligmaking is;

1: Rechtmatig1: Rechtmatig recht hebben op recht hebben op 
rechtvaardiging betekent; dat rechtvaardiging betekent; dat 
iedereeniedereen hier gebruik van kan hier gebruik van kan 
maken door eigen maken door eigen vrije keuze. vrije keuze. 
let op;let op; Alleen door Jezus Alleen door Jezus 
ChristusChristus’’ bloed is dit mogelijk bloed is dit mogelijk 
geworden!geworden!

2: Door de oprechte 2: Door de oprechte 
wedergeboortewedergeboorte worden wij worden wij 
gerechtvaardigd gerechtvaardigd door geloofdoor geloof
omdat we omdat we de juiste keuzede juiste keuze voor voor 
GodGod hebben gemaakt, doordat hebben gemaakt, doordat 
wij wij veranderd zijnveranderd zijn en en onze wil onze wil 
volledig envolledig en ““blijvendblijvend”” aan Hem aan Hem 
hebben overgegeven! Dit vereist hebben overgegeven! Dit vereist 
inspanninginspanning van onze kant!van onze kant!

1: Rechtmatig1: Rechtmatig recht hebben op recht hebben op 
Heiligheid betekent dat iedereen  Heiligheid betekent dat iedereen  
geheiligd geheiligd is,is, als deze als deze zijn wil zijn wil 
blijvend overgeeftblijvend overgeeft aan God en aan God en 
in de voetsporen van Christus in de voetsporen van Christus 
blijftblijft lopen, lopen, Let op;Let op; God God 
heiligt!heiligt!

2: Door de ervaringen2: Door de ervaringen van van 
onze gevallen natuuronze gevallen natuur t.o.v. de t.o.v. de 
Goddelijke natuur zullen wij, Goddelijke natuur zullen wij, 
door gehoorzaamheid dicht bij door gehoorzaamheid dicht bij 
Jezus Christus blijven en de Jezus Christus blijven en de 
overwinning behalen, overwinning behalen, door door 
alleen Gods kracht!alleen Gods kracht!
gehoorzaamheid is onze gehoorzaamheid is onze 
persoonlijke inspanning.persoonlijke inspanning.

Hoe ernstig was de Hoe ernstig was de 

dwaling in Jezus tijd dwaling in Jezus tijd 

en ook nu nog?en ook nu nog?

�� In de dagen van Christus was de grootste dwaling, In de dagen van Christus was de grootste dwaling, 
dat iemand al gerechtvaardigd zou worden als hij dat iemand al gerechtvaardigd zou worden als hij 
alleen met de waarheid zou instemmen. In alle alleen met de waarheid zou instemmen. In alle 
menselijke ervaringen is het bewezen, dat een menselijke ervaringen is het bewezen, dat een 
theoretische kennis van de waarheid de mens niet theoretische kennis van de waarheid de mens niet 
kan redden. Kennis brengt geen vruchten van kan redden. Kennis brengt geen vruchten van 
gerechtigheid voortgerechtigheid voort……. De Farizee. De Farizeeëën maakten er n maakten er 
aanspraak op kinderen van Abraham te zijn, en zij aanspraak op kinderen van Abraham te zijn, en zij 
beroemden zich erop dat zij de woorden Gods beroemden zich erop dat zij de woorden Gods 
bezaten. bezaten. Toch bewaarden deze voorrechten hen Toch bewaarden deze voorrechten hen 
niet voor zelfzucht, boosaardigheid, niet voor zelfzucht, boosaardigheid, 
winstbejag en de laagste schijnheiligheid.winstbejag en de laagste schijnheiligheid.

Het geloof waardoor ik leef blz.108Het geloof waardoor ik leef blz.108

Met welke twee belangrijke aspecten hebben we te Met welke twee belangrijke aspecten hebben we te 

maken bij rechtvaardigmaking en heiligmaking?maken bij rechtvaardigmaking en heiligmaking?

