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Belangrijke sheets om naast de Bijbel Belangrijke sheets om naast de Bijbel 

studie te gebruiken!studie te gebruiken!

Basis Serie 5Basis Serie 5

22

De twee Bijbel De twee Bijbel 

stromingen stromingen 

worden in worden in VIJFVIJF

delen, in delen, in 

verschillende  verschillende  

kleuren, kleuren, 

behandeld!behandeld!
1.1. AlgemeenAlgemeen
2.2. TextusTextus--

ReceptusReceptus

3.3. ClementClement

4.4. OrigenesOrigenes

5.5. VaticanusVaticanus
6.6. SinaiticusSinaiticus

7.7. WestcottWestcott

8.8. HortHort

3+4

5+6

7+8

12
Codex-B

Codex; 
Aleph
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Originele Nieuwe Testament
Manuscripten (verloren gegaan)

Stamvader van 

de Alexandrië
Familie (verloren)

Tekst ingekort van origineel

Verloren Manuscripts

van traditionele tekst 
Vrijwel gelijk aan de 
Originele tekst

Stamvader van 

de Westerse
familie (verloren)

Tekst uitbreiding van origineel

Papyrus 75*
ca.200 n.Chr.

Papyrus 66*
ca.200 n.Chr.

Vermengde tekst

Codex B*
4e eeuw

Codex Aleph*
4e eeuw

Herziene versie 1881

Amer. stand. Ver. 1901

Herziene standaard 1946

Nieuwe Eng. Bijbel 1961 King James
Versie 1611

Gothic versie
4e eeuw

Peshitta Syriac
2e eeuw

Codex W 
Mattheus

4e of 5e eeuw

Codex A
Evangeliën
5e eeuw

Grote 
meerderheid 
overgebleven 

tekst NT.
Manuscripten

Latin Vulgate
4e eeuw

Oude Latijns
Versie 2e eeuw

Codex D
5e of 6e eeuw

Codex D2
6e eeuw

Codex E2
7e eeuw

Douay/Jezuïeten 
versie 1582

Manuscripten welke tot dezelfde
familie behoren, hebben allen de 
zelfde tekst en gelijke bewoording

Totaal 5210
manuscripten

Stroming B Stroming BStroming A

Totaal 4
Manuscrp.

Totaal 45
Manuscrp.

44

Jezuïeten volop actief in 
Nederland
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De Bijbel en ZIJN Boodschap De Bijbel en ZIJN Boodschap 

Basis + Verdieping 1Basis + Verdieping 1

““De drie GetuigenDe drie Getuigen””

Belangrijke sheets om naast de Belangrijke sheets om naast de 

Bijbel studie te gebruiken!Bijbel studie te gebruiken!

66

De herhaling van het begin komt terug in het einde!. De herhaling van het begin komt terug in het einde!. 

723 

v.Chr.

677 

v.Chr.

Val; Noord
Israël*

538 

n.Chr.

Edson - 1e gramschap-
Gods de verstrooiing

1260 jaar
Heidens Rome

1260 jaar
Geestelijk Rome

Miller - 2e gramschap-
Gods de verzameling

457 

v.Chr.

Val; Zuid
Israël/Juda*

1844 

n.Chr.

1798 

n.Chr.

Tempel
bouw

2300 dagen/jaren Daniël 8:14

Pausdom

wond

Pausdom
macht

1e 2e 3e

engelen

46 j* 46 j*
De Chiastische structuur

Het verbond van het geestelijk Israël bekrachtigd in 1844/ZDA*

Christus in het Heilige, 1844 
in het Heilige der heiligen*

3e decreet 3e Engel

2520
2

=1260

3e+3j
=454

Gods Verbond 

met Zijn volk*

*

*

Het verbond met
Israël beëindigd 
en hersteld*

70 
n.Chr.

Tempel*
vernietigd

V1.0

3 e

Tempel
gereed

408 

v.Chr.
34 

n.Chr.

0

Einde 70 weken verbond*

* 1798 

n.Chr.
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77

De herhaling van het begin komt terug in het einde!. De herhaling van het begin komt terug in het einde!. 

723 

v.Chr.

677 

v.Chr.

Val; Noord
Israël*

538 

n.Chr.

Edson - 1e gramschap-
Gods de verstrooiing

1260 jaar
Heidens Rome

1260 jaar
Geestelijk Rome

Miller - 2e gramschap-
Gods de verzameling

457 

v.Chr.

Val; Zuid
Israël/Juda*

1844 

n.Chr.

1798 

n.Chr.

Tempel
bouw

2300 dagen/jaren Daniël 8:14

Pausdom

wond

Pausdom
macht

1e 2e 3e

engelen

46 j* 46 j*
De Chiastische structuur

Het verbond van het geestelijk Israël bekrachtigd in 1844/ZDA*

Christus in het Heilige, 1844 
in het Heilige der heiligen*

3e decreet 3e Engel

2520
2

=1260

3e+3j
=454

Gods Verbond 

met Zijn volk*

*

*

Het verbond met
Israël beëindigd 
en hersteld*

70 
n.Chr.

Tempel*
vernietigd

V1.0

3 e

Tempel
gereed

408 

v.Chr.
34 

n.Chr.

0

Einde 70 weken verbond*

* 1798 

n.Chr.

Als het oude verbond stopt, 
en HET NIEUWE VERBOND 

komt! (Zie*)
Wat moet er dan hier in de 

tijd gebeurd zijn?
In de geschiedenis?

Volgens Joël 2:30-32, 
maar ook volgens 
Jeremia 31+35+37?

88

Welke belangrijke tekenen staan in de Welke belangrijke tekenen staan in de 

Bijbel vermeld die al zijn geschied voordat Bijbel vermeld die al zijn geschied voordat 

het nieuwe het nieuwe volledigevolledige verbond bekrachtigd verbond bekrachtigd 

kon worden? Waarbij de 2520 jaar stoppen!kon worden? Waarbij de 2520 jaar stoppen!

�� En ik zag, toen Hij het zesde zegel geopend had, En ik zag, toen Hij het zesde zegel geopend had, 
en ziet, er werd en ziet, er werd een grote aardbevingeen grote aardbeving (1(1ee);); en en 
de zon werd zwart als een haren zakde zon werd zwart als een haren zak (2(2ee)) , en , en 
de maan werd als bloed.de maan werd als bloed. (3(3ee)) 13 En 13 En de sterren de sterren 
des hemels vielen op de aarde,des hemels vielen op de aarde, (4(4ee)) gelijk een gelijk een 
vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van 
een groten wind geschud wordt. een groten wind geschud wordt. 

