Algemeen verslag van de opdracht en het doel van ZIJN Boodschap

Inleiding;
Naar aanleiding van interviews, profetenscholen, Bijbelstudies en met name gesprekken met oud broeders en zusters en latere Reformatorische kerkleden,
maar ook met ongelovigen en mensen die twijfelen, hebben wij gemeend om
een samenvatting te maken met kernteksten als een soort verslag, teneinde geïnteresseerden in Gods Onfeilbaar Woord een indruk te geven van hetgeen
ZIJN Boodschap in voorziet om Bijbelse vraagstukken te kunnen onderbouwen
en zelfstandig Waarheid van dwaling te kunnen onderscheiden.
Velen zijn namelijk onwetend aangaande het ware Bijbelse geloof, zij zijn bedrogen en dreigen verloren te gaan. Christus bevestigde dit met de woorden;
“Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op
aarde? (Luk.18:8)
ZIJN Boodschap heeft als opdracht en doel, de Bijbelse Waarheid te verkondigen op een manier, welke door iedereen begrepen kan worden die verlangt
Gods wil te verstaan. (Gehoorzaamheid aan God wordt dat genoemd) Teneinde
Gods oprechte kinderen te roepen uit alle Babylonische kerken, alwaar een volledige spraakverwarring is opgetreden, en wel voordat de genade deur sluit
voor de gehele christelijke wereld. (Opb. 18:4)
Het blijkt dat het vaak moeilijk is om op een vraag een duidelijk kort antwoord
te geven, omdat Gods Verlossingsplan eerst bekend moet zijn, alvorens men
kan verstaan hetgeen de zuivere Bijbelse Waarheid is. Het uitgangspunt moet
nl. altijd zijn “er staat geschreven” (Matth. 4:10)
Daarom wordt ook nadrukkelijk verwezen naar de Bijbelstudies, Profetenscholen, Ere-Diensten en documenten, welke op de website gratis te zien en te
downloaden zijn. Een belangrijk document om mee te beginnen kan hierbij zijn
“Traditie en Waarheid” (A15) en “Wat moet ik doen om het eeuwige leven
te beërven?” (A02)
Advies; start altijd aan het begin om een volledige onderbouwing te krijgen van
hetgeen u hieronder leest en waarvan u meer wilt weten. Hierdoor krijgt u kennis van het totale Goddelijke Verlossingsplan. (Start op de website met een aantal samenvatting video’s en daarna met de Basisserie video’s 1, 2 enz.
Tip; Zie ook onder Home tabblad / 4-zelfstandig studeren.