Rechtvaardigmaking is;Rechtvaardigmaking is; Heiligmaking is;Heiligmaking is;

1: Rechtmatig1: Rechtmatig recht hebben op recht hebben op 
rechtvaardiging betekent; dat rechtvaardiging betekent; dat 
iedereeniedereen hier gebruik van kan hier gebruik van kan 
maken door eigen maken door eigen vrije keuze. vrije keuze. 
let op;let op; Alleen door Jezus Alleen door Jezus 
ChristusChristus’’ bloed is dit mogelijk bloed is dit mogelijk 
geworden!geworden!

2: Door de oprechte 2: Door de oprechte 
wedergeboortewedergeboorte worden wij worden wij 
gerechtvaardigd gerechtvaardigd door geloofdoor geloof
omdat we omdat we de juiste keuzede juiste keuze voor voor 
GodGod hebben gemaakt, doordat hebben gemaakt, doordat 
wij wij veranderd zijnveranderd zijn en en onze wil onze wil 
volledig envolledig en ““blijvendblijvend”” aan Hem aan Hem 
hebben overgegeven! Dit vereist hebben overgegeven! Dit vereist 
inspanninginspanning van onze kant!van onze kant!

1: Rechtmatig1: Rechtmatig recht hebben op recht hebben op 
Heiligheid betekent dat iedereen  Heiligheid betekent dat iedereen  
geheiligd geheiligd is,is, als deze als deze zijn wil zijn wil 
blijvend overgeeftblijvend overgeeft aan God en aan God en 
in de voetsporen van Christus in de voetsporen van Christus 
blijftblijft lopen, lopen, Let op;Let op; God God 
heiligt!heiligt!

2: Door de ervaringen2: Door de ervaringen van van 
onze gevallen natuuronze gevallen natuur t.o.v. de t.o.v. de 
Goddelijke natuur zullen wij, Goddelijke natuur zullen wij, 
door gehoorzaamheid dicht bij door gehoorzaamheid dicht bij 
Jezus Christus blijven en de Jezus Christus blijven en de 
overwinning behalen, overwinning behalen, door door 
alleen Gods kracht!alleen Gods kracht!
gehoorzaamheid is onze gehoorzaamheid is onze 
persoonlijke inspanning.persoonlijke inspanning.
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Met welke twee belangrijke aspecten hebben we te Met welke twee belangrijke aspecten hebben we te 

maken bij rechtvaardigmaking en heiligmaking?maken bij rechtvaardigmaking en heiligmaking?

Rechtvaardigmaking is;Rechtvaardigmaking is; Heiligmaking is;Heiligmaking is;

1: Rechtmatig1: Rechtmatig recht hebben op recht hebben op 
rechtvaardiging betekent; dat rechtvaardiging betekent; dat 
iedereeniedereen hier gebruik van kan hier gebruik van kan 
maken door eigen maken door eigen vrije keuze. vrije keuze. 
let op;let op; Alleen door Jezus Alleen door Jezus 
ChristusChristus’’ bloed is dit mogelijk bloed is dit mogelijk 
geworden!geworden!

2: Door de oprechte 2: Door de oprechte 
wedergeboortewedergeboorte worden wij worden wij 
gerechtvaardigd gerechtvaardigd door geloofdoor geloof
omdat we omdat we de juiste keuzede juiste keuze voor voor 
GodGod hebben gemaakt, doordat hebben gemaakt, doordat 
wij wij veranderd zijnveranderd zijn en en onze wil onze wil 
volledig envolledig en ““blijvendblijvend”” aan Hem aan Hem 
hebben overgegeven! Dit vereist hebben overgegeven! Dit vereist 
inspanninginspanning van onze kant!van onze kant!

1: Rechtmatig1: Rechtmatig recht hebben op recht hebben op 
Heiligheid betekent dat iedereen  Heiligheid betekent dat iedereen  
geheiligd geheiligd is,is, als deze als deze zijn wil zijn wil 
blijvend overgeeftblijvend overgeeft aan God en aan God en 
in de voetsporen van Christus in de voetsporen van Christus 
blijftblijft lopen, lopen, Let op;Let op; God God 
heiligt!heiligt!