Openbaring 6:12,13 (SV)Openbaring 6:12,13 (SV)

1e Teken 2e Teken 3e Teken 4e Teken
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Hoe spreekt Hoe spreekt Jezus zelfJezus zelf over over 

deze gebeurtenissen?deze gebeurtenissen?

�� Maar gijlieden ziet toe; ziet, Ik heb u alles voorzegd! Maar gijlieden ziet toe; ziet, Ik heb u alles voorzegd! 
Maar in die dagen, Maar in die dagen, na na diedie verdrukking,verdrukking, (na dat al (na dat al 
de gruwelen, van de machthebbers plaatsgevonden de gruwelen, van de machthebbers plaatsgevonden 
hebben hebben 538538--17981798 de donkere Middeleeuwen)de donkere Middeleeuwen) zal de zal de 
zonzon (1(1ee)) verduisterd worden, en verduisterd worden, en de maande maan zal haar zal haar 
schijnsel niet gevenschijnsel niet geven.(2.(2ee)) En En de sterrende sterren des hemels des hemels 
zullen daaruit vallen, zullen daaruit vallen, (3(3ee)) en en de krachtende krachten, die in de , die in de 
hemelen [zijn], zullen bewogen wordenhemelen [zijn], zullen bewogen worden.(4.(4ee)) En En 
alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien, alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien, 
komende in de wolken, met grote kracht en komende in de wolken, met grote kracht en 
heerlijkheidheerlijkheid.. Markus 13:23Markus 13:23--26 (SV)26 (SV)

1e Teken 2e Teken 3e Teken 4e Teken

1010

De De Drie Drie IsraIsraëëll’’ss ++ de de Drie Drie RomeRome’’ss in de Bijbelse geschiedenis!in de Bijbelse geschiedenis!

723 
v.Chr.

677 
v.Chr.

Val; Noord
Israël*

538 
n.Chr.

1260 jaar 1260 jaar

457 
v.Chr.

Val; Zuid
Israël/Juda*

1844 
n.Chr.

17981798**

n.Chr.n.Chr.

Tempel
bouw

Pausdom
wond

Pausdom
macht

3 Eng.

46 j*

2520**
2 (2X)

70 
n.Chr.

Tempel einde

V1.0

Tempel
gereed

408 
v.Chr.

34 
n.Chr.

0

70 wk.

46 j*

508 
n.Chr.

538 
n.Chr.

30 j

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Clovis* - Arthur
Frankrijk - Engeland

496 
n.Chr.

*Van *Van 

HeidendomHeidendom

naar naar 

KatholiekKatholiek

33ee Slag Slag 

bij bij 

ActiumActium

360 jaar 360 jaar Dan. 11:24

Keizerlijk ofKeizerlijk of

Heidens Rome (1Heidens Rome (1ee))

330 
n.Chr.

3e=31 
v.Chr.

Erkenning van de pausErkenning van de paus

1 2 3

DaniDaniëëll

11:1711:17

SyriSyriëë

IsraIsraëëll

EgypteEgypte

ZondagswetZondagswet

uitgevaardigduitgevaardigd

321
n.Chr.

C

A

B

A’

Geestelijk IsraGeestelijk Israëël l Start in Start in 

34 n.Chr.34 n.Chr. -- 11ee EfezeEfeze

gem. gem. ““Charta OecumeneCharta Oecumene””

B’

Modern IsraModern Israëël/l/JudaJuda

Start in 1844Start in 1844 -- 55ee

Filadelfia gem. Filadelfia gem. ““ZDAZDA””

C’

Overgang 
Keizerlijk 
naar 

Pauselijk
Rome (2e)

Pauselijk
Rome

* Tot * Tot 

1798 1798 

n.Chr.n.Chr.

C’’C’

Modern RomeModern Rome

(3e)(3e) ZWZW++““NWONWO””
RR

OO

MM

EE

JakobsJakobs

tijdtijd

*

*



De Bijbel en ZIJN Boodschap - Serie 5 Basis + Verdieping 1

© ZIJN Boodschap 6

1111

De De viervier verschillende verschillende 

aanbiddingenaanbiddingen/bedelingen/bedelingen

Noach Mozes Joh. de Doper E.G. White

De De viervier verbindende verbindende 

ProfetenProfeten voor God voor God 

Hof-Eden Altaar Aardse 
Tempel

Hemelse 
Heilige

Heilige 
der 

heiligen

Aanbiddingsvorm naar God toe, vanaf deze aarde! Na 31 en 1844 naar de hemel!

1212

Overal zien we Overal zien we een profeeteen profeet in het patroon terug komen!in het patroon terug komen!

�� Probeer zelf vanuit de Bijbel de patronen te zien in de Probeer zelf vanuit de Bijbel de patronen te zien in de 
eerste vier hervormingsbewegingeneerste vier hervormingsbewegingen

1e 2e 3e 4e
33ee AchabAchab & & IzebelIzebel 44ee Nehemia Nehemia HagaiHagai

1e 2e 3e 4e

Dst. Dst. Dst.

Noach Tempel bouw

11ee Adams geslachtAdams geslacht

1e 2e 3e 4e

Elia

Voor de zondvloed! Na de zondvloed!

22ee Letterlijk IsraLetterlijk Israëëll

Dst.

1e 2e 3e 4e

Mozes

1e 3e

19
2e

1.Duis

ternis!

2. 2. Wereld
Wijd

3.Verst-
rooiing 3.3.Verzameling

4. Nog geen 
Fundament

5. Leggen van
het Fundament

5e

6. Vijanden
tempelbouw

7. Komt uit
Babylon

8. Doods  

dekreet

9. Lokaal 
begrenst

10. Tempel 
gebouwd

11. Start 
2300 jaar

12. Eigen
Rechtspraak

13. Israël 
verzameld

14. Altijd
Teleurstelling

15. Werk
opdracht

16. terug-
slag/val

17. Eindtijd

18. H.G.
Uitstorting

20. Zware 
tijden komen

19
4e

21. Een
Hervormer

V2.A

2e 4e

22. Sluiting22.Sluiting’

Letterlijke tempelbouw!
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Tot Tot 7 maal7 maal toe zien we profeten terug komen!toe zien we profeten terug komen!

�� Probeer zelf vanuit de Bijbel de patronen te zien in de Probeer zelf vanuit de Bijbel de patronen te zien in de 
laatste drie hervormingsbewegingen!laatste drie hervormingsbewegingen!

1e 2e 3e 4e
77e*e* Christus wederkomstChristus wederkomst

1e 2e 3e 4e

Dst. Dst.