ZIJN Boodschap - zijnboodschap@gmail.com - www.zijnboodschap.nl - V-6.0 1

Algemeen verslag van de opdracht en het doel van ZIJN Boodschap

Even terug naar het letterlijk Israël t.o.v. de huidige geloofsbeleving;
Hoe reageerden de rabbi’s toen in Israël, op Gods Waarheid, (het Nieuwe Licht)
dat Jezus bracht op Zijn twaalfde levensjaar? Hoe reageren kerkleiders (dominees, priesters, predikanten, leraars enz…) nu weer op de Waarheid (het Nieuwe Licht) en lopen de huidige kerkgangers nu weer achter de kerkleiders aan?
“Er is niets nieuws onder de zon” (Prediker 1:9) Het is inderdaad weer een grote Babylonische spraakverwarring geworden in alle christelijke kerkgemeenschappen. (lees Opb.14:6-11 en Opb.18:4-5)
Hoe stond Jezus in Zijn tijd tegenover de dwalingen onder het volk en hun
leiders? Pas de volgende profetische woorden van Jezus Christus, eens op
onze eindtijd periode toe, hier leert u heel veel van.
Op allerlei vriendelijke en nederige wijzen trachtte Jezus de mensen met wie
Hij in contact kwam, te behagen. Omdat Hij zo vriendelijk en bescheiden was,
meenden de schriftgeleerden en oudsten dat Hij Zich wel gemakkelijk door hun
leer zou laten be nvloeden. Zij drongen er bij Hem op aan dat Hij de stelregels
en inzettingen die hun door de oude rabbi's waren overgeleverd, zou aanvaarden, maar Hij vroeg naar hun gezag uit de Heilige Schrift. Hij wilde luisteren
naar ieder woord dat uit de mond Gods uitgaat, maar Hij kon niet gehoorzamen aan de verzinsels van mensen. Het scheen dat Jezus de Schriften van het
begin tot het einde kende, en Hij toonde hun ware betekenis aan. De rabbi's
schaamden zich, onderricht te worden door een kind. Zij beweerden, dat het
hun ambt was om de Schriften te verklaren en dat Hij slechts hun uitleg behoorde aan te nemen. Zij waren verontwaardigd dat Hij Zich tegen hun woorden te weer zou stellen.
Zij wisten dat ze in de Schriften geen grond voor hun overleveringen konden
vinden. Zij beseften dat Jezus veel verder gevorderd was dan zij, wanneer het
ging om het begrip van de geestelijke dingen. Toch waren ze boos, omdat Hij
niet gehoorzaamde aan hun voorschriften. Toen ze er niet in slaagden Hem te
overtuigen, zochten ze Jozef en Maria op en vertelden hun over Zijn gebrek aan
meegaandheid. Zo had Hij verwijten en straf te dragen.
Reeds zeer jong begon Jezus Zelf handelend op te treden waar het de vorming
van Zijn karakter betrof, en zelfs niet Zijn liefde en eerbied voor Zijn ouders
konden Hem van Gods Woord doen afdwalen. "Er staat geschreven" was Zijn
reden voor iedere daad die van de gewoonten in het gezin afweek. Maar de invloed van de rabbi's maakte Zijn leven bitter. Reeds in Zijn jeugd moest Hij de
moeilijke les van zwijgen en geduldig verdragen leren. Zijn broers, zoals de zonen van Jozef genoemd werden, kozen de zijde van de rabbi's. Zij stonden erop,
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dat men zich hield aan de overleveringen, alsof deze eisen Gods waren. Zij
achtten zelfs de voorschriften van mensen hoger dan het Woord van God, en zij
ergerden zich bijzonder aan de scherpzinnige wijze waarop Jezus onderscheid
maakte tussen het valse en het ware. Zij veroordeelden Zijn strikte gehoorzaamheid aan de wet van God als eigenzinnigheid. Zij waren verbaasd over de
wijsheid en kennis die Hij aan de dag legde, wanneer Hij de rabbi's antwoordde. Zij wisten dat Hij geen onderwijs van de wijze mannen had genoten, maar
ze moesten toch wel inzien, dat Hij hun Leraar was. Zij zagen in, dat Zijn opvoeding op een hoger plan stond dan de hunne. Maar ze merkten niet op, dat
Hij toegang had tot de boom des levens, een Bron van kennis waarvan zij niets
afwisten. J.d.W.d.E blz. 62
Jezus bracht toen Nieuw Licht in de 5e Hervormingsperiode dit was geen
nieuwe leer, maar meer Licht op Gods Onfeilbaar Woord vanuit het Oude Testament en dat is nu weer zo.
Daarom ook nu weer “dezelfde vraag”, willen de leiders en kerkgangers dit nog
wel horen? Aan een ieder de keuze om zich zelfstandig in Gods Woord te verdiepen en die mogelijkheid is er nu, via de website van ZIJN Boodschap, d.m.v.
vele video’s en documenten, welke alle op de Zuivere Waarheid vanuit Gods
Onfeilbaar Woord zijn gebaseerd.
De meest belangrijke kernbegrippen in de Bijbel zijn;
1- “De Verborgenheid der Godzaligheid” (1 Timotheüs 6:16). Hier wordt
door de hele Bijbel heen en ook door de hele Bijbelstudie, Profetenscholen en
Ere-Diensten, maar zelfs ook Zangdiensten van ZIJN Boodschap op gewezen.
Hoe kunnen wij het Koninkrijk Gods binnen gaan, hoe moeten we ons persoonlijk voorbereiden, willen we door Jezus Christus gered kunnen worden? Hij als
onze Zaligmaker wil ons begeleiden, ons reinigen en heiligen. Dit wordt in de
Bijbel ook wel, kort gezegd, “Gerechtigheid door Geloof” genoemd en heeft
alles te maken met;
Het gehoorzaam willen zijn aan Gods Woord en Zijn Geboden, teneinde
veranderd te worden, door onze Zaligmaker Jezus Christus, naar Zijn
Voorbeeld, door hier op aarde een karakter te ontwikkelen hetgeen geschikt is voor de hemel. (Geschiktheid voor de hemel noemen we dit ook
wel of de 2e Genade Gave)
Dit houdt in dat we de Goddelijke natuur volledig deelachtig moeten worden.
Het karakter van ieder mens persoonlijk wordt beoordeeld, om in het eeuwig
koninkrijk binnen gelaten te kunnen worden.
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2- “De Verborgenheid der Ongerechtigheid” (2 Thessalonicenzen 2:7 en
Ezechiel 28:A+B). Om een juist begrip te krijgen van hetgeen ons te wachten
staat is de “De Verborgenheid der Ongerechtigheid” een ontzettend belangrijk aandachtspunt. Door inzicht in de geschiedenis van het volk Israël uit Gods
Onfeilbaar Woord en de manier van werken van satan met zijn boze engelen en
handlangers in deze wereld geschiedenis kunnen wij veel leren. “Die (satan)
was een mensenmoorder van den beginne”. (Joh. 8:44)
Dit is ontzettend belangrijk om in de eindtijd niet persoonlijk bedrogen te worden door de vele valse profeten, die in alle huidige kerken zijn doorgedrongen.
Door het onderzoeken van dit Bijbelse kernbegrip zien we de NWO door Jezus
Christus aan Johannes vermeld in Openbaring 16:13.
Als wij door een niet juist begrip van “De verborgenheid der ongerechtigheid” een verkeerde keuze maken, kunnen wij voor eeuwig verloren gaan.
Voor dit laatste waarschuwt God ons allen met de profetische Woorden “God
zal hen een dwaling zenden”. Waar vinden we in de Bijbel deze satanische
dwalingen terug? In vijf van de zeven gemeenten, alleen in de tweede gemeente
(de Smyrna gemeente) en in de zesde gemeente (de Filadelfia gemeente) vinden
we geen vermanende stem van God, maar wel een liefdevolle waarschuwing
voor satans handlangers “uit de synagoge des satans”. En waar komen deze
“diepten des satans” vandaan en in welke gemeente worden deze beschreven?
In de Thyatira gemeente.
Opdracht; Lees nu in zijn geheel 2 Thessalonicenzen 2 hoofdstuk 2 en alle zeven gemeenten uit Openbaring 2 en 3 (wordt hierna ook nog kort uitgelegd) U
moet dan enigszins kunnen begrijpen wat er zich in die tijd heeft afgespeeld;
Christus is hier 3,5 jaar als de Zoon van God werkzaam geweest om Gods oprechte kinderen te waarschuwen en te “vergaderen als een hen haar kiekens onder haar vleugelen, maar ze hebben niet gewild.”
Satan is alleen al in de Thyatire gemeente 360 keer langer bezig geweest
(360x3,5=1260 jaar) en de massa heeft satan gevolgd en doet dit nog steeds
door met Babylon mee te gaan. God heeft toen Zijn dienstknecht Maarten Luther geroepen om het bedrog te ontmantelen, echter tegenwoordig zijn de protestanten (betekent protesteren tegen Roomse kerk), dit bijna allemaal vergeten
en gaat men er weer volledig in mee. “De dodelijke wond is inderdaad weer
volledig genezen”. (Opb. 13:3 en 12)
Dit alles heeft te maken met satans handlangers, die “Gods Onfeilbaar Profetisch Woord” willen vernietigen.
Wat is er in het verleden gebeurd bij het letterlijk volk Israel en wat is er gebeurd in de Middeleeuwen bij de christenen (ketters werden ze genoemd door
de Rooms katholieke kerk) wat staat er nu weer te gebeuren? De NWO crisis?
We zien in onze tijd weer hoeveel ongerechtigheid er is. (Dit is wetsovertreding
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of ongehoorzaam zijn aan Gods eisen van de wet, Gods waarschuwingen zijn
daarom op dit punt, ook veelvuldig in de Bijbel vernoemd)
Maar misschien nog erger, hoeveel profetische dwalingen heeft satan nu al aangebracht?
Hij (de duivel) weet precies hoe hij dit moet doen, na bijna 6000 jaar ervaring,
maar hij weet ook heel goed dat hij, samen met al zijn boze engelen, de straf
moet dragen (in Gog-Magog). Wanneer wij dus niet goed op de hoogte zijn met
“De Verborgenheid der Ongerechtigheid” (en wie satans handlangers zijn op
deze aarde) gaan we in een veelheid van dwalingen geloven.
Korte uitleg aangaande Nieuwe Wereld Orde (afgekort NWO), of tegenwoordig ook wel genoemd, in de start er naar toe; ‘The Great Reset’.
De NWO zal tot stand gebracht worden, door satan en zijn handlangers, om
Gods oprechte kinderen van deze aardbodem te verwijderen op een gruwelijke
manier. Waarom?
Omdat satan er alles aan zal doen om Gods Waarheid uit deze wereld weg te
bannen of anders gezegd te vernietigen. Dit heeft hij al op vele manieren getracht te volbrengen, mede door zijn handlangers in deze wereld.
De laatste en definitieve manier zal plaatsvinden, wanneer ‘Kerk en Staat’
weer in eenheid gaan regeren in de vorm van de NWO, waarbij de kerk, net als
in de middeleeuwen weer de macht krijgt over Gods volk en Zijn oprechte kinderen om met hen te doen wat men wil, daar zij niet gehoorzamen aan de
‘Kerk en Staat’ eisen.
Kort gezegd, ons geweten zal weer aan banden worden gelegd, zodat “wij niet
meer kunnen kopen en verkopen”, hiervoor heeft Jezus ons gewaarschuwd in
Openbaring 13. (Lees voor u zelf dit hoofdstuk goed door). De verbintenis tussen Kerk en Staat vinden wij terug in de Openbaring 16:13 “De Draak het
Beest en de Valse Profeten, de drie onreine geesten”. Deze totstandkoming
heeft als gevolg dat Gods oprechte kinderen op het allerlaatst, zullen moeten
vluchten om hun leven te redden voor de dwangmaatregelen, die door deze
NWO, Nieuwe Wereld Orde macht zullen worden opgelegd.
Maar God zal, indien wij oprecht “Gerechtigheid door Geloof“ uitleven en
Gods Wet, met name al de geboden houden, ons beschermen voor deze verschrikkelijke NWO, waaraan satan zijn tirannieke macht zal geven’. Dit alles
heeft te maken met de “De Verborgenheid der Ongerechtigheid”, waarover in
dit verslag, maar ook in de Bijbel veelvuldig wordt gesproken.
U krijgt hier volledig uitleg over in alle de video’s en documenten van ZIJN
Boodschap.
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Algemeen advies voor Bijbelstudie en ook voor dit verslag;
Begin altijd met gebed want God zal d.m.v. Zijn Heilige Geest u duidelijk maken wat Waarheid is vanuit de Bijbel en wat vervalsingen zijn van mensen, die
geholpen worden door satan en zijn boze engelen.
Wat vragen mensen altijd als eerste?
Van welk geloof bent u? Naar welke kerk gaat u? Wij willen graag allemaal het
zelfde geloven en met onze soortgenoten omgaan, maar is dit wel juist? En dan
komt de vervolg vraag hoe denken jullie hier of daar over? Wat geloven jullie
als Zevende-dag Adventisten? Wij geloven dit of dat, we zijn het niet eens met
elkaar en gaan vervolgens onze eigen weg. Dit zien en horen we bij alle kerkgemeenschappen. We kunnen een geloof kiezen wat het beste bij ons past.
Het grote probleem is tegenwoordig, dat niet alle denominaties alles willen
aannemen en geloven, dus niet volledig gehoorzaam aan God willen zijn.
Wat dan? Inderdaad, dan moeten we terug naar Gods Onfeilbaar Woord want
het gaat er niet om wat men persoonlijk gelooft maar “Er Staat Geschreven”
dit was ook Christus’ verdediging tegen satans listen, tijdens de verzoekingen
in de woestijn, nadat Hij veertig dagen en nachten had gevast om zich voor te
bereiden op Zijn werk voor God de Vader. Christus overwon in een Goddelijke
natuur, terwijl Hij net zoals wij in een gevallen menselijke natuur is geboren.
Door Zijn kracht kunnen ook wij overwinnen.
Maar wat staat er in Gods Onfeilbaar Woord geschreven, wat hier duidelijk van
toepassing is?
“U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door de band
des vredes. Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt
tot een hoop uwer roeping; Eén HEERE, één geloof, één doop.” (Efeze 4:3-5)
Dit zal God tot stand brengen in onze eindtijd geschiedenis, al lijkt dat nu nog
onmogelijk met alle vervalsingen. God heeft dit echter beloofd en dit zal geschieden voor al degenen, die een enige juiste keuze voor God willen maken
door de Goddelijke Heilige Geest.
Er komt een enorme crisis in deze wereld, dit maakt dat de Nieuwe Wereld
Orde (NWO) tot stand komt.
Steeds wanneer Gods volk diep was gezonken, door in de afgodendienst mee te
gaan en aan het hoereren was met de omliggende volkeren, “Greep God in” en
dat zal nu weer gebeuren.
Want door moeilijkheden, lees o.a. beproeving van God, maar ook verzoekingen van satan, wordt een karakter gevormd, maar in een crisis wordt het karakter vaak pijnlijk geopenbaard. Met alle gevolgen van dien.
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Waar vinden we het enige ware geloof, maar ook wat er staat te gebeuren?
Wij moeten altijd vanuit de Bijbel kunnen aantonen of dit waar is “Er Staat
Geschreven”. In Daniel 12:1 (SV) zegt Michael (de hemelse naam van Jezus
Christus, voordat Hij naar de aarde kwam) “Er zal een benauwdheid komen als
er niet geweest is”, om dit te kunnen begrijpen moeten we eerst meer achtergrond hebben over het verloop van de kerkgeschiedenis. Waar bevinden we ons
nu en waar vinden we b.v. de Gereformeerde kerken terug in de de Bijbel en
waar, toen de eerste Zevende-dags Adventisten en nu de huidige Zevende-dags
Adventisten? (Nu verder afgekort als ZDA ) Waar het Joodse volk van God
zich bevond, was voor het grootste deel in het Oude testament.
Eerst een korte uitleg aangaande de 7 gemeenten (alles komt weer terug):
Openbaring 2 (vers 1-4 en m.n. vers 4)
1- Efeze gemeente: tijds periode van ongeveer 34 na Christus - 100 na
Christus.
Kort na Christus’ hemelvaart, is de “Vroege Regen” uitgestort (ook wel pinkster regen, genoemd; uitstorting van Gods Heilige Geest), dit zal aan het einde
van de wereldgeschiedenis nogmaals geschieden. Deze uitstorting van Gods
Heilige Geest wordt in de Statenvertaling, de 'Spade Regen' genoemd.
In de eerste periode na Christus' hemelvaart waren er vooral huisgemeenten,
omdat de vervolging van het Keizerlijk Rome enorm zwaar was. De oprechte
kinderen van God werden gekruisigd in de achtertuin van Nero en toen in brand
gestoken; het beest Nero, toen in de wereld geschiedenis en dat gebeurt weer!
2- Smyrna gemeente; tijds periode van ongeveer 100-313 na Christus
Tijdens deze periode was er ondanks veel verdrukking, een hele sterke gemeente. Nero heeft er echter, met zijn soortgenoten, voor gezorgd dat de kinderen
van God enorm veel geleden hebben. Maar;“doch gij zijt rijk’’.
3-Pergamum gemeente. Periode van ongeveer 313 n. Chr. tot 538 n.Chr.
Dit is de periode van “de compromissen” in het geloofsleven van veel christenen. Tijdens deze periode is de Bijbelse Sabbat veranderd naar de zondag, (321
n.Chr.) de eerste werkdag van de week om de opstand, die er toen heerste onder
de volken, (christenen en Romeinen) onder bewind van Keizer Constantijn te
onderdrukken. (Dit zal profetisch weer plaatsvinden in onze eindtijd bij de ZW)
4-Thyatire gemeente. De periode van de pauselijke overheersing van