2: Door de ervaringen2: Door de ervaringen van van 
onze gevallen natuuronze gevallen natuur t.o.v. de t.o.v. de 
Goddelijke natuur zullen wij, Goddelijke natuur zullen wij, 
door gehoorzaamheid dicht bij door gehoorzaamheid dicht bij 
Jezus Christus blijven en de Jezus Christus blijven en de 
overwinning behalen, overwinning behalen, door door 
alleen Gods kracht!alleen Gods kracht!
gehoorzaamheid is onze gehoorzaamheid is onze 
persoonlijke inspanning.persoonlijke inspanning.

Hoe belangrijk is heiligmaking?Hoe belangrijk is heiligmaking?

�� Door geloof in Zijn naam, Door geloof in Zijn naam, zal Hij u de heiligmaking zal Hij u de heiligmaking 
en heiligheid meedelen,en heiligheid meedelen, hetwelk u geschikt zal hetwelk u geschikt zal 
maken voor Zijn werk in een zondige wereld en u maken voor Zijn werk in een zondige wereld en u 
bekwaam zal maken voor de onsterfelijke eeuwige bekwaam zal maken voor de onsterfelijke eeuwige 
erfenis in Zijn koninkrijkerfenis in Zijn koninkrijk.  .  Signs Times 18 juni1896Signs Times 18 juni1896

�� Wat wil men beweren? Dat we in geen enkel geval door Wat wil men beweren? Dat we in geen enkel geval door 
heiligmaking gered kunnen worden!? heiligmaking gered kunnen worden!? (dit zijn leugens)(dit zijn leugens)

�� Hier lezen we, Hier lezen we, net als in de Bijbelnet als in de Bijbel, maar nu nog , maar nu nog 
duidelijker duidelijker dat we zonder heiligmaking het dat we zonder heiligmaking het 
koninkrijk niet eens kunnen ingaan!koninkrijk niet eens kunnen ingaan!

Geen Heiligmaking, dan ook geen koninkrijk kunnen binnengaan! 

NIET INGAANNIET INGAAN GEEN EEUWIGHEIDGEEN EEUWIGHEIDVALS EVANGELIEVALS EVANGELIE

Waarop ligt in Waarop ligt in het vervalste evangelischehet vervalste evangelische geloof de geloof de 

nadruk om gered te worden? nadruk om gered te worden? 

Rechtvaardigmaking is;Rechtvaardigmaking is; Heiligmaking is;Heiligmaking is;

1: Rechtmatig1: Rechtmatig recht hebben op recht hebben op 
rechtvaardiging betekent; dat rechtvaardiging betekent; dat 
iedereeniedereen hier gebruik van kan hier gebruik van kan 
maken door eigen maken door eigen vrije keuze. vrije keuze. 
let op;let op; Alleen door Jezus Alleen door Jezus 
ChristusChristus’’ bloed is dit mogelijk bloed is dit mogelijk 
geworden!geworden!

2: Door de oprechte 2: Door de oprechte 
wedergeboortewedergeboorte worden wij worden wij 
gerechtvaardigd gerechtvaardigd door geloofdoor geloof
omdat we omdat we de juiste keuzede juiste keuze voor voor 
GodGod hebben gemaakt, doordat hebben gemaakt, doordat 
wij wij veranderd zijnveranderd zijn en en onze wil onze wil 
volledig envolledig en ““blijvendblijvend”” aan Hem  aan Hem  
hebben overgegeven! Dit vereist hebben overgegeven! Dit vereist 
inspanninginspanning van onze kant!van onze kant!

1: Rechtmatig1: Rechtmatig recht hebben op recht hebben op 
Heiligheid betekent dat iedereen  Heiligheid betekent dat iedereen  
geheiligd geheiligd is,is, als deze als deze zijn wil zijn wil 
blijvend overgeeftblijvend overgeeft aan God en aan God en 
in de voetsporen van Christus in de voetsporen van Christus 
blijftblijft lopen, lopen, Let op;Let op; God God 
heiligt!heiligt!