De 144.000 Laodicenzen*

Het Oude verbond! Het Nieuwe Verbond!

66ee Geestelijk IsraGeestelijk Israëëll

Dst.

1e 2e 3e 4e

Miller/E.G.White*

1e 3e

19
2e

1.Duis

ternis!

2. 2. Wereld
Wijd

3.Verst-
rooiing 3.3.Verzameling

4. Nog geen 
Fundament

5. Leggen van
het Fundament

5e

6. Vijanden
tempelbouw

7. Komt uit
Babylon

8. Doods  

dekreet

9. Lokaal 
begrenst

10. Tempel 
gebouwd

11. Start 
2300 jaar

12. Eigen
Rechtspraak

13. Israël 
verzameld

14. Altijd
Teleurstelling

15. Werk
opdracht

16. terug-
slag/val

17. Eindtijd

18. H.G.
Uitstorting

20. Zware 
tijden komen

19
4e

21. Een
Hervormer

V2.A

2e 4e

22. Sluiting22.Sluiting’

55ee Christus komstChristus komst

Joh. de Doper

De zondagswet afkondiging!

1
0
0

0 
jaar7 plagen

1414

Hemelvaart;Hemelvaart;

ChristusChristus
Hemelvaart;Hemelvaart;

Gods kinderenGods kinderen

11ee EfezeEfeze
BegerenswaardigBegerenswaardig

22ee SmyrnaSmyrna
Welriekend, bitterWelriekend, bitter

33ee PergamumPergamum
Verheffing, burchtVerheffing, burcht

LaodiceaLaodicea
Oordeel volkOordeel volk

FiladelfiaFiladelfia
Broederlijke liefdeBroederlijke liefde

SardisSardis
Nieuw, vreugdeliedNieuw, vreugdelied

ThyatireThyatire
Onvermoeide offerandeOnvermoeide offerande

Dieptepunt in de geschiedenisDieptepunt in de geschiedenis

De Chiastic
structuur

Tijdsperiode
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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

Van Sabbat Van Sabbat 

naar Zondagnaar Zondag

oecumeneoecumene

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!

De De ChiasmaChiasma inin

Laatste Laatste 

gemeente gemeente 

(Laodicea) naar(Laodicea) naar

EfezeEfeze!!

1616

De De Drie Drie IsraIsraëëll’’ss ++ de de Drie Drie RomeRome’’ss in de Bijbelse geschiedenis!in de Bijbelse geschiedenis!

723 
v.Chr.

677 
v.Chr.

Val; Noord
Israël*

538 
n.Chr.

1260 jaar 1260 jaar

457 
v.Chr.

Val; Zuid
Israël/Juda*

1844 
n.Chr.

17981798**

n.Chr.n.Chr.

Tempel
bouw

Pausdom
wond

Pausdom
macht

3 Eng.

46 j*

2520**
2 (2X)

70 
n.Chr.

Tempel einde

V1.0

Tempel
gereed

408 
v.Chr.

34 
n.Chr.

0

70 wk.

46 j*

508 
n.Chr.

538 
n.Chr.

30 j

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Clovis* - Arthur
Frankrijk - Engeland

496 
n.Chr.

*Van *Van 

HeidendomHeidendom

naar naar 

KatholiekKatholiek

33ee Slag Slag 

bij bij 

ActiumActium

360 jaar 360 jaar Dan. 11:24

Keizerlijk ofKeizerlijk of

Heidens Rome (1Heidens Rome (1ee))

330 
n.Chr.

3e=31 
v.Chr.

Erkenning van de pausErkenning van de paus

1 2 3

DaniDaniëëll

11:1711:17

SyriSyriëë

IsraIsraëëll

EgypteEgypte

ZondagswetZondagswet

uitgevaardigduitgevaardigd

321
n.Chr.

C

A

B

A’

Geestelijk IsraGeestelijk Israëël l Start in Start in 

34 n.Chr.34 n.Chr. -- 11ee EfezeEfeze

gem. gem. ““Charta OecumeneCharta Oecumene””

B’

Modern IsraModern Israëël/l/JudaJuda

Start in 1844Start in 1844 -- 55ee

Filadelfia gem. Filadelfia gem. ““ZDAZDA””

C’

Overgang 
Keizerlijk 
naar 

Pauselijk
Rome (2e)

Pauselijk
Rome

* Tot * Tot 

1798 1798 

n.Chr.n.Chr.

C’’C’

Modern RomeModern Rome

(3e)(3e) ZWZW++““NWONWO””
RR

OO

MM

EE

JakobsJakobs

tijdtijd

*

*

Zij zullen Zij zullen 
Mij tot Mij tot 
ÉÉÉÉN VOLKN VOLK
ZIJN!ZIJN!
Ez.37:27Ez.37:27



De Bijbel en ZIJN Boodschap - Serie 5 Basis + Verdieping 1

© ZIJN Boodschap 9

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!

Dodelijke 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

C’’

B’

A’

1818

Waar staat de 1843 Waar staat de 1843 

Chart in de Bijbel?Chart in de Bijbel?

Ik stond op mijn Ik stond op mijn wachtwacht, en , en 
ik stelde mij op de sterkte, ik stelde mij op de sterkte, 
en ik en ik hield wachthield wacht om te om te 
zien, wat Hij in mij spreken zien, wat Hij in mij spreken 
zou, en wat ik antwoorden zou, en wat ik antwoorden 
zou op mijn bestraffing. Toen zou op mijn bestraffing. Toen 
antwoordde mij de antwoordde mij de HEEREHEERE, , 
en en zeidezeide: : Schrijf het gezicht, Schrijf het gezicht, 
en stel het duidelijk op en stel het duidelijk op 
tafelen, opdat daarin leze die tafelen, opdat daarin leze die 
voorbijloopt. Want het voorbijloopt. Want het 
gezicht zal nog tot een gezicht zal nog tot een 
bestemden tijd zijn, dan zal bestemden tijd zijn, dan zal 
Hij het op het eindeHij het op het einde
voortbrengen, envoortbrengen, en niet niet 
liegen;liegen; zo Hij vertoeft, zo Hij vertoeft, 
verbeid Hem, want Hij zal verbeid Hem, want Hij zal 
gewisselijkgewisselijk komen, Hij zalkomen, Hij zal
niet achterblijven.niet achterblijven. Ziet, Ziet, 
zijn ziel zijn ziel verheftverheft zich, zij is zich, zij is 
niet recht in hem; niet recht in hem; maar de maar de 
rechtvaardige zal door rechtvaardige zal door 
zijn geloof leven.zijn geloof leven.