1260 jaar. In de Bijbel tot 4 maal vernoemd. (Dit is de vaste Bijbelse periode
van 538 t/m 1798) Hier wordt in de Bijbel de meeste aandacht aan besteed (zie
tekstlengte) met de duidelijke vermaning, dat men met “de diepten des satan”
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bezig is i.p.v. met Gods Onfeilbaar Woord. (Ez. 28:A+B) Er zal echter ook hier
nog een overblijfsel oprechten uitkomen, die zich met deze ongerechtigheden
niet hebben ingelaten (met name binnen de Katholieke kerkgemeenschap)
5-Sardis gemeente. God grijpt in door Maarten Luther. (Rondom 1517
t/m 22 oktober 1844 (eerste periode) wat vervolgens doorloopt tot de Zondagswet (ZW) en 1e plaag (tweede periode))
Tijdens deze periode worden de hervormingen tot stand gebracht en d.m.v. de
concilies worden de misstanden binnen de Rooms katholieke kerk aan de kaak
gesteld. Uit deze periode komen de Lutheranen voort (“Hier sta ik, zo Helpe
mij God”) Dit zijn specifiek de meerdere protestantse gemeenten, (start protestantisme 31 okt. 1517 zie wikipedia) zoals Lutheranen, Gereformeerden, Hervormden en oud-Baptisten. Deze zullen ook tijdens de ‘Luide Roep’ een speciale plaats hebben in de Bijbelse profetieën. Zij worden als “achterlagen” betiteld. (Veelvuldig zien we dit terug in Gods manier van werken, wanneer de letterlijke Israëlieten in het nauw werden gedreven en hoe ze moesten handelen op
Gods bevel. (Veelvuldig in de Ere-Diensten van ZIJN Boodschap behandeld)
Uit deze gemeente zullen (bij de NWO Crisis) de meest oprechte Bijbel christenen komen,“mits ze het waardig zijn” dit laatste is erg belangrijk, want ze
moeten nog een duidelijke keuze voor God maken, “Gerechtigheid door Geloof” leren verstaan en de profetieën, “De verborgenheid der Ongerechtigheid”, leren begrijpen en uitdragen, omdat men hier geen onderwijs in heeft
gehad.(SV) “want Ik heb uw werken niet vol bevonden voor God”
Ook vallen de data 1798 en 1844 binnen deze periode, meer uitleg hierover
vindt u in de vele Bijbelstudies- en Profetenscholen van ZIJN Boodschap.
6-Filadélfia gemeente – Broederlijke liefde wordt hier geopenbaard onder de Bijbel onderzoekers. (Toenmalige Millerieten/ZDA zijn in deze periode
gestart van 1844-1863. In 1888 is de start van definitieve afval aangekondigd
voor de ZDA)
Er werd toen (voor 1863) een diepgaand onderzoek gedaan in de profetieën van
de Bijbel, zowel Oude- als Nieuwe Testament, waardoor men een beter begrip
kreeg van hetgeen Christus heeft verteld, aangaande Zijn wederkomst (dit is
gestart met een eenvoudige vooral nederige boer, genaamd Miller) De fundamenten van de ZDA gemeente werden hier gelegd. Maar met name de profetieën uit Daniël en Openbaring, over “De verborgenheid der Ongerechtigheid”
en later rondom 1888 is “Gerechtigheid door Geloof” volledig geopenbaard
geworden aan twee broeders. Wij vinden dit in de hele Bijbel terug, Paulus
spreekt hier diepgaand over in de Romeinen brief. (Zie Ere-Diensten Serie R en
S van ZIJN Boodschap)
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Aan de ZDA allemaal bekend gemaakt en vooral ook de Heiligdomsleer, om tot
de Bijbelse heiligmaking te kunnen komen. En wat blijkt helaas later in de geschiedenis? Zie hieronder de Laodicea gemeente.
7-Laodicéa- (Opb. 3:16) “omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet;
och, of gij koud waart of heet”. (huidige ZDA) (vast startpunt is 22 okt. 1844
Dan. 8:14 eindpunt staat vast bij de Zondagswet, daarna wordt het een nieuwe
beweging het (3+1 volk). Specifiek door God geleid, is dit het 4e en laatste volk
van God met alle gelovigen (overblijfsel) uit alle christelijke denominaties.
De ZDA gemeente is de laatste van de zeven gemeenten, waarmee God eindigt.
Deze gemeente wordt “Door God uitgespuwd omdat gij (ZDA) lauw zijt”, hiervan zal echter een klein overblijfsel blijven bestaan en wordt in de studies benoemd als 1e van de 3 horens, om de Luide Roep te starten.
(Lees Jesaja 1:8 “als een nachthutje in den komkommerhof”)
Algemeen - Oude Testament en Nieuwe Testament komen samen;
Onze Geliefde HEERE Jezus verklaarde alles vanuit het Oude Testament. Ook
wij kunnen nu alles verstaan wat er in het Oude Testament bedoeld wordt, door
de Goddelijke Heilige Geest. (toen de ‘Vroege Regen' of nu ‘Pinkster Regen
genoemd’) en rondom de Zondagswet afkondiging speciaal voor alle kerken
d.m.v. de “Spade Regen”.
In eindtijd- Openbaring 10:4 “en toen de zevendonderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben, en ik hoorde een stem uit de
hemel die tot mij zijde: Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken
hebben, en schrijf dat niet”, Waarom mocht Johannes van Patmos niet alles op
schrijven “schrijf dat niet”? Dat vinden we verderop; “maar in de dag der zevenden engels”, dit is de zevende en laatste openbaring van Gods Onfeilbaar
Woord. Voor Gods oprechte kinderen in alle christelijke kerkgemeenschappen
in de vorm van een “donderslag” genoemd. (Profetisch vinden we dat terug in
het Johannes evangelie 12:29 en wordt in de Ere-Diensten uitgelegd)
Tijdens de “zevende bazuin” worden ons de verborgenheden Gods bekend gemaakt (Opb. 10:4) en moeten we “wederom profeteren”. (Opb. 10:11) dit is de
laatste profetische tijdsperiode. zie Opb. 10:6b) Hier zal met name de “Verborgenheid der Ongerechtigheid”, Maar ook de "Verborgenheid der Godzaligheid” geopenbaard worden door Gods Genade.
Dan wordt ook de ‘Spade regen’ met name voor alle Charta Oecumene kerken
uitgestort. Net zoals de ‘Vroege Regen’ na Christus’ hemelvaart.
Als dit gebeurt (en daar staan we vlak voor), gaan we een enorme opwekkingsbeweging meemaken, zo groots dat er duizenden op één dag gedoopt zullen
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worden. (let op; dit is niet een opwekking zoals nu in de evangelische gemeenten of elders plaatsvindt, houd hier rekening mee)
Iedereen zal dan weten wat Zevende-dags Adventisten zijn, wat zij geloven en
dit vanuit Gods Woord volledig kunnen onderbouwen. Het startpunt hiervan is
dezelfde periode en de gebeurtenissen van de zeven gemeenten vanaf de uitstorting van de Heilige Geest, “De Vroege Regen”, Zoals het begonnen is, zo
zal het weer zijn “er is geen schaduw van ommekeer bij God”. (Jak 1:17)
“Ik ben de Alfa en de Omega”, zegt God. (Opb. 1:8 en 11; 21:6 en 22:13)
Als voorgaande plaatsvindt wat moet er dan verkondigd worden?
Openbaring 14 vers 8. Babylon is gevallen, de grote stad (deze grote stad is
Rome, het Vaticaan, hetgeen betekent aanbidding van de slang. Met al zijn
handlangers uit de NWO en alle Kerken (lees daarbij Opb. 16 en 18)
Waarom weten de kerken, voortkomende uit de Sardis gemeente, niet meer
waarom ze Protestant zijn geworden? Protestanten = protesteren tegen Rome,
denk aan Maarten Luther. Hij deed dit wel!
Waarom is er nu een Raad van Kerken waarbij alle kerken zich moeten aansluiten? Besef voor u zelf hoever we al weer terug zijn gegaan naar Rome?
Waarom begrijpen Gods oprechte kinderen niet meer dat er een Nieuwe Wereld
Orde (NWO) komt? Hoe komt het dat men dit niet weet?
Opdracht; lees Hosea 4:6-10 “Mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis”
en vervolgens zijn het gebod-overtreders geworden.
Waarom laat God de NWO en de benauwdheid toe?
God handelt nu net zoals bij het letterlijk Israel, daar waren altijd nog de Filistijnen die het de Israëlieten moeilijk maakten, denk aan “Simson de Filistijnen
over u” wanneer zij weer in de afval meegingen en de Baäls naliepen (hoereren
wordt dit in de Bijbel genoemd (lees voor onze tijd heel Opb. 17 ‘de grote
hoer’) Denk aan Achab en Izebel periode (ook in de Thyatire gemeente genoemd (Opb. 2:20), waar 850 Baäl priesters werden vermoord door Elia.
Wat wil onze God en Vader, samen met Zijn Zoon onze geliefde HEERE Jezus
ons hiermee leren?
God wil door “Zijn Goddelijke Heilige Geest” ons helpen, indien wij Gods
Woord gaan bestuderen en tijd voor Hem vrijmaken. Zo niet dan gaan wij inderdaad “verloren door gebrek aan kennis”. (Hosea 4:6)
Er komt dus gelukkig nog een gigantische uitstorting van Gods Heilige Geest.
(Dit gaan wij als Gods oprechte kinderen meemaken) Dit is Gods oneindige
Genade voor hen die Hem gehoorzaam willen zijn en Zijn geboden in hun harten willen meedragen.
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Welke tegenstelling, van satans handlangers, komt ook in onze tijd?
Maar ook zien we dat dezelfde wrede verdrukkingen van het pausdom, als in de
Middeleeuwen, weer terugkomen. (Koning van het Noorden in het Oude Testament. Het Keizerlijk Rome, Pauselijk Rome en het Moderne Rome) Er komt
een enorme benauwdheid. (honger, zwaard en pestilentie; dit zijn de eerste drie
van de 10 plagen) In Jeremia is dit vijftien keer vernoemd en in Ezechiël vijf
keer.
Vanuit de Luther-lijn, dit is de Sardis gemeente, zullen vele oprechte Bijbel
studenten gaan verstaan, hetgeen “Gerechtigheid door Geloof” in de Romeinen brief en in de vier Evangeliën veelvuldig beschreven, inhoudt, maar ook
“Verborgenheid der Ongerechtigheid” wordt dan volledig geopenbaard.
Zelfs vanuit de Katholieke Kerken zullen velen Gods Woord gaan verstaan en
Christus oprecht volgen, i.p.v. het Pausdom.
Alleen het laatste overblijfsel (de 1e hoorn) van de Advent-gemeente zullen hen
hierbij kunnen helpen, want de rest van de Laodicea gemeente wordt immers
“uitgespuwd Uit Mijn mond”, zegt Christus, daar zij het Woord en met name
“het Nieuwe Licht uit Gods Woord (Opb. 10:7-11) niet meer willen verstaan.
Er blijft dan nog maar één vraag over, voor al Gods oprechte kinderen in deze
laatste wereld crisis (of Great Reset) en dat is: “Hoe kunnen wij nog voor de
eeuwigheid gered worden?”
Korte verdieping en uitleg tussen Bekering en Heiligmaking:
Voorbeeld;
Een kind in de klas doet niet wat de meester/juf zegt.
Bijvoorbeeld; dit kind maakt geen huiswerk, doet foute dingen. Dan moet worden ingegrepen door de meester/juf.
Er zijn twee 2 manieren om te reageren: een slechte en een goede manier;
1. De slechte manier is; alleen straf geven zonder met het kind te praten over de reden/oorzaak, dus een dwang methode toepassen (dwang
komt altijd van de duivel, nooit van God) “Ga maar in de hoek staan
en blijf maar na”.
2. De rechtvaardige manier; (Gods manier) Waarom ben je niet eerder bij mij gekomen? Ik durfde niet. Waarom durfde je niet? Ik begrijp deze sommen niet en was bang dat u boos zou worden. Ik wordt
niet boos maar vindt het wel jammer dat je niet eerder bij mij bent
gekomen. Vervolgens gaat de oprechte meester/juf het kind helpen.
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Uitleg en diepgang op voorgaande eenvoudige situatie;
Bij bekering en heiligmaking hebben we een vergelijkbare situatie als bovenstaande voorbeeld.
Door angst en het geweten te onderdrukken is nog nooit iemand tot een ware
bekering, laat staan tot wedergeboorte gekomen. Dit wordt veroorzaakt in de
vele, zo niet alle, kerkgemeenschappen waar men dwang uitoefent, om te geloven wat zij (en vooral de leiders) geloven. Er wordt niet gesproken met de mensen maar er worden stellingen gehanteerd, die absoluut niet Bijbels zijn. (Denk
aan de catechismus, de sacramenten, tucht enz.) Dit is door alle eeuwen het geval geweest (lees nog eens de zeven gemeenten uit Opb. 2 t/m 3).
Het kind (de gelovige) heeft angst gekregen voor de leiders van de kerk en op
die manier wordt ook de priester, dominee en de predikant aangesproken. (het
angstsyndroom van satan door de leiders in de kerken is dan tot stand gekomen)
Met name in de Thyatire- en Sardis gemeente wordt nog veelal geëxcommuniceerd en/of dwang, angst en tucht toegepast.
Daar tegenover staan de Evangelische gemeenten, waar alles kan en mag en
geen hiërarchie is, waar alleen maar over genade wordt gesproken (‘liefde en
geen gevaar’ wordt dit ook wel genoemd)
Conclusie 1; over verkeerde aanpak van de meester/ juf
Zoals het op school verkeerd kan gaan (vroeger sloeg een leraar bv., voor mijn
ogen, een aanwijsstok op de handen van mijn vriendje/klasgenoot stuk). Daar
werd ik zo kwaad om, dat ik niet meer naar school wilde; ik walgde van die leraar, maar ook van die school. Begrijpelijk toch?
Hoe was de cultuur in het letterlijk Israel? Waarom waren ze allemaal bang
voor de leiders/de rabbi’s en het sanhedrin?
Hoe was de cultuur in de Middeleeuwen, toen de Rooms Katholieke kerk de
macht had van zowel Kerk en Staat?
Hoe is nu de situatie in alle kerkgemeenschappen inclusief de Thyatire, Sardis
en de Laodicea kerk? Precies hetzelfde of nog erger, ze hebben immers een heel
pijnlijk voorbeeld in het Oude- en Nieuwe Testament, want hoe heeft men de
profeten behandeld en nog erger, hoe heeft men Christus behandeld?
En wat gebeurt er tegenwoordig allemaal in de gezinnen, op de scholen en in de
maatschappij?
‘Doet men niet wat door leiders voorgeschreven wordt, dan zal er dwang worden toegepast en voor men het weet is men uitgesloten uit de kerk of maatschappij’. Komt het u allemaal bekend voor? Het wordt echter nog erger, lees
voor u zelf geheel Openbaring 13 nog eens goed door.
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Conclusie 2; over de goede aanpak van de meester/juf.
Een kind heeft toch de mogelijkheid om berouw te tonen en mag toch vertellen
waarom het verkeerd is gegaan? Hij of zij kan toch eerlijk terugkomen en (berouw tonen) en zeggen meester of juf ik ben fout geweest, want ik begreep het
niet (specifiek maken) en schuld belijdenis doen de fout erkennen (schuld bekennen) naar juf toe. Juf zegt; kom maar, we praten erover, ik help je. Wel beloven dat je het niet weer doet. (stoppen met zondigen)
Wij maken iedere dag fouten, maar als we oprecht zijn en eerlijk naar God en
onze naaste, dan kunnen we vergeving krijgen, ook van een genadige meester/
juf.
Eindconclusie voor ons.
Dit is bij God precies hetzelfde en dit noemen we in het kort “Gerechtigheid
door Geloof”, zoals wij bij de HEERE dienen te komen. Maar zonder dwang
en angst, zoals zoveel geleerd wordt in bijna alle kerkgemeenschappen, op
scholen en in zelfs in gezinnen. Er wordt machtsmisbruik gemaakt door machthebbers, zowel in het klein als in het groot (straks weer in de NWO). Dit deed
satan ook in de hemel. De duivel wilde net zoveel macht hebben als Christus,
hij was jaloers op onze Geliefde Heiland en bracht de gehele hemelse legermacht in opstand tegen Gods Zoon. Het gevolg was dat hij met een derde (1/3)
van de engelen uit de hemel werd gebannen, omdat zij de verkeerde kant, nl.
van de aanstichter van de zonde, (toen Lucifer geheten) hadden gekozen.
Mensen die dezelfde praktijken in het verleden hadden en nu nog steeds hebben, noemen we goddelozen (Judas 1:4) zij doen zich voor als christenen maar
zijn het zeker niet. Hoe kunnen we dat constateren? Zo men de kerk ingaat zo
komt men er ook weer uit; ze zijn niet veranderd en er is geen wedergeboren
hart tot stand gekomen en dit wordt ook niet meer verkondigd.
Sterker nog; in bepaalde kerken verkondigt men ‘dat men de wedergeboorte de
voordeur heeft uitgejaagd, maar dat deze nu via de achterdeur weer binnenkomt.’ Dat klopt inderdaad, want daar zal God voor zorgdragen in de eindtijd,
dit heeft Hij namelijk beloofd en daar ook over gesproken met Nicodemus die,
zelfs als leider, ook heel veel niet begreep, gelukkig later wel. Dat is nu ook het
geval met de huidige leiders in alle kerken. Ze zijn misleid op vele manieren.
Hoe is dit toch mogelijk? Men beweert dat wij niet kunnen kiezen, maar dat
God dat voor ons doet. (dit is aanmatiging) We zouden dan onder dwang van
God staan en dit heeft niets meer met geloof, laat staan met heiligmaking te
maken.