2: Door de ervaringen2: Door de ervaringen van van 
onze gevallen natuuronze gevallen natuur t.o.v. de t.o.v. de 
Goddelijke natuur zullen wij, Goddelijke natuur zullen wij, 
door gehoorzaamheid dicht bij door gehoorzaamheid dicht bij 
Jezus Christus blijven en de Jezus Christus blijven en de 
overwinning behalen, overwinning behalen, alleenalleen

door Gods kracht!door Gods kracht!
Gehoorzaamheid is onze Gehoorzaamheid is onze 
persoonlijke inspanning.persoonlijke inspanning.
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Welke Welke NatuurNatuur gebruikte Jezus alleen toen gebruikte Jezus alleen toen 

Hij hier op aarde was?Hij hier op aarde was?

�� Welke gebieden moeten wij overwinnen?Welke gebieden moeten wij overwinnen?
1.1. Gevallen natuur/erfelijkheid (innerlijke verzoekingen)Gevallen natuur/erfelijkheid (innerlijke verzoekingen)
2.2. Gevallen wereld/verzoekingen (uiterlijke verzoekingen)Gevallen wereld/verzoekingen (uiterlijke verzoekingen)
3.3. Gevallen engelen/ de verzoekers (onzichtbare verzoekingen)Gevallen engelen/ de verzoekers (onzichtbare verzoekingen)

�� Wat gebruikt Jezus hier alleen op aarde?Wat gebruikt Jezus hier alleen op aarde?
1.1. VertrouwenVertrouwen op God de Vader op God de Vader (De Goddelijke Natuur)(De Goddelijke Natuur)
2.2. OverwinningOverwinning over de wereldse en satans verzoekingen over de wereldse en satans verzoekingen 
3.3. GebedenGebeden om kracht van God tegen alle satanische verzoekingen om kracht van God tegen alle satanische verzoekingen 

�� Ook wij hebben dezelfde mogelijkheden om de Ook wij hebben dezelfde mogelijkheden om de 
Goddelijke NatuurGoddelijke Natuur deelachtig te worden zo als deelachtig te worden zo als 
Jezus had, en om te overwinnen!Jezus had, en om te overwinnen!

1.1. VertrouwenVertrouwen in God en Jezus Christus onze Heiland en Verlosserin God en Jezus Christus onze Heiland en Verlosser
2.2. OverwinningOverwinning over satans wereldse, en innerlijke verzoekingen over satans wereldse, en innerlijke verzoekingen 
3.3. GebedenGebeden om kracht van God, tegen alle soorten van verzoekingen om kracht van God, tegen alle soorten van verzoekingen 

Hoe behaalde Jezus de Hoe behaalde Jezus de 

overwinning over de overwinning over de 

verzoekingen?verzoekingen?

�� Hij heeft iedere verzoeking verdragen, waaraan Hij heeft iedere verzoeking verdragen, waaraan 
wij worden blootgesteld.wij worden blootgesteld. Hij oefende voor Hij oefende voor 
Zichzelf geen macht uit, die ook niet ons ter Zichzelf geen macht uit, die ook niet ons ter 
beschikking wordt gesteld.beschikking wordt gesteld. Als mens doorstondAls mens doorstond
Hij iedere beproeving en heeft Hij overwonnen Hij iedere beproeving en heeft Hij overwonnen 
in de kracht die Hij van God had ontvangenin de kracht die Hij van God had ontvangen

W. der E. Blz. 15W. der E. Blz. 15
�� Jezus heeft de overwinning behaald door in God Jezus heeft de overwinning behaald door in God 
te geloven en Zich aan Hem te onderwerpen.te geloven en Zich aan Hem te onderwerpen.

W. der E. Blz. 98  W. der E. Blz. 98  

Dit is Dit is ““Gerechtigheid door GeloofGerechtigheid door Geloof””
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Wij kunnen niet in een veilige Wij kunnen niet in een veilige 

relatie leven met Christus, en relatie leven met Christus, en 

zondigen op hetzelfde moment!zondigen op hetzelfde moment!
Als we dit geloven schroeien we het geweten Als we dit geloven schroeien we het geweten 

dicht! Waarbij er een lachende derde is! dicht! Waarbij er een lachende derde is! 

En wij voor eeuwig verloren gaan!En wij voor eeuwig verloren gaan!

Zijt heilig, want Ik ben heilig.Zijt heilig, want Ik ben heilig. 1 Petrus 1:15+161 Petrus 1:15+16