HabakukHabakuk 2:12:1--44De 1843 Chart is uitgetekend 
door Charles Fitch en Jozua Himes!

De teleurstelling waarbij
God het foutje niet heeft

laten ontdekken!

Het jaar nul is wel/ 
niet meegerekend! 
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1919

Wat is belangrijk Wat is belangrijk 

bij een bij een 

getuigenis?getuigenis?

�� Op Op twee of drie twee of drie 
getuigenissengetuigenissen is is 
deze getuigenis deze getuigenis 
bevestigd. bevestigd. 
Hiermee is Hiermee is 
bevestigd dat bevestigd dat 
deze 1843 Chart deze 1843 Chart 
door Gods handdoor Gods hand
is gegeven aan de is gegeven aan de 
Millerieten.Millerieten.

God is niet een God van 
verwarring! Er komt een 
herhaling van deze Chart!

De fundamenten gelegd (vanaf 1831-1844)
door William Miller een eenvoudige boer!

De De herhalingherhaling zal plaatsvinden,zal plaatsvinden,

als wij de als wij de 2520 jaren2520 jaren nietniet

willen onderzoeken.willen onderzoeken. En als En als 

wij niet begrijpen wat God wij niet begrijpen wat God 

ons ons wil vertellenwil vertellen in de tijd in de tijd 

van het einde,van het einde,

hebben wij een probleem! hebben wij een probleem! 

2020

�� De volgende profetie van DaniDe volgende profetie van Daniëël is de 2300 avonden en l is de 2300 avonden en 

morgens; dan zal het heiligdom gereinigd worden.morgens; dan zal het heiligdom gereinigd worden.

�� Hier wordt de Hier wordt de (verzamel)(verzamel) profetes profetes E.G.WhiteE.G.White geroepen! geroepen! 

(weet dat er eerst twee mannen werden geroepen (weet dat er eerst twee mannen werden geroepen 

maar deze wilden de opdracht van God niet maar deze wilden de opdracht van God niet 

aanvaardden!)aanvaardden!)

�� Haar naam is uitgewerkt; Haar naam is uitgewerkt; Ellen Ellen GouldGould White.White.

Aangezien de vorige profetennamen corresponderen Aangezien de vorige profetennamen corresponderen 

met hun opdracht moet dat nu ook zo zijn!met hun opdracht moet dat nu ook zo zijn!(later meer!)(later meer!)

33ee 3 Engelen B. 3 Engelen B. 

1e 2e 3e

DaniDaniëëlsls profetieprofetie

1e

Dst. Dst.

Haggaï

Zacharia

Welke bijzonderheden zijn er bij de verkondiger Welke bijzonderheden zijn er bij de verkondiger 

profetie van Daniprofetie van Daniëël?l?

457 v.Chr.

2eJ. de
Doper

3e
4e

5e

Saul-
us

JezusJezus

ChristusChristus

18401840--4444

E.G.
WhiteDst.

11e e x Joden afx Joden af

gescheiden*gescheiden*
22ee x Joden afx Joden af

gescheiden*gescheiden*
Joh.
Patm.

DaniDaniëël 9:27l 9:27

4e
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De twee gramschappen van God, met de verstrooiingen en de verzamDe twee gramschappen van God, met de verstrooiingen en de verzameling. eling. 

723 

v.Chr.

677 

v.Chr.

Val; Noord
Israël*

538 

n.Chr.

Edson - 1e gramschap-
Gods de verstrooiing

1260 jaar incl.
Heidens Rome

1260 jaar
Geestelijk Rome

Miller - 2e gramschap-
Gods de verzameling

457 

v.Chr.

Val; Zuid
Israël/Juda*

1844 

n.Chr.

1798 

n.Chr.

Tempel
bouw

2300 dagen/jaren Daniël 8:14

Pausdom

wond

Pausdom
macht

1e 2e 3e

engelen

46 j* 46 j*
De Chiastische structuur

Het verbond van het geestelijk Israël bekrachtigd in 1844/ZDA*

Christus in het Heilige, 1844 
in het Heilige der Heiligen*

3e decreet 3e Engel

2520
2

=1260

3e+3j
=454

Gods Verbond 

met Zijn volk*

*

*

Het verbond met
Israël beëindigd 
en hersteld*

70 
n.Chr.

Tempel*
vernietigd

V1.0

3 e

Tempel
gereed

408 

v.Chr.
34 

n.Chr.

0

Einde 70 weken verbond*

* 1798 

n.Chr.

E
E
N

V
O
L
K

Z
I
J
N

Hout!Hout!

Hout!Hout!

2222

22--
Vo
lle
 

Vo
lle
 

G
od
he
id
!

G
od
he
id
!

77
--H
e
ilig
e

H
e
ilig
e

G
e
e
st

G
e
e
st--G
ift
G
ift--22

44--Christus hier Christus hier 

op aarde/op aarde/GiftGift--11

55--De mens hierDe mens hier

op aardeop aarde

66--GevallenGevallen

Natuur/Natuur/erfherfh..

66’’--GevallenGevallen

Natuur/Natuur/erfherfh..

88
--Z
o
n
d
ig
e

Z
o
n
d
ig
e

N
e
ig
in
g
e
n

N
e
ig
in
g
e
n

1111--GeenGeen neiging tot neiging tot 

zondigen ontwikkeld!zondigen ontwikkeld!

99--wedergeboortewedergeboorte

1717--OverwinningOverwinning 1919--VertrouwenVertrouwen

1818--Goddelijke Goddelijke 

Natuur/Natuur/GiftGift--44

2020--OverwinningOverwinning

zonden zonden GiftGift--55

Werkt U ookWerkt U ook

1515--Dag aan dagDag aan dag

met de Vader!met de Vader!

1717’’--OverOver--

winningwinning

1616
--D
ag
 aa
n d
ag
 m
et
 Ch
ris
tu
s!

Da
g a
an
 da
g m
et
 Ch
ris
tu
s!

1919’’--VerVer--

trouwentrouwen

OO

VV

EE

RR

WW

II

NN

NN

II

NN

GG

1212--welwel

neiging totneiging tot

zondigenzondigen

33--Jezus Godheid Jezus Godheid 

afgelegd! 5 afgelegd! 5 pntpnt..

UitUit de hemelde hemel Aan/In!Aan/In!

11--VerzoekingenVerzoekingen

1414--God vergeeftGod vergeeft

2121--Onze ontwikkelingOnze ontwikkeling

GiftGift--22 GiftGift--33 GiftGift--44

1
3
1
3
-- B
e
r
o
u
w

B
e
r
o
u
w

1010--JezusJezus

MiddelaarMiddelaar

2222--

GerechtigGerechtig--

heidheid door door 

Geloof!Geloof!