ZIJN Boodschap - zijnboodschap@gmail.com - www.zijnboodschap.nl - V-6.0 13

Algemeen verslag van de opdracht en het doel van ZIJN Boodschap

Hoe zit het dan met bekering?
Eerst een voorbeeld over alleen bekering (dit noemen we ook wel de eerste Genade Gave van God of het recht tot de hemel).
Bij kruisiging van onze geliefde HEERE Jezus, werden aan weerszijden ook
twee rovers gekruisigd (lees KJV Bijbel, dit waren nl. geen moordenaars)
De eerste wilde dat Jezus Zichzelf zou redden, maar ook hem, zonder enige
vorm van “Gerechtigheid door Geloof” dus; A) geen berouw had, B) niet
specifiek maakte wat hij verkeerd had gedaan, C) geen schuldbelijdenis deed
naar Jezus en D) niet van plan was te stoppen met zondigen.
Hieruit blijkt duidelijk dat hij niet een wedergeboren hart had en dus ook niet
vergeving kon ontvangen en kon worden gered.
De tweede rover sprak de eerste aan en zei; ‘Wij hangen hier terecht’, A) hij
had dus berouw, ‘echter Hij, Jezus Christus heeft niets gedaan’, B) maakte specifiek; het verschil tussen de fouten van hen beiden t.o.v. Christus, C) hij deed
schuldbelijdenis bij Jezus en sprak Hem aan als Zijn Verlosser, D) en wilde
graag stoppen met hetgeen hij had misdreven, indien daar nog de mogelijkheid
voor was.
Hierna kwam het verlossende Woord van de Verlosser “Heden zeg ik u, gij zult
met mij in het paradijs zijn”. (pas op voor de vervalsing, die hier in de tekst is
ingebracht) Deze rover had “Gerechtigheid door Geloof” in Christus Jezus
uitgesproken en kon worden gered.
Conclusie; Bekering en Heiligmaking
Iemand die zijn fout begreep, hing naast Christus, hij begreep dat er maar één
manier was om Verlossing te krijgen en hij deed schuldbelijdenis bij Jezus
Christus. God was hem toen genadig. Wat zou deze rover hebben gedaan als hij
niet zou zijn gestorven? Hij zou absoluut zijn gestopt met te zondigen en hij
zou alle mensen verteld hebben wat Jezus Christus voor hem had gedaan.
1. De eerste Genade Gave – wordt ook wel Bijbels genoemd, (het
recht tot de hemel) dit wordt ons allen (dus echt iedereen 1 Tim.1:4 )
‘toegerekend’ en verkrijgen wij om een nieuwe start te maken met
Christus. Dit is alleen geloven in God en beseffen wat Hij voor ons
gedaan heeft om gered te kunnen worden. Hier kunnen wij niets aan
afdoen of aan toevoegen. Het is de eerste Genade Gave van God om
ons te overtuigen dat Hij ons ontzettend liefheeft.
2. De tweede Genade Gave – wordt ook wel Bijbels “meegedeelde
gerechtigheid” genoemd (onze geschiktheid voor de hemel). Wanneer wij zijn begonnen te geloven dat God bestaat en voor ons is gekruisigd, moeten we begrijpen dat het noodzakelijk is, te stoppen met
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zondigen willen we in eeuwigheid met Hem leven. Het niet weer doen
van de zonden waar we vergeving voor hebben gevraagd aan onze
mede mensen en aan God. Het wordt ons door de gehele Bijbel heen
‘meegedeeld' hoe dat moet en hoe God hier mee omgaat. God zegt
meerdere malen in Zijn Woord “Ga heen en zondig van nu aan niet
meer” en direct daarna “Opdat u niet iets ergers overkome”. Dus in
dit laatste ligt een duidelijke waarschuwing, hieruit blijkt namelijk dat
er wel degelijk een wedergeboorte moet hebben plaatsgevonden willen we rein en heilig op de nieuwe hemel en aarde kunnen leven.
Zevende-dags Adventisten kunnen volledig met heiligmaking op de hoogte
zijn, maar hebben een grote fout begaan door, in 1888 waar “Gerechtigheid
door Geloof” werd verkondigd tijdens en na de Minneapolis conferentie, geen;
A) - Berouw naar elkaar te willen tonen (verharde harten)
B) - Niet specifiek willen maken hetgeen men zelf verkeerd had gedaan of gedacht, gevoeld en verkeerde emoties getoond.
C) - Geen schuld heeft willen belijden onder elkander en aan God
D) - Niet te willen stoppen met zondigen. Op deze manier zijn bijna allen net
als alle kerkgemeenschappen geworden. De massa van ZDA wordt verantwoordelijk gesteld voor het nalaten van “Gerechtigheid door Geloof” of
anders gezegd “Bijbelse Heiligmaking.”
Zij hebben namelijk veel meer kennis gekregen van de Bijbel door de geschriften van E.G.White, waarin juist dit onderwerp op bijna elke bladzijde van “De
Geest der Profetie” (Opb. 12:17) wordt behandeld.
Zonder Spade Regen is de Waarheid in onze tijd moeilijk te verstaan, terwijl
wel alles in de Bijbel uitstekend verwoord wordt, maar omdat alle gemeenschappen, inclusief de ZDA, zo in de wereld en de Babylonische gebruiken zijn
meegegaan, gaat God het overblijfsel van de ZDA (de 1e hoorn) nog eenmaal
helpen door “Zijn Spade Regen” uit te storten. Teneinde de totale Charta Oecumene gemeenschap een laatste kans te geven om resoluut voor Hem te kiezen. En tevens een geheiligd leven te leiden door Christus onze Heiland en met
elkaar als broeders en zusters een eenheid in de Waarheid te vormen als een
(3+1) volk.
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Verdieping op heiligmaking
De Heere Jezus had geen zonden. Zijn er mensen geweest die zonder zonden
hebben geleefd (een wedergeboorte hebben meegemaakt) en die vervolgens levend zijn opgenomen? Ja, Henoch was zonder zonden en is levend opgenomen
in de hemel, hij wandelde 300 jaar met God. Elia was zonder zonden en is ook
levend opgenomen.
Opmerking; Indien zij zonden hadden waren ze direct gestorven bij het aanschouwen van God, want niemand kan (in de gevallen natuur) God zien en in
leven blijven.
’Jezus wil Borg staan voor ons’ om onze zonden van ons weg te nemen, indien
wij Hem toelaten in ons leven, en vooral gehoorzamen aan hetgeen Hij ons
heeft ‘meegedeeld’ in Zijn Woord, dan kan dit en gaat dit ons, indien wij willen, lukken. Dit ‘willen’ moet er wel bij, want God dwingt ons nooit, het is een
vrije keuze voor een ieder.
Daarom blijven er maar twee groepen over na de Zondagswet crisis van de
NWO wanneer de Spade Regen is uitgestort. Dan worden we ook verantwoordelijk gesteld voor meer en Nieuw Licht vanuit de Bijbel, (Opb. 10;7 t/m 11 )
hetgeen God ons in deze moeilijk tijd schenkt in ‘Zijn Grote Barmhartigheid,
Liefde en Genade.’
Twee groepen zijn na de Zondagswet onder dwang gesteld van de NWO
(Opb. 16:13+14); zij doen wat God van hun verlangt en niet wat de NWO
leiders onder dwang van hun verlangen, nl. Gods wet overtreden.
1- de eerste groep;“Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de
geboden Gods bewaren” (is doen en naleven) “en het geloof “(is karakter hebben) “van Jezus hebben”. Opb. 14:12
2- de tweede groep; “Zalig zijn de doden die in de Heere sterven”. Ook vele
martelaren komen in de hemel. (Opb. 14:13 en Opb. 13:15)
De eerste groep, die levend overblijven zijn 144.000, zij zijn “zonder vlek of
rimpel” bevonden (Efeze 5:27 en Opb. 14:12) zij hebben een ‘volwassen karakter’ en zij hebben de reinheid van God in gevoelens, gedachten en gemotiveerdheid. Volwassenheid houdt hier in dat ongeacht wat men deze* (Opb. 7)
groep aandoet, zij niet zullen zondigen, zij zijn volledig Christus’ Beeld gelijkvormig geworden door de “meegedeelde gerechtigheid van Christus”. Zij alleen komen door de laatste Jakobs benauwdheid heen, die één jaar duurt (Jesaja
34:8)
De tweede groep zijn de martelaren – degenen die de marteldood (of anders)
zijn gestorven in de laatste periode van de wereldgeschiedenis, wanneer het
pausdom, de Kerk, weer de macht krijgt van de Staat, wereldheerser wordt en
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net als in de Middeleeuwen” een werktuig van satan is. (Ezechiel 28 A+B en
Opb. 13 het laatste vers en Opb. 18; “Ik zit als een koningin en zal geen rouw
zien”) Hier spreekt Jezus over in Daniel 12:1
Dan zijn er nog twee groepen die onherroepelijk verloren zullen gaan, dit
zijn;
1- Goddelozen, zij verloochenen Hem, Jezus Christus, door de geboden van
God te veronachtzamen. Een goed voorbeeld hierin is Judas, een van Jezus’
discipelen. Hij wilde Jezus niet erkennen als de Zoon van God. Hij was te trots
en wilde dat Jezus het toen begeerde aardse koninkrijk zou oprichten i.p.v. het
hemels koninkrijk, geen van de discipelen verstond dit toen, maar Judas nam
hierin een verkeerde beslissing. Dit zullen vele mensen straks gaan doen, omdat
ze niet op de hoogte zijn met het Profetische Woord van God. Er was nog een
discipel die dacht dat hij alles wist en volledig op God vertrouwde, maar zijn
eigen trotse hart nog niet kende, dit was Petrus. Als Jezus niet bij het meer was
geweest en Petrus persoonlijk op zijn ongeloof en verloochening had gewezen
en Petrus geen A) berouw had gehad, B) het niet specifiek had gemaakt, C)
geen schuldbelijdenis had gedaan, D) niet was gestopt met zondigen, was Petrus onherroepelijk verloren geweest. Het feit ligt hierin dat Petrus heel goed
begrepen heeft wat hij verkeerd gedaan had. Christus openbaarde hem, tijdens
de wandeling langs het strand, op hoe danige wijze hij zou sterven en met welke dood hij Jezus Christus zou verheerlijken, dit was de marteldood. De schuld
werd Petrus kwijt gescholden, maar de gevolgen van zijn verloochening bleven
hem zijn leven lang bij. Dus de gevolgen van de zonde hebben nog een sterke
invloed op ons verdere leven. Daarom zegt Paulus in 1 Timotheüs 4:2 dat, wanneer als wij ‘ons geweten dichtschroeien als met een brandijzer’, dit is het ergste is wat een mens kan doen, want dan zijn wij onbereikbaar voor God en absoluut reddeloos verloren. Maar dit is dan wel door ons eigen toedoen geschied.
Jezus Christus wil al onze zonden vergeven, echter wel op Gods voorwaarde.
Mensen maken fouten, maar kunnen altijd naar Christus terugkeren. Als wij in
Christus Jezus willen leven, dan kunnen we ook, door Zijn kracht, stoppen met
zondigen. Als dat niet zo zou zijn dan zeggen we met andere woorden dat satan
sterker is dan Jezus Christus en geven we hem, de duivel dus, de eer. Onbewuste zonden vinden het meeste plaats in onze gevoelens, gedachten en gemotiveerdheid, hierdoor komt de verleiding tot stand en vervolgens wordt de vaak
zichtbare zonde uitgevoerd, met alle gevolgen van dien.
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2- Heidenen – 1. Thess. 4 vers 5. “Heidenen die God niet kennen”. Niet willen
leren kennen. Dit zijn bijvoorbeeld Atheïsten of Spiritisten, zij geloven, zonder
dat ze het zelf vaak weten, in Lucifer (de naam van satan in de hemel voor zijn
val). Deze laatste groep vinden we bij de vrijmetselaars, maar ook in kerken
waar lucifer verheven wordt boven Jezus Christus. Ook doet men het in sommige kerken voorkomen alsof men Jezus aanbidt, terwijl het in werkelijkheid
lucifer is, die men aanbidt, terwijl de kerkleden zich hiervan zelf niet eens bewust zijn, maar de leiders vaak wel.
Het afvallige volk en het ware volk van God;
Wat zijn de drie volken van God en wat wordt het vierde volk; het overblijfsel?
Naam-Joden, naam-christenen, naam-Zevende-dags Adventisten zijn allemaal
goddelozen. Zij hebben de wet van God niet in hun hart en leven deze niet
openlijk uit. Daarin tegen zal er bij de laatste wereldgebeurtenissen (wanneer er
honger, zwaard, en pestilentie heerst) nog een waar, oprecht en vredelievend
volk van God blijven staan, die eenheid hebben in de Waarheid zoals God het
in Zijn Onfeilbaar Woord beschrijft. Iedereen, ongeacht tot welke geloofsgemeenschap hij/zij behoort, heeft de mogelijkheid om hierbij te kunnen horen.
Dit (3+1) volk, het vierde en laatste volk van God, in de vorm van een enorme
grote en nieuwe beweging, zal stand houden in die grote benauwdheid, welke
in Daniel 12:1 wordt beschreven.
Het is nog altijd een vrije keus om voor Jezus Christus te kiezen.
God overziet alles, Hij kent de diepste geheimen van ons hart en deze worden
door Hem beproefd. (Opmerking; satan verzoekt ons, dat doet God nooit)
Hij wil ons allen helpen om een perfect- of nog beter een volwassen karakter te
verkrijgen. Hij deelt ons door de “meegedeelde gerechtigheid” mee (dit is de
tweede Genade Gave)’ hoe wij moeten worden om de hemelpoorten binnen te
mogen gaan.
Waarom moet het overblijfsel van de ZDA gemeente een boodschap uitdragen naar alle kerken?
Eerst moeten alle dwalingen aan het licht gebracht worden, voordat deze wereld geschiedenis aan zijn eind kan komen. Dit houdt in dat iedere gelovige
moet kunnen kiezen tussen; satans vele ingebrachte dwalingen in Gods Waarheid en dat kan alleen door zelfstandig de Bijbel te onderzoeken.
Niemand kan dit voor iemand anders doen, want wij worden niet in groepen gered, (niet collectief in een bepaalde geloofsgemeenschap of kerk) maar per persoon wordt gekeken wie we zijn geweest en wie we zijn geworden, door gehoorzaamheid aan al Gods geboden. (Daarom komt er een laatste vierde volk)