GiftGift--55

2323’’--Gebed nodigGebed nodig

2323--GebedGebed

V2
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Waar liggen de wortels van de vervalste Waar liggen de wortels van de vervalste ““nieuwe theologie?nieuwe theologie?””

�� We zullen nu onderzoeken hoe de vervalsingen Gods We zullen nu onderzoeken hoe de vervalsingen Gods 

laatste gemeente laatste gemeente ((SionSion//ZDAZDA)) zijn binnen geslopen. We zijn binnen geslopen. We 

raden u aan om een document te downloaden en te raden u aan om een document te downloaden en te 

lezen naast deze presentatie;lezen naast deze presentatie;

•• ““Het vervalste Evangelie t.o.v. het ware Evangelie. Het vervalste Evangelie t.o.v. het ware Evangelie. 

De De ““nieuwe theologienieuwe theologie”” in Gods laatste gemeentein Gods laatste gemeente””

•• Zie Zie www.zijnboodschap.nlwww.zijnboodschap.nl bijbelstudies  bijbelstudies  

OrigenesClementClement
Augus-
tinus

PergamumPergamum ((GnostiekeGnostieke sekten)sekten) TyatireTyatire

Maarten
Luther

SardisSardis LoadiceaLoadicea

S
p
a
d
e
 r
e
g
e
n

S
p
a
d
e
 r
e
g
e
n

(Filadelfia niet)(Filadelfia niet)

Desmond
Ford

EfezeEfeze –– ((SmyrnaSmyrna niet)niet)
Chiasma

2424

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?

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!

2626

Welke strijd punten Welke strijd punten 

komen o.a. uit een komen o.a. uit een 

vervalst evangelie?vervalst evangelie?

�� Wat wordt de afgelopen jaren aangevallen in Gods Wat wordt de afgelopen jaren aangevallen in Gods 
laatste gemeente der ZDA aangaande de vervalsingen laatste gemeente der ZDA aangaande de vervalsingen 
die overal veelvuldig binnen zijn geslopen?die overal veelvuldig binnen zijn geslopen?
•• HeiligdomsleerHeiligdomsleer

•• GezondheidsleerGezondheidsleer

•• ChristusChristus’’ GoddelijkheidGoddelijkheid

•• ChristusChristus’’ menselijke natuurmenselijke natuur

•• 2300 dagen/jaren profetie2300 dagen/jaren profetie

•• Geen Bijbels fundament houdenGeen Bijbels fundament houden

•• Pauselijk of Ottomaanse rijkPauselijk of Ottomaanse rijk

•• De koning van het NoordenDe koning van het Noorden

•• DaniDaniëël 8:11 + Dan. 11:40l 8:11 + Dan. 11:40--4545

•• De Godheid, De Godheid, PantheismePantheisme ((KelloggKellogg)) enz.enz.

Roep uit de keel, houd niet in, verhef uw stem als een Roep uit de keel, houd niet in, verhef uw stem als een bazuinbazuin, en verkondig , en verkondig 
Mijn volkMijn volk hunhun overtredingovertreding, , enen het huis het huis JakobsJakobs hun hun zondenzonden..JesajaJesaja 58:158:1
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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, alleenalleen

door Gods kracht!door Gods kracht!

Gehoorzaamheid is onze Gehoorzaamheid is onze 

persoonlijke inspanning.persoonlijke inspanning.

2828

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, alleenalleen

door Gods kracht!door Gods kracht!

Gehoorzaamheid is onze Gehoorzaamheid is onze 

persoonlijke inspanning.persoonlijke inspanning.

Toegerekende Gerechtigheid

Meegedeelde Gerechtigheid
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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 maken voor Zijn werkZijn werk in een zondige wereld en u 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

3030

Hoe zit het nu met ChristusHoe zit het nu met Christus’’ Goddelijkheid?Goddelijkheid?

�� Christus kwam met Christus kwam met Zijn GoddelijkheidZijn Goddelijkheid naar deze naar deze 
aarde en werd verbonden met onze aarde en werd verbonden met onze mensmens--
gelijkheid,gelijkheid, in de aard van onze gevallen karakters!in de aard van onze gevallen karakters!

�� Wij kunnen, met onze Wij kunnen, met onze menselijkheid,menselijkheid, worden worden 
verbonden met de verbonden met de GodGod--gelijkheidgelijkheid van Christusvan Christus’’
verheven karakter, vertegenwoordigd in de wet verheven karakter, vertegenwoordigd in de wet (de (de 
tien geboden)tien geboden) en kunnen dan in de hemel leven!en kunnen dan in de hemel leven!

HemelHemel

AardeAarde

Van Goddelijkheid

Naar mens-gelijkheid Van menselijkheid

Naar God-gelijkheid
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*Aan te raden boeken van*Aan te raden boeken van

MalachiMalachi Martin zijn hier afgebeeld.Martin zijn hier afgebeeld.

http://www.weirdload.com/martin.html

3232

Hoe direct worden nu Hoe direct worden nu de ledende leden van de van de 

ZDA gemeente gewaarschuwd?ZDA gemeente gewaarschuwd?

�� ““Aan vele artsen en predikanten heb ik Aan vele artsen en predikanten heb ik 
waarschuwingen gezonden en nu moet ik al onze waarschuwingen gezonden en nu moet ik al onze 
gemeenten waarschuwen op hun hoede te zijn gemeenten waarschuwen op hun hoede te zijn 
voor mannen die uitgezonden zijn om voor mannen die uitgezonden zijn om 
spionagewerk te doen in onze conferenties en spionagewerk te doen in onze conferenties en 
gemeentengemeenten…… Ik kan nu niet in bijzonderheden treden, Ik kan nu niet in bijzonderheden treden, 
maar tegen onze gemeenten zeg ik, neem u in acht maar tegen onze gemeenten zeg ik, neem u in acht 
voor verklaringen die uit voor verklaringen die uit BattleBattle CreekCreek komenkomen…….. Op .. Op 
steelse wijzesteelse wijze zijn daar machtige invloeden aan het zijn daar machtige invloeden aan het 
werk geweest om het zaad van het kwaad te zaaien. werk geweest om het zaad van het kwaad te zaaien. 
…….. .. Er zijn mannen die de waarheid leren, maar Er zijn mannen die de waarheid leren, maar 
die hun wandel voor God niet vervolmakendie hun wandel voor God niet vervolmaken, die , die 
trachten hun ontrouw te verhullen en vervreemding trachten hun ontrouw te verhullen en vervreemding 
van God aanmoedigenvan God aanmoedigen…….. Onverwachts binnensluipend .. Onverwachts binnensluipend 
zullen ze zullen ze vleiende taal gebruikenvleiende taal gebruiken en bekwaam, en bekwaam, met met 
verleidelijke tact een verkeerde voorstelling van verleidelijke tact een verkeerde voorstelling van 
zaken geven.zaken geven. Omega II Blz. 52Omega II Blz. 52

We zien duidelijk wat er toen, en We zien duidelijk wat er toen, en NUNU weer gebeurt!weer gebeurt!
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De wereldse politieke tactiek is al in de Kerk der ZDADe wereldse politieke tactiek is al in de Kerk der ZDA

�� In de politiekIn de politiek is het een regel dat een goed is het een regel dat een goed 
voorbereide minderheid vaak een ongeorganiseerde voorbereide minderheid vaak een ongeorganiseerde (en (en 
onvoorbereide)onvoorbereide) meerderheid kan meerderheid kan manipuleren.manipuleren.
Iemand dient een motie in of beroept iemand in een Iemand dient een motie in of beroept iemand in een 
ambt, onmiddellijk staat er dan iemand anders op die ambt, onmiddellijk staat er dan iemand anders op die 
dat idee enthousiast ondersteunt. Een ander voegt zich dat idee enthousiast ondersteunt. Een ander voegt zich 
daarbij en nog een, ieder uit verschillende plaatsen in daarbij en nog een, ieder uit verschillende plaatsen in 
de groep, de groep, TOTDAT HET EROP LIJKT,TOTDAT HET EROP LIJKT, alsof het alsof het 
voorstel een vloedgolf van steun krijgt uit het publiek. voorstel een vloedgolf van steun krijgt uit het publiek. 
Tenzij de nietsvermoedende meerderheid het Tenzij de nietsvermoedende meerderheid het 
plan achter deze activiteiten kent,plan achter deze activiteiten kent, zal zozal zo’’n n 
stuwkracht het zeker tot een succesvolle stemming stuwkracht het zeker tot een succesvolle stemming 
kunnen brengen. Voor hen die het Adventisme willen kunnen brengen. Voor hen die het Adventisme willen 
veranderen, scheen de koers dus duidelijk: veranderen, scheen de koers dus duidelijk: gebruik de gebruik de 
politieke methode om te trachten de politieke methode om te trachten de 
administratie controle van het kerkgenootschap administratie controle van het kerkgenootschap 
in handen te krijgen.in handen te krijgen. Omega II Blz. 54Omega II Blz. 54

3434

Op welke manier worden satanische Op welke manier worden satanische 

manipulatie technieken bewust ingezet!manipulatie technieken bewust ingezet!
�� De techniek van De techniek van ““spiegelenspiegelen””,, door een spiegel van het door een spiegel van het 

slachtoffer te worden wint hij zijn of haar vertrouwen slachtoffer te worden wint hij zijn of haar vertrouwen 

(vleiende woorden zijn meestal niet oprecht)(vleiende woorden zijn meestal niet oprecht)

�� De techniek van De techniek van ““foggingfogging”” (mist maken) (mist maken) je doet je doet 

voorkomenvoorkomen dat je het met de persoon eens bent dat je het met de persoon eens bent maar maar 

verbergt je ware gevoelens.verbergt je ware gevoelens.

�� De techniek van bewuste De techniek van bewuste ““toevallige lichamelijke toevallige lichamelijke 

aanrakingaanraking”” is eenis een vals vertrouwenvals vertrouwen kwekenkweken

�� De techniek van De techniek van ““lange discussieslange discussies”” om na een om na een 

uitputtings slag toch je zin te krijgenuitputtings slag toch je zin te krijgen..

�� De techniek vanDe techniek van ““voortdurende woorden stroomvoortdurende woorden stroom”” om om 

de mensen geen kans te geven om in verweer te komen.de mensen geen kans te geven om in verweer te komen.

�� De techniek van De techniek van ““dubbele agendadubbele agenda”” geheime afspraken!geheime afspraken!

�� De techniek van De techniek van ““kwaadsprekenkwaadspreken”” roddels opwekken!roddels opwekken!
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We willen nu in We willen nu in 14 punten14 punten de de OmegaOmega

afval proberen te analyseren!afval proberen te analyseren!

�� 01 01 -- MisleidingMisleiding

�� 02 02 -- VerdeeldheidVerdeeldheid

�� 03 03 -- Aanval op fundamentele geloofspuntenAanval op fundamentele geloofspunten

�� 04 04 -- Ondergang van de normen en waardenOndergang van de normen en waarden

�� 05 05 -- Samenzweringen en intriges, een heimelijke strijd om Samenzweringen en intriges, een heimelijke strijd om 
de controle over de kerk te krijgende controle over de kerk te krijgen

�� 06 06 -- Een sfeer van persoonlijke aanvalEen sfeer van persoonlijke aanval

�� 07 07 -- Misbruik van de schriftMisbruik van de schrift

�� 08 08 -- MystiekMystiek

�� 09 09 -- Valse aanspraken op Valse aanspraken op ““hervorminghervorming”” EN EN ““reorganisatiereorganisatie

�� 10 10 -- Het bijzondere doelwit is de jeugdHet bijzondere doelwit is de jeugd

�� 11 11 -- Het gebruik van manipulatietechniekenHet gebruik van manipulatietechnieken

�� 12 12 -- Een valse opwekkingEen valse opwekking

�� 13 13 -- Het verlies van instellingenHet verlies van instellingen

�� 14 14 -- De allerlaatste misleiding van satan  De allerlaatste misleiding van satan  

3636

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
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09 09 -- Valse aanspraken op Valse aanspraken op 

““hervorminghervorming”” EN EN ““reorganisatie!reorganisatie!
�� Er bestaat een vreselijk gevaar dit punt verkeerd Er bestaat een vreselijk gevaar dit punt verkeerd 
te duiden en uit te leggen,te duiden en uit te leggen, omdat zowel de Bijbel als omdat zowel de Bijbel als 
““De Geest der profetieDe Geest der profetie”” tot opwekking en hervorming tot opwekking en hervorming 
oproepen. Adventisten zijn een hervormingsgezind oproepen. Adventisten zijn een hervormingsgezind 
volk; vandaar dat, als de vijand langs deze weg tot hen volk; vandaar dat, als de vijand langs deze weg tot hen 
komt, er een mogelijkheid bestaat dat zij daardoor komt, er een mogelijkheid bestaat dat zij daardoor 
gemakkelijker gemakkelijker misleidmisleid worden. worden. Gelukkig bestaat er Gelukkig bestaat er 
een toets waardoor men echte van valse een toets waardoor men echte van valse 
hervorming kan onderscheiden.hervorming kan onderscheiden.