ZIJN Boodschap - zijnboodschap@gmail.com - www.zijnboodschap.nl - V-6.0 18

Algemeen verslag van de opdracht en het doel van ZIJN Boodschap

Opmerking; een groot gevaar binnen alle kerken is het volgende;
U kent ongetwijfeld de uitspraak;
“Uit wiens hand men eet, diens woord men spreekt” (diegene van wie
we ons geld krijgen geven we meestal gelijk)
Dit is maar al te waar, we vinden het ook in alle huidige kerkgemeenschappen
terug.
Stelt u zich eens voor dat de dominee, priester of predikant iets anders gaat geloven en uitdragen, dan wat hij geleerd heeft of hem is opgedragen. We kunnen
allen begrijpen dat deze persoon dan direct zijn baan kwijt is. (Er zijn meerdere
van deze gevallen bekend)
1-De beste mogelijkheid is, dat wanneer men toch in gewetensproblemen komt,
elders werk te zoeken en het geweten niet te laten manipuleren door kerkleiders.
2-Een verkeerde keuze is, om het geweten dicht te schroeien, het werk voort te
zetten teneinde aanzien te behouden. (Ook hiervan zijn gevallen bekend)
3-Nog erger is het om Gods Bijbelse Waarheid te verloochenen.
Hierdoor zien we een groot gevaar ontstaan, want als men Gods oprechte kinderen gaat misleiden met dwaling en dit zien we overal gebeuren, zelfs al in de
ZDA gemeente, waaraan ‘al de waarheid’ gegeven is. Hoevelen zullen dan
door onwetendheid verloren gaan?
Op dit voorgaande grijpt God in door ‘Nieuw Licht’ (Opb. 10:7 t/m 11) te geven
aan het ‘overblijfsel van de ZDA gemeenschap’ in de vorm van het 'Rondborstig Getuigenis’ ter waarschuwing voor de ZDA gemeenschap tot de ZW, mede
zichtbaar gemaakt door de vuurballen. Hierdoor wordt de eerste zifting aangebracht tussen het kaf en het koren binnen de ZDA gemeenschap, zodat van deze
gemeente een heel klein overblijfsel blijft staan (de zogenaamde eerste hoorn
van de 144.000). Deze 1e hoorn wordt dan in ‘actieve dienst’ gezet, teneinde de
gehele wereld te waarschuwen dat Christus’ wederkomst nabij is.
Dit zal gepaard gaan met grote wonderen van God, uitgesproken door de (start
bij 1e hoorn) 144.000, die allen een volwassen karakter (4e definitie van het karakter) hebben behaald, teneinde “zonder vlek of rimpel” te kunnen staan om
Gods laatste werk te voleindigen.
Nu terug te komen op ons voorbeeld en de vergelijking van de meester/juf:
De dieptes van heiligmaking heeft God aan Zijn 3 uitverkoren volken gegeven
(Joden, christenen en ZDA) maar;
Wat hebben de meester en de juf ermee gedaan?
Wat hebben de kerkleiders ermee gedaan?
Wat hebben de wereldleiders ermee gaan?
Wat heeft God voor ons allen gedaan?
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Of zijn we dit laatste allemaal vergeten?
Of maken we er een goedkope genade van?
Of maken we allemaal tuchtregels met angst syndromen daarbij?
Wat is het verschil tussen de christelijke kerken en de Joodse gemeenschap
t.o.v. de Zevende-dag Adventisten?
Het antwoord op deze vraag moet nu duidelijk zijn;
Wat zei Jezus Christus steeds weer? “Hoe leest gij?” en “Er staat geschreven” in Gods Onfeilbaar Woord. Dit moet verkondigd worden, met uitleg en
onderbouwing van de laatste groep, in actieve dienst gestelde en oprechte ZDA.
(Een heel klein overblijfsel van de ZDA gemeente start hiermee)
Wat is Bijbelse Waarheid of wat zijn menselijke vormen en tradities en dus vervalsingen van satan?
Wij moeten zelf onderzoeken wat Waarheid of leugen is.
Bestudeer de Bijbel zelfstandig, dit moet ons eerste doel zijn.
De ZDA gemeente is veel Nieuw Licht (let op, geen nieuwe leer) op Gods
Woord gegeven ook in de profetieën, maar in het bijzonder in “Gerechtigheid
door Geloof” en “De Verborgenheid der Ongerechtigheid. Dit laatste volk is
aangewezen om iedereen nu al, maar vooral tijdens de NWO crisis te waarschuwen, door de Zuivere Waarheid en het Goddelijke laatste Nieuwe Licht,
hetgeen van Gods troon schijnt, uit te moeten en willen dragen. (nogmaals; de
1e hoorn, het overblijfsel van de ZDA gemeente, heeft dit ontvangen en zal
eerst uitdragen worden, in de vorm van het “Rondborstig Getuigenis” binnen de
ZDA zelf (Lees, Zacharia 3 t/m 5). Want Hierna komt de “Luide Roep” (Jesaja
58:1 en Opb.14:6 t/m 11) voor al de andere kerkgemeenschappen met name na
de Zondagswet afkondiging van de NWO leider.
Hieronder een opsomming met vragen en antwoorden in willekeurige
volgorde:
Hierbij worden niet alle verwijsteksten genoemd, maar dit is om u te laten verstaan hoe erg de situatie nu al is geworden in alle kerken. Het is dus een grote
Babylonische verwarring geworden. Lees openbaring 14, 17 en 18 nog eens
goed door.
Wat is het verschil tussen het ware geloof en de Babylonische vervalsingen?
• Bijbels; Weest Heilig want Ik ben Heilig 1-Petrus 1:15 en 16
• Waar; Niemand kan van zichzelf zeggen dat hij/zij heilig is, want
God heiligt de mensen en niet de mens zelf. Hij/zij werkt elke dag en
iedere minuut aan heiligmaking. (Dus een leven lang)
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• Waar; Heiligmaking duurt een leven lang, er is niet een bepaald