�� Dringt de nieuwe leer aan op hervorming van het Dringt de nieuwe leer aan op hervorming van het 
leven in overeenstemming met de gevestigde leven in overeenstemming met de gevestigde 
waarheid? Als dat zo is moet het echt zijn.waarheid? Als dat zo is moet het echt zijn.

�� Als het daarentegen aandringt op het verlaten Als het daarentegen aandringt op het verlaten 
van de gevestigde waarheid, is het in het geheel van de gevestigde waarheid, is het in het geheel 
geen hervorming. Dan is het een poging tot het geen hervorming. Dan is het een poging tot het 
veranderen van het Adventismeveranderen van het Adventisme““

Omega II Blz. 172Omega II Blz. 172

3838

Het grote gevaar voor de laatste werkers; de Het grote gevaar voor de laatste werkers; de 

144.000 in Gods laatste gemeente is?144.000 in Gods laatste gemeente is?

�� ““als satan er niet in slaagt zielen te binden in als satan er niet in slaagt zielen te binden in het ijs het ijs 
van onverschilligheid,van onverschilligheid, zal hij trachten ze zal hij trachten ze in het vuur in het vuur 
van fanatisme te werpen.van fanatisme te werpen.”” 5 T 6445 T 644

�� ““wanneer het einde nadert, zal de vijand alles doen wat wanneer het einde nadert, zal de vijand alles doen wat 
hij kan hij kan om fanatismeom fanatisme binnen onze rijen te brengen.binnen onze rijen te brengen.””

GW 316GW 316

�� ““Valse theorieValse theorieëën,n, bekleed met het gewaad van licht, bekleed met het gewaad van licht, 
zullen Gods volk worden voorgehouden. Zo zal satan zullen Gods volk worden voorgehouden. Zo zal satan 
trachten om indien mogelijk ook trachten om indien mogelijk ook de uitverkorenende uitverkorenen te te 
verleiden.verleiden.”” 8 T 2938 T 293

�� Wanneer we het einde van de tijd naderen, zal Wanneer we het einde van de tijd naderen, zal 
bedrog dusdanig vermengd worden met leugen, bedrog dusdanig vermengd worden met leugen, 
dat alleen zij, die door de Heilige Geest geleid dat alleen zij, die door de Heilige Geest geleid 
worden, in staat zullen zijn om waarheid van worden, in staat zullen zijn om waarheid van 
bedrog te onderscheiden.bedrog te onderscheiden.”” 7 BC 9077 BC 907
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De De Drie IsraDrie Israëëll ++ de de Drie Drie RomeRome’’ss in de Bijbelse geschiedenis!in de Bijbelse geschiedenis!

723 
v.Chr.

677 
v.Chr.

Val; Noord
Israël*

538 
n.Chr.

1260 jaar 1260 jaar

457 
v.Chr.

Val; Zuid
Israël/Juda*

1844 
n.Chr.

17981798**

n.Chr.n.Chr.

Tempel
bouw

Pausdom
wond

Pausdom
macht

3 Eng.

46 j*

2520**
2 (2X)

70 
n.Chr.

Tempel einde

V1.0

Tempel
gereed

408 
v.Chr.

34 
n.Chr.

0

70 wk.

46 j*

508 
n.Chr.

538 
n.Chr.

30 j

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Clovis* - Arthur

Frankrijk - Engeland

496 
n.Chr.

*Van *Van 

HeidendomHeidendom

naar naar 

KatholiekKatholiek

33ee Slag Slag 

bij bij 

ActiumActium

360 jaar 360 jaar Dan. 11:24

Keizerlijk ofKeizerlijk of

Heidens Rome (1Heidens Rome (1ee))

330 
n.Chr.

3e=31 
v.Chr.

Erkenning van de pausErkenning van de paus

1 2 3

DaniDaniëëll

11:1711:17

SyriSyriëë

IsraIsraëëll

EgypteEgypte

ZondagswetZondagswet

uitgevaardigduitgevaardigd

321
n.Chr.

C

A

B

A’

Geestelijk IsraGeestelijk Israëël l Start in Start in 

34 n.Chr.34 n.Chr. -- 11ee EfezeEfeze

gem. gem. ““Charta OecumeneCharta Oecumene””

B’

Modern IsraModern Israëël/l/JudaJuda

Start in 1844Start in 1844 -- 55ee

Filadelfia gem. Filadelfia gem. ““ZDAZDA””

C’

Overgang 
Keizerlijk 
naar 

Pauselijk
Rome (2e)

Pauselijk
Rome

* Tot * Tot 

1798 1798 

n.Chr.n.Chr.

C’’C’

Modern RomeModern Rome

(3e)(3e) ZWZW++““NWONWO””
RR

OO

MM

EE

JakobsJakobs

tijdtijd

*

*

4040

�� Er wordt hier duidelijk afgekondigd dat Er wordt hier duidelijk afgekondigd dat ““hijhij””,, het het 
pausdom pausdom ““de tenten van zijn paleis zal planten!de tenten van zijn paleis zal planten!””

�� We zien dat het pausdom stellingen gaat innemen en We zien dat het pausdom stellingen gaat innemen en 
acties gaat ondernemen tegen diegenen die niet doen acties gaat ondernemen tegen diegenen die niet doen 
wat wat ““hijhij”” zegt.zegt.

�� Juist tegen hen; de 144.000 Juist tegen hen; de 144.000 (de berg des (de berg des sieraadssieraads))
welke de drie engelen boodschap brengen aan de welke de drie engelen boodschap brengen aan de 
volkeren. volkeren. (zee(zeeëën)n) (Inhoud drie engelenboodschap)(Inhoud drie engelenboodschap)

�� de berg des de berg des sieraadssieraads,, is Sion, Gods laatste gemeente is Sion, Gods laatste gemeente 
in deze wereldgeschiedenis! in deze wereldgeschiedenis! (Micha 4:2)(Micha 4:2)

�� En En hijhij zal de tenten van zijn paleis planten tussen de zal de tenten van zijn paleis planten tussen de 
zeezeeëën aan den berg des heiligen n aan den berg des heiligen sieraadssieraads;;

DaniDaniëël 11:45a     l 11:45a     

“hij” zit er tussen

“de berg des 
heiligen sieraads”de zeeën zijn volkeren

C’’A’

B’
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Gods laatste waarschuwing aan de volkeren!Gods laatste waarschuwing aan de volkeren!