moment dat we kunnen zeggen heilig te zijn.
• Niet waar; Wij kunnen niet zonder zonden leven, dus niet heilig
leven. Dan zegt men met andere woorden, satans macht is sterker dan
de macht van Christus. Dit is aanmatiging naar God toe!
• Waar; De genade deur gaat dicht bij de ZW voor de ZDA om tot de
(1e hoorn) 144.000 te behoren.
• Niet waar; De 144.000 worden gevormd door alleen maar ZDA,
dit kan niet omdat er straks een vierde volk zal staan, hetgeen zal bestaan uit mensen uit alle talen, naties, volken en geslachten, dit is het
(3+1) het 4e volk, zij hebben een volwassen karakter. (Opb.14:12)
• Waar; De Joden kunnen tot de 144.000 behoren, dit is echter ook
maar een klein overblijfsel, het bewijs is te vinden in Romeinen 11
• Waar; De genadedeur gaat dicht bij de 1e van de 7 plagen ( Opb.
16) voor de gehele mensheid, hierna kan niemand meer gered worden.
• Niet waar; Er komt straks een 1000 jarig vrederijk. Dit kan niet, dit
is nl. het 1000 jarig millennium, voorafgaande aan Gog Magog. Tijdens deze periode wordt de strafmaat van het oordeel, door Christus
en de 144.000, bepaald over alle goddelozen en heidenen. Het eindoordeel zal worden voltrokken na die duizend jarige periode.
• Niet waar; Wij hebben geen vrije keuze? Als dit waar zou zijn, dan
zijn we robots geworden zonder liefde van en naar God toe, zo heeft
God ons niet geschapen.
• Niet waar; God heeft ons op voorhand wel of niet geschikt geacht
voor de hemel (voorbestemming theorie) dit zou aanmatigend zijn,
want dan zou God een God van willekeur zijn en niet een God van
liefde voor de mensen, die Hij Zelf geschapen heeft naar Zijn Beeld.
• Waar; Wij moeten zelf een keuze maken voor God en Zijn liefde
voor ons waarderen en laten zien, dat we deze keuze met volle overtuiging hebben gemaakt.
• Waar; God dwingt nooit, Want God is liefde. Kijk naar het kruis
van Golgotha. Satan en zijn handlangers dwingen, ook gemeenteleiders dwingen vaak de leden een bepaald, niet Bijbels, geloof aan te
nemen.
• Niet waar; God is voor ons alleen maar een genadige God, iedereen wordt toch gered? Dit wil satan u doen geloven en ook de valse
profeten en kerkleiders.
• Waar; Jezus Christus moest gekruisigd worden, om ons te overtuigen dat de zonde nooit goedgekeurd kan worden. Daarom vergeeft Hij
oprecht beleden zonden door “Gerechtigheid door Geloof”.
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• Niet Bijbels; de parapluleer; alles valt onder de genade en iedereen

is gered, dit is een enorme vervalsing om ons geweten dicht te
schroeien voor de Waarheid; dat wij zondaars zijn en worden vermaand de zonde uit ons leven weg te doen, ongeacht de moeilijkheden die hierdoor op onze weg komen.
• Waar; Waarom moest het kostbare bloed van de Zoon van God dan
vloeien? Om ons de mogelijkheid te bieden te stoppen met zondigen.
• Waar; Wie zijn satans beste handlangers in deze wereld; dit zijn de
NWO leiders (Opb.16:13) Draak, Beest en de Valse profeten
• Waar; 1) De fanatici, 2) de liberalen en 3) de weglopers; de splinterbewegingen (de z.g. 70 uit Christus’ tijd) zijn diegenen die een valse leer brengen of niet standvastig zijn vanuit Gods Woord.
• Waar; Waar zijn de doden? In het graf of anders gezegd (1e groep
alle oprechte kinderen van God) wachtende op de wederkomst van
Christus, en (2e groep goddelozen en heidenen blijven in het graf) om
geoordeeld (strafmaat wordt bepaald) te worden in de 1000 jaar,
(Opmerking; de oprechten blijven dus ook in het graf tot Christus’
wederkomst op de wolken des hemels) om samen met de nog levende
144.000 opgenomen te worden.
• Niet Bijbels; Vele dominees, priesters en predikanten beweren dat
men direct na te zijn gestorven naar de hemel gaat, er is dan (en komt
dan) ook geen oordeel van God. (Dit is en valse doctrine van satan)
• Waar: Wie zijn dan wel in de hemel? Henoch en Elia en Mozes en
de 24 ouderlingen. Dit is Bijbels!
• Waar; Wanneer zijn de 24 ouderlingen in de hemel gekomen? Bij
de opstanding van Christus, dit waren 24 heiligen. Waardoor weten
we dat zeker? Deze 24 ouderlingen zijn verschenen in Jeruzalem.
• Waar; Wij worden verantwoordelijk gesteld voor onze financiële
middelen en bezittingen, welke God ons heeft geschonken. Alles wat
wij bezitten behoort God toe.
• Waar; Daarom heeft God het tienden stelsel ingesteld, (welke heilig zijn verklaard) dat wij van alles wat wij ontvangen in gelden/financiële middelen een tiende deel (1/10 =10%) moeten teruggeven
aan God (lees heel Maleachi 3 maar ook het OT hierover)
• Niet Bijbels; In de Charta Oecumene kerken dient men financiële
middelen af te dragen naar de hoeveelheid kinderen in het gezin. Wat
is hier de bedoeling van? Hier mag u zelf eens kritisch over nadenken.
Zie Ere-diensten voor uitleg. Dit is in geen geval een Bijbelse waarheid, maar wel een katholieke en ook al een gereformeerde instelling.
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• Niet Bijbels: De Sabbat is veranderd in de zondag, doordat Chris-

tus op de eerste werkdag van de week opstond uit het graf.
• Waar; Christus rustte in het graf op de Sabbat, met andere woorden
Hij hield Zich, zelfs toen, aan het Sabbatgebod.
• Waar; Overal in de Bijbel vinden we geheiligde en gezegende bewijzen terug dat de Sabbatdag Gods geheiligde en gezegende rustdag
is. Lees nogmaals eens goed de 10 Geboden door (Exodus 20:1-17)
• Waar; Deze gezegende en geheiligde rustdag is door Constantijn
veranderd in 321 na Chr., tijdens een crisis in zijn Roomse rijk. Om
deze verandering te bevestigen werd hij een (naam) christen. En dit
gaan wij weer meemaken door het Moderne Rome (Opb. 13 t/m17)
• Waar; De doop door middel van besprenkeling is niet Bijbels, besprenkelen vinden we nergens in de Bijbel terug, dit is een instelling
uit de Rooms Katholieke kerk. Hierin ligt ook het bewijs van ledenwerving en betalen van lidmaatschapsgelden aan de Roomse kerk.
• Waar; Bijbelse doop is alleen geoorloofd, door middel van onderdompeling “Christus klom op uit het water”
• Niet Bijbels: Andere kerkgemeenschappen gebruiken (verkeerde)
Bijbelse geloofspunten bij de kinderdoop, dit is onmogelijk Bijbels te
noemen, want deze zijn niet in de Bijbel terug te vinden.
• Waar; De ZDA hebben als enige volk 28 volledig uitgewerkte Bijbelse geloofspunten, (in boekvorm aangeleverd, zie website A-12)
waar men het volledig mee eens moet zijn om gedoopt te kunnen en
te mogen worden. Wordt nu bijna niet meer gehandhaafd, dit is de afval binnen de ZDA.
• Niet waar; Er moet nog een nieuwe tempel in Jeruzalem worden
gebouwd. De Bijbel en onze HEERE, is hierin overduidelijk; “ziet uw
huis wordt u woest gelaten” (Matth. 23:38 en Jer. 31)
• Waar; Het einde van het letterlijk Israel, het oude verbondsvolk is
na de vloek, genoemd in Leviticus 26 (vier maal), geëindigd in 1798
en in 1844. Hierna heeft God Zijn Nieuwe Verbondsvolk bevestigd.
(Lees geheel Jeremia 31 en Jesaja 7; de start.)
• Waar; De Charta Oecumene kerken leven nu in het Genade Verbond met God en moeten nog in het Nieuwe - of Eeuwige Verbond
komen na de Zondagswet periode, zij hebben allen de kans om in het
Nieuwe Verbond (martelaren), of in het Eeuwige Verbond (de derde
hoorn van 144.000) te komen.
• Waar; Satan komt als een engel des lichts en doet zich voor als
Christus, hij vindt het geweldig als er over de tempelbouw in Jeruzalem wordt gesproken, men helpt op die manier dus mee satans plan-
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nen te verwezenlijken. Terwijl onze Heiland toch zo duidelijk is geweest. (Matth. 23:38)
• Waar; Er zal straks, op de berg Gods een tempel zijn (Opb.7:15,).
Let op de verwarring met de tempel op de nieuwe aarde, zoals wij die
hier kennen, om God te gaan aanbidden. Deze zal er niet meer zijn.
• Niet waar; Er is een eeuwige hel (als eeuwig brandend vuur bedoeld) of vagevuur (tussen aarde en hel in).
• Waar; ten opzichte van bovenstaande is wel waar, dat na de 1000
jaar de aarde volledig gereinigd zal worden door vuur. De zonde en
satan met al zijn handlangers (ook de goddelozen en heidenen) zullen
vernietigd worden. Hierna zal door God alles op de aarde opnieuw geformeerd worden.
• Waar; Massa’s gelovige mensen, kerkgangers worden misleid.
• Niet waar; Vele geloofsgemeenschappen belijden ‘heiligmaking’ te
verstaan, dit is onmogelijk als men o.a. het startpunt van Daniel 8:14
niet begrijpt of wil bestuderen.
• Waar; ten opzichte van bovenstaande; Na de 2300 dagen/jaren van
Dan. 8;14 is Christus van het Heilige naar het Heilige der heiligen gegaan om daar het oordeel over de gestorvenen (doden die nog steeds
in het graf rusten) uit te spreken. (Let op; Nog geen strafmaat, alleen
wel of niet gered)
• Waar; Als Christus nu in het Heilige der heiligen is moeten wij,
met ons verstand en gedachten, naar deze plek/plaats aanbidden.
• Waar; Waarom bidden wij “om Jezus Christus wil” tot God de Vader? Omdat onze gebeden eerst gereinigd moeten worden door het
verzoenende Offer (bloed) van Jezus Christus. Hij wordt daarom ook
onze Middelaar genoemd. (Denk aan het wierookvat, OT)
• Niet Bijbels; hoeveel voorgangers, bidden nu niet meer “om Jezus
Christus wil”? Let hier eens op, dit is veel zeggend.
• Waar; Welk volk is er dat Bijbelse heiligmaking volledig begrijpt,
voorstaat en uitdraagt? Dat zijn of kunnen de ZDA zijn, maar helaas
zijn er velen van hen “lauw” geworden en zullen uiteindelijk worden;
‘uitgespuwd uit Mijn mond’. (Opb. 3:16)
Hoe duidelijk sprak Jezus toen over het Nieuwe Licht op Gods Onfeilbaar
Woord voor Zijn tijd? Dit Nieuwe Licht, vanuit Gods Zuivere Onfeilbare
Woord, zal in onze tijd ‘wederom’ geopenbaard worden! (Opb. 10:1-11)
Het ware vasten is niet slechts een uiterlijke vormendienst. De Schrift beschrijft
het vasten dat God verkiest aldus: "De boeien der goddeloosheid los te maken,
de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbre-

ZIJN Boodschap - zijnboodschap@gmail.com - www.zijnboodschap.nl - V-6.0 24

Algemeen verslag van de opdracht en het doel van ZIJN Boodschap

ken" (Jesaja 58:6) en "wanneer gij de hongerige schenkt wat gij zelf begeert en
de verdrukte verzadigt." (Jesaja 58:10) Hier worden de geest en het karakter
van het werk van Christus naar voren gebracht. Zijn gehele leven was een opoffering van Zichzelf voor de redding van de wereld. Of Hij nu vastte in de woestijn van verzoeking of aanzat met de tollenaars op het feestmaal van Matthe s,
Hij gaf Zijn leven voor de verlossing van de verlorenen. Niet in ledig treuren, in
louter lichamelijke vernedering en talrijke offeranden blijkt de ware geest van
toewijding, maar die wordt getoond in het zich willig overgeven aan het dienen
van God en de mensen.
Voortgaande met Zijn antwoord aan de discipelen van Johannes, sprak Jezus de
volgende gelijkenis: "Niemand scheurt een lap van een nieuw kledingstuk af om
die op een oud kledingstuk te zetten. Anders zal hij niet alleen het nieuwe
scheuren, maar de lap van het nieuwe zal ook niet passen bij het oude." (Lucas
5:36) De boodschap van Johannes de Doper mocht niet worden verweven met
overlevering en bijgeloof. Een poging om de schijnheiligheid van de Farizee n
te vermengen met de toewijding van Johannes, zou alleen de kloof tussen hen
maar duidelijker maken.
Evenmin konden de beginselen van de leer van Christus verenigd worden met
de vormendienst der Farizee n. Christus zou de breuk die teweeggebracht was
door de leer van Johannes niet toesluiten. Hij zou een nog duidelijker afscheiding maken tussen oud en nieuw. Jezus illustreerde dit verder met de woorden:
"En niemand doet jonge wijn in oude zakken; anders zal de jonge wijn de zakken scheuren en weglopen en de zakken gaan verloren." (Lucas 5:37) De leren
zakken die gebruikt werden als kruik om de jonge wijn in te doen, werden na
verloop van tijd droog en broos en hadden daarna geen waarde meer voor dit
doel. Met dit vertrouwde beeld stelde Jezus de toestand van de Joodse leiders
voor. Priesters, schriftgeleerden en oversten zaten vastgeroest in een sleur van
vormen en overleveringen. Hun hart was bekrompen samengetrokken als de
verdroogde wijnzakken waarmee Hij hen vergeleken had. Terwijl zij zich tevreden stelden met een wettische godsdienst, was het voor hen onmogelijk om de
bewaarders te worden van de levende waarheid van de hemel. Zij meenden dat
hun eigen gerechtigheid al genoegzaam was en verlangden er niet naar dat er
een nieuw element in hun godsdienst ingebracht moest worden. De goedgunstigheid van God aan de mensen namen ze niet aan als iets dat buiten hen omging. Zij verbonden dit met hun eigen verdiensten door hun goede werken. Het
geloof dat door liefde werkt en de ziel zuivert, kon zich niet verenigen met de
godsdienst van de Farizee n, die bestond uit ceremoni n en menselijke verboden. De poging om de leer van Jezus te verenigen met de bestaande godsdienst
zou tevergeefs zijn. De levende waarheid van God zou, evenals de gistende
wijn, de oude, half vergane zakken van de overlevering van de Farizee n doen
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ë

ë
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scheuren. De Farizee n meenden dat ze te wijs waren om onderricht te ontvangen, te rechtvaardig om redding nodig te hebben, te hoog in aanzien om de eer
die van Christus komt, nodig te hebben. De Heiland keerde Zich van hen af om
anderen te zoeken die de boodschap van de hemel zouden aannemen. In de ongeletterde vissers, in de tollenaar op het marktplein, in de Samaritaanse vrouw,
in de gewone mensen die Hem vol vreugde hoorden, vond Hij Zijn nieuwe kruiken voor de nieuwe wijn. De instrumenten die gebruikt zullen worden voor het
evangeliewerk, zijn die zielen die vol vreugde het licht aannemen dat God hun
zendt. Dat zijn Zijn vertegenwoordigers, die de kennis van de waarheid aan de
wereld moeten meedelen. Wanneer door de genade van Christus Zijn kinderen
nieuwe kruiken zullen worden, zal Hij hen vullen met nieuwe wijn.
Hoewel de leer van Christus werd voorgesteld als nieuwe wijn, was het geen
nieuwe leerstelling, maar de openbaring van datgene wat vanaf het begin geleerd was. Maar voor de Farizee n had de waarheid Gods zijn oorspronkelijke
betekenis en schoonheid verloren. Voor hen was de leer van Christus bijna in
ieder opzicht nieuw en deze leer werd niet erkend en niet aanvaard.
Jezus wees op de macht die valse leer heeft om waardering en verlangen naar
de waarheid te vernietigen. "Niemand", zei Hij, "die oude wijn gedronken heeft,
wil jonge, want hij zegt: De oude is voortreffelijk." (Lucas 5:39) Al de waarheid
die door de patriarchen en profeten aan de wereld gegeven was, straalde in
nieuwe schoonheid in de woorden van Christus. Maar de Schriftgeleerden en
Farizee n hadden geen verlangen naar de kostelijke nieuwe wijn. Voordat ze
zich ontledigd hadden van de oude overleveringen, gewoonten en gebruiken,
hadden ze geen plaats in geest of hart voor de leer van Christus. Ze klemden
zich vast aan dode vormen en wendden zich af van de levende waarheid en de
kracht Gods.
Dit zou de ondergang van de Joden blijken te zijn en het zal de ondergang worden van vele zielen in onze tijd. Duizenden maken dezelfde fout als de Farizee n die Christus terechtwezen bij het feest van Matthe s. Liever dan langgekoesterde idee n op te geven, of een bepaald waandenkbeeld te verwerpen,
weigeren velen de waarheid die van boven komt, van de Vader der lichten. Zij
vertrouwen op zichzelf en voelen zich afhankelijk van hun eigen wijsheid en beseffen niet hun geestelijke armoede. Ze staan erop gered te worden op een manier waarbij zij een belangrijk werk kunnen doen. Wanneer zij zien dat er geen
manier is om zelf bij het werk betrokken te zijn, verwerpen ze de redding die
hun wordt geboden.
Een wettische godsdienst kan nooit zielen tot Christus brengen, want het is een
godsdienst zonder liefde, zonder Christus. Vasten of bidden dat wordt gedreven
door een geest van zelfrechtvaardiging, is een gruwel in de ogen van God. Het
plechtig samenkomen voor aanbidding, de cyclus van godsdienstige plechtig-
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heden, de uiterlijke vernedering, het indrukwekkend offeren, verkondigen dat
degene die deze dingen doet, zichzelf beschouwt als rechtvaardig, als iemand
die recht heeft op de hemel; maar dit alles is bedrog. Onze eigen werken kunnen nooit ons behoud kopen.
Zoals het was in de dagen van Christus, is het ook nu; de Farizee n kennen hun
geestelijke armoede niet. Tot hen komt de boodschap: "Omdat gij zegt : Ik ben
rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de
ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, raad Ik u aan van Mij te
kopen goud dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte
klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar
worde." (Openbaring 3:17,18) Geloof en liefde zijn het goud dat in het vuur gelouterd is. Maar bij velen is het goud dof en is de rijke schat verloren gegaan.
De gerechtigheid van Christus is voor hen als een ongedragen kleed, als een
fontein die niet aangeroerd is. Tot hen wordt gezegd: "Maar Ik heb tegen u, dat
gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen
zijt en bekeer u en doe (weder) uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot
u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet
bekeert." (Openbaring 2:4,5)
"De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbroken en verbrijzeld
hart veracht Gij niet, o God." (Psalm 51:19) De mens moet ontledigd worden
van zichzelf voordat hij, in de volle betekenis, in Jezus kan geloven. Wanneer
het eigen ik verloochend is, kan de Heere de mens tot een nieuw schepsel maken. Nieuwe kruiken kunnen nieuwe wijn bevatten. De liefde van Christus zal
de gelovige bezielen met een nieuw leven. In hem die ziet op de Leidsman en
Voleinder van ons geloof, zal het karakter van Christus openbaar worden.
Jezus de Wens der Eeuwen Hoofdstuk 28 - Levi – Matthe s blz. 230 t/m 233
Wat is dan echte Bijbelse Heiligmaking?
Hieronder vindt u een zeer beknopte uitleg van wat nu echte of anders gezegd
ware heiligmaking is. Met nadruk verwijzen we u naar de studies van ZIJN
Boodschap waarin u alles, aan de hand van Gods Onfeilbaar Woord, wordt uitgelegd. Onderstaande is echter alleen bedoeld als opstap, om u persoonlijk tot
studie aan te zetten.
Het begrip toegerekende gerechtigheid is “recht hebben op de hemel”
Het begrip meegedeelde gerechtigheid is “geschiktheid voor de hemel”
Deze laatste wordt soms ook wel ‘toebedeelde gerechtigheid’ genoemd, maar
wordt door ZIJN Boodschap zo weinig mogelijk gebruikt om verwarring te
voorkomen.
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• Niet roddelen en kwaadspreken
• Niet liegen en bedriegen, u komt dan niet in de hemel, anders ge-

zegd u past daar niet en zult zich daar ook niet thuis voelen en toch
denken mensen nog, een leugen in nood, is niet zo groot. (Opb.21;8 +
22;15)
• Of nog erger met anderen meegaan in hun zonden (Rom 1:32)
• Niet de spot drijven met Gods dienstknechten en/of profeten
• Ons lichaam is “een tempel van Gods Heilige Geest” (Rom. 12:1)
dit vindt u veelvuldig in de Bijbel terug. Op geen manier, mag ons lichaam bezoedeld worden
• Geen alcoholische dranken nuttigen
• Tijdens het Bijbelse Heilig Avondmaal geen gefermenteerde wijn
gebruiken en geen gezuurd/gegist brood
• Voorafgaand aan het Heilig Avondmaal, behoort de voetwassing
plaats te vinden, dit is Bijbels en heel belangrijk
• Geen varkensvlees eten, dit staat gelijk aan het eten van muizen
(Jes. 66:17) lees ook het OT, maar ook geen varkensproducten zoals
broodbeleg en bv. producten waar gelatine in is verwerkt
• Geen aasdieren eten, onderzoek de Bijbel en de studies (video’s)
• Vegetarisch eten is een eerste stap tot heiliging van onze tempel
• Geen koffie met cafeïne drinken
• Geen thee met theïne drinken
• Teveel eten is een zonde, tegen God en ons eigen lichaam (tempel)
• Het beste is in het geheel geen dierlijke producten te gebruiken;
m.a.w. het is beter veganistisch te eten (eventueel in een latere fase
toe te passen)
• Voldoende lichamelijke beweging, in de vorm van wandelen, fietsen, hardlopen en andere soorten van oefeningen, geen wedstrijden.
• Zorgen voor voldoende rust, zowel slaap als andere soorten van
verantwoorde ontspanning
• Gepaste kleding dragen; niet meegaan met de wereldse mode,
maar ook niet altijd in het “akelig zwart” lopen zoals de Bijbel dat in
de Psalmen noemt
• Geen sieraden dragen, met name omdat we in de Grote Verzoendag
periode leven, denk aan de Babylonische hoer van Openbaring 17
• Niet meegaan met de zonden van Babylon/R.v.K. (Charta Oecumene) In de Bijbel wordt dit ‘hoereren’ genoemd. We lezen door de
gehele Bijbel hoe God dit altijd heeft verafschuwd en veroordeeld
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• Babylon betekent babbelen als en baby ‘verward spreken’ en staat