De volkeren;De volkeren;

EdomEdom, , MoabMoab
en en kndknd. . AmmonsAmmons

huidige wereldhuidige wereld

AtheAtheïïstisch stisch 
EgypteEgypte

Berg des heiligen Berg des heiligen 

SieraadsSieraads

De 144.000De 144.000

De luide roepDe luide roep

““Gaat uit van Gaat uit van 

haar Mijn volk!haar Mijn volk!””

De boodschap
van de 4e engel

ZondagsZondags

wet!wet!

NWO

De Statietenten!De Statietenten!

DE SABBAT!DE SABBAT!

Ik troon als Ik troon als 
een koningineen koningin

B’C’’A’

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!

Dodelijke 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

C’’

B’

A’
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Het heidens Rome Het heidens Rome staat symboolstaat symbool voor de USA!voor de USA!

De drie heilsgeschiedenissen van Christus en Zijn Volk!De drie heilsgeschiedenissen van Christus en Zijn Volk!

Het oude
verbond met 
het letterlijk 

Israël

Het nieuwe
verbond met

het geestelijk
Israël

Het oude

verbond met 
heidendom
incl. Rome 

De drie vervalste (De drie vervalste (heilsheils) geschiedenissen van de ) geschiedenissen van de 
anti christelijke machten van satan!anti christelijke machten van satan!

Het nieuwe

verbond met
het pauselijk

Rome

Hier spelen zich 3 verwisselingen van heilsgeschiedenissen af!

Uitstorting Gods 
Heilige Geest
tijdens de 

spade regen 

Satans spiritisme 
valse geest
tijdens zijn 

valse verschijning 

11ee

11ee

22ee

18441844

22ee

17981798

33ee

33ee

verwisseling!

verwisseling!

WederkomstWederkomst

ChristusChristus

77ee BazuinBazuin

VernietigingVernietiging

antichristantichrist

77ee zegelzegel

StartStart

StartStart verwisseling!

verwisseling! EindeEinde

EindeEinde

Einde (2520) rijk Juda Begin (144.000) rijk Juda en overblijfsel 

508
538

V2

4444

Hoe lezen Hoe lezen de Bijbelgetrouwe pioniersde Bijbelgetrouwe pioniers DaniDaniëël 8:11l 8:11

�� Ja, hij Ja, hij (heidens Rome)(heidens Rome) maakte zich groot maakte zich groot (g(gââdal)dal) tot tot 
aan den Vorst diens aan den Vorst diens heirsheirs, , (Opb.12;4 Hier moest (Opb.12;4 Hier moest 
Christus bij de geboorte Christus bij de geboorte enen kruisiging gedood worden)kruisiging gedood worden)
en van en van (D=)(D=) ddenzelvenenzelven (van het heidens Rome)(van het heidens Rome) werd werd 
weggenomenweggenomen verhevenverheven het gedurig [offer], het gedurig [offer], (werd de (werd de 
heidense dienst heidense dienst verheven of verhoogd*verheven of verhoogd* door het door het 
heidens Rome)heidens Rome) en en de woningde woning (de plaats Rome)(de plaats Rome) (Z=)(Z=)
zzijns ijns heiligdomsheiligdoms [[miqdashmiqdash*]*] (van heidens stad (van heidens stad RomeRome
met de Pantheon tempel)met de Pantheon tempel) werd werd nedergeworpen*nedergeworpen* (de (de 
valse aanbidding valse aanbidding ““PantheonPantheon”” de stad, werd de stad, werd 
nedergeworpen op de aarde! 330 n.Chr.).  nedergeworpen op de aarde! 330 n.Chr.).  DaniDaniëël 8:11l 8:11

�� **Juist bij het Juist bij het heidens Romeheidens Rome werden werden alle afgodenalle afgoden in in 
de de Pantheon tempelPantheon tempel (hun godheden)(hun godheden) verzameld en verzameld en 
aanbeden. aanbeden. (daarom wordt het heidens Rome genoemd)(daarom wordt het heidens Rome genoemd)
•• A. In het heidens A. In het heidens RomeRome komen alle voorgaande valse komen alle voorgaande valse 
aanbiddingen (landen/dieren) bij elkaar in de Pantheon tempel aanbiddingen (landen/dieren) bij elkaar in de Pantheon tempel 

•• B. Deze Pantheon tempel is neergeworpen op aardeB. Deze Pantheon tempel is neergeworpen op aarde

We vinden in de Bijbel meer dan twee getuigenissen, We vinden in de Bijbel meer dan twee getuigenissen, 

van deze beschouwing en waarheden van Danivan deze beschouwing en waarheden van Daniëël 8:11 l 8:11 
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Wie bracht Wie bracht ““onbewust?onbewust?””

de gnostische de gnostische 

leerstellingen in de leerstellingen in de 

kerken?kerken?

�� Vele van de grote theologische dwalingen van de Vele van de grote theologische dwalingen van de 
Rooms katholieke kerk zijn ingegeven door Rooms katholieke kerk zijn ingegeven door AugustinusAugustinus
of het resultaat van het werk van de opvolgende of het resultaat van het werk van de opvolgende 
theologen, die probeerden een samenhangende theologen, die probeerden een samenhangende 
theologie te formuleren op basis van de ketterijen van theologie te formuleren op basis van de ketterijen van 
AugustinusAugustinus. . 

�� Hoe worden wij gewaarschuwd door Hoe worden wij gewaarschuwd door E.G.WhiteE.G.White??
•• ““Mensen vallen in dwaling doordat Mensen vallen in dwaling doordat ze beginnenze beginnen met verkeerde met verkeerde 

veronderstellingen, en dan slepen ze van alles aan om te veronderstellingen, en dan slepen ze van alles aan om te 
bewijzen dat hun dwaling waar is. In sommige gevallen hebben bewijzen dat hun dwaling waar is. In sommige gevallen hebben 
de beginprincipes een zekere mate van waarheid in zich, de beginprincipes een zekere mate van waarheid in zich, 
verweven met dwaling (zoals alle heidense godsdiensten); verweven met dwaling (zoals alle heidense godsdiensten); 
maar dat leidt tot geen enkel goed handelen; maar dat leidt tot geen enkel goed handelen; en in hun pogen en in hun pogen 
om hun principes te rechtvaardigen,om hun principes te rechtvaardigen, nemen ze de boodschap nemen ze de boodschap 
van satan aan als de hunne.van satan aan als de hunne.”” TestimoniesTestimonies, deel 7, p.181., deel 7, p.181.