voor wilde verhalen vanuit de Bijbel verkondigd, ook wel bedrieglijk
handelen genoemd
• Zich volledig afscheiden van de wereldse gewoonten; geen TV,
geen theater shows, geen bioscoop bezoeken enz.
• Binnen de kerkmuren geen bazar of theatervoorstellingen organiseren
• In de natuur zijn, om Gods nabijheid te ervaren, door gebed en in
de stilte Gods wonderen te overdenken (pas echter op voor Pantheïsme, dit is een vorm van boom aanbidding)
• Sabbat heiliging en dan ook alleen het Woord van God bestuderen
en over Gods Onfeilbaar Woord spreken (Jes. 58:13)
• Er mogen geen on-Bijbelse feesten meer worden gehouden, dit zou
het verloochenen van Christus (Het Lam) betekenen. Ons Pascha Lam
is al geslacht en de tempeldienst is gestopt; het voorhangsel is gescheurd (van boven naar beneden door heilige engelen)
• Zoek die gemeenschap op welke de Bijbelse heiligmaking, de Bijbelse geloofspunten onderwijst en de ware Bijbelse leer heeft. (Dit
wordt het vierde volk van God, in een nieuwe beweging)
• Waarom mag het overblijfsel van de ZDA, Gods laatste volk, Mijn
volk (Opb.18:4) uit Babylon roepen? Omdat zij ware heiligmaking
hebben uitgeleefd en “zonder vlek of rimpel” in actieve dienst worden
gesteld bij en rondom de Zondagswet crisis van de NWO
• Kernpunt van de 144.000 is, dat zij niet meegaan met welke soort
van gebods-overtreding Rom. 1:32 of “daar een welgevallen aan
hebben” op wat voor manier ook maar, dit is een toets en kernpunt!
• Elke ochtend en avond met het gezin een korte overdenking-, gebedsbijeenkomst houden (dagopening en dagafsluiting)
• Bidstonden organiseren; Bijbelstudie doen en God vragen om hulp
in het dagelijks leven en in het werken voor God
• Een volledig toegewijd leven willen leiden net zoals Christus ons
bevolen heeft in de laatste verzen van Matth. 28
• Vertrouwende op de leiding van menselijk gezag, zal niemand komen tot de reddende kennis der Waarheid
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Er komt niemand die onrein is en ook niemand met een verwrongen of onedel
karakter (hetgeen geen afspiegeling is van Gods Heilige wet; de 10 geboden en
van Jezus’ karakter) binnen de poorten van de hemel, “ons karakter is het
paspoort voor de hemel”.
Heiligmaking komt na de bekering, zonder juiste heiligmaking geen eeuwigheid, blijf dus persoonlijk voortdurend aan heiligmaking werken.
Bekering is, in eerste instantie, alleen maar kiezen voor God en heiligmaking is
alles er aan doen om de ‘Zuivere Bijbelse Waarheid’, vanuit Gods Onfeilbaar
Woord, te begrijpen en uit te leven, zodat we zonder verkeerde gedachten, gevoelens en gemotiveerdheid, dit is zonder vlek of rimpel (Efeze 5:27) zullen
staan bij de wederkomst van Christus Jezus op de wolken des hemels.
Alleen geheiligde en wedergeboren kinderen van God passen in de hemel (zij
zijn geschikt gemaakt voor de hemel door de Zaligmaker), daar zijn geen roddelaars, twistgierige mensen of wie dan ook, die niet gehoorzamen wil aan
Gods Bijbelse Voorschriften en met name Gods 10 Geboden. (Gods Karakter)
Hoe startte onze Geliefde Heiland Zijn roeping en hoe was de situatie toen
binnen Gods volk, in de tijd van het Oude Testament?
Met name toen Jezus als kind Zijn Bijbelstudie en onderwijzingen aan de leiders, Rabbi’s van de Synagoge (kerken nu) gaf?
In onze eindtijd is het niet anders, dan toen Jezus in Zijn tijd begon.
De dagen van strijd in Jezus zijn tijd
Vanaf zijn eerste levensjaren werd het Joodse kind omringd door de inzettingen
van de rabbi's. Er werden strenge regels gegeven voor iedere daad, zelfs tot de
kleinste bijzonderheden van het leven toe. Door de leraars in de synagogen
werd de jeugd onderwezen in de talloze voorschriften waarvan men verwachtte
dat orthodoxe Joden ze in acht zouden nemen. Maar Jezus hield Zich met deze
dingen niet bezig. Van Kind af aan handelde Hij onafhankelijk van de wetten
van de rabbi's. Hij bestudeerde voortdurend de Schriften van het Oude Testament, en de woorden "Zo zegt de Heere", waren aanhoudend op Zijn lippen.
Terwijl de toestand van het volk duidelijk werd voor Zijn Geest, zag Hij dat de
eisen van de gemeenschap en de eisen van God voortdurend met elkaar in botsing kwamen. De mensen dwaalden af van het Woord van God en verheerlijkten
theorie n die ze zelf hadden uitgedacht. Zij hielden zich aan traditionele plechtigheden die geen enkel nut hadden. Hun godsdienst was zuiver een reeks ceremoni n; de heilige waarheden die deze had moeten inprenten, bleven voor de
aanbidders verborgen. Hij zag dat ze geen vrede vonden in de diensten waaraan geen geloof te pas kwam. Zij kenden niet de vrijheid van Geest, Die ze zouden ontvangen wanneer ze God in waarheid zouden dienen. Jezus was gekomen
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om te leren wat de betekenis was van het aanbidden van God, en Hij kon Zijn
goedkeuring niet eraan hechten dat menselijke inzettingen vermengd werden
met Goddelijke voorschriften. Hij viel de inzettingen of praktijken van de geleerde leraars niet aan, maar wanneer Hij om Zijn eigen eenvoudige gewoonten werd berispt, bracht Hij het Woord van God als een rechtvaardiging van
Zijn daden. Jezus de Wens de Eeuwen. Blz. 61
We zijn begonnen in dit verslag met de vraag van onze geliefde Heiland;
Velen zijn namelijk onwetend aangaande het ware Bijbelse geloof, zij zijn bedrogen en dreigen verloren te gaan. Christus bevestigde dit met de woorden;
“Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op
aarde? (Luk.18:8)
Het eenduidig uitgedrukte ongeloof in de mens is aanmatiging;
"Zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot
God komt, moet geloven dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig
zoeken". (Hebree n 11:6)
De kern van ons ongeloof in deze eindtijd is bij velen*;
Maar geloof heeft in geen enkel opzicht te maken met aanmatiging. Alleen hij
die waarlijk gelooft, is veilig voor aanmatiging. Want aanmatiging is satans
surrogaat voor geloof. Geloof doet een beroep op Gods beloften en brengt
vruchten in gehoorzaamheid voort. Aanmatiging maakt ook aanspraak op de
beloften, maar gebruikt die zoals satan dat deed, om overtreding te verontschuldigen*. Geloof zou onze eerste voorouders gebracht hebben tot vertrouwen in de liefde Gods en tot gehoorzaamheid aan Zijn geboden. Aanmatiging
bracht hen tot overtreding van Zijn wet, omdat zij geloofden dat Zijn grote liefde hen zou redden van de gevolgen van de zonde. Aanspraak op de gunst des
hemels zonder te voldoen aan de voorwaarden waarop de genade wordt verleend, is geen geloof*. Het wezenlijke geloof vindt zijn grondslag in de beloften
en voorzieningen van de Schriften.
Dikwijls wanneer satan gefaald heeft wantrouwen op te wekken, slaagt hij erin
ons tot aanmatiging te brengen. Wanneer hij ons ertoe kan brengen ons zonder
noodzaak op het pad der verzoeking te begeven, weet hij dat de overwinning
hem toebehoort. God zal allen behouden die wandelen op de weg der gehoorzaamheid; maar daarvan af te wijken, betekent zich wagen op het terrein van
satan. Daar zullen we zeker ten val komen. De Heiland heeft ons gezegd:
"Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt". (Marcus 14:38) overpeinzing
en gebed kunnen ons ervoor bewaren zonder noodzaak de weg van het gevaar
op te snellen, en op die manier zouden wij voor menige nederlaag bewaard
kunnen blijven. J.d.W.d.E. blz. 96
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En hoe dit bereikt wordt, heeft Christus ons getoond. Door welk hulpmiddel
overwon Hij in de strijd met Satan? Door het Woord van God. Alleen door het
Woord kon Hij de verzoeking weerstaan. "Er staat geschreven", (Matthe s
4:4) zei Hij. En ons zijn gegeven "kostbare en zeer grote beloften...... opdat gij
daardoor deel zoudt hebben aan de Goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst". (2 Petrus 1:4)
Iedere belofte in Gods Woord geldt ons. ''Van alle woord dat uit de mond Gods
uitgaat" (Matthe s 4:4) moeten we leven. Wanneer we aangevallen worden
door de verzoeking, moeten we niet letten op de omstandigheden of op eigen
zwakheid, maar op de kracht van het Woord. Alle kracht daarvan behoort u toe.
De Psalmist zegt : "Ik berg Uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige". (Psalm 119:11) "Naar het woord Uwer lippen heb ik mij gewacht voor de
paden van de geweldenaar." (Psalm 17:4) J.d.W.d.E. blz.94
Eindconclusie;
Iedereen moet zelfstandig Jezus leren kennen, door onderzoek te doen in de
Bijbel. En dit is nu mogelijk geworden door de website van ZIJN Boodschap
omdat daar onderwijs wordt gegeven vanuit de juiste Bijbelse fundamenten.
Men zal ongetwijfeld de voorgaande uitspraak kunnen herhalen; “uit de hand
waaruit men eet, is de taal van hetgeen men spreekt”, dit is binnen ZIJN
Boodschap nooit het geval geweest en zo zal het ook nooit worden. ZIJN
Boodschap is namelijk niet afhankelijk van mensen of financiële middelen,
wanneer het om levensonderhoud gaat. Wel is ZIJN Boodschap afhankelijk van
God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, maar in het bijzonder van
Gods Onfeilbaar Woord om iedereen die wil te onderwijzen, waarbij Gods heilige engelen ons gaan begeleiden en beschermen op ons levenspad.
Ook zijn er meerdere oprechte broeders en zusters die meehelpen om de eenvoudige, maar duidelijke Bijbelse Waarheid in deze verdorven wereld ten toon
te spreiden, met als doel iedereen te wijzen op Gods Onfeilbaar Woord en
Waarheid, teneinde een juiste keuze, voor de eeuwigheid, te kunnen maken.
Daarbij is zelfstandig studie, minimaal 1 uur per dag, absoluut nodig om Jezus
Christus te leren kennen en de vele vervalsingen van satan te ontdekken.
Een ieder kan gered en zalig gemaakt worden worden, door Jezus Christus onze
Zaligmaker (1Tim 1:4), maar daar is wel een offer voor nodig. Echter, zijn wij
bereid dat offer te brengen voor Jezus Christus, door ons “EIGEN IK” te kruisigen en “volledig te stoppen met zondigen?” Dit is pas ware heiligmaking.
God zal u dit persoonlijk doen ervaren. Advies; lees hierbij eens Psalm 20.
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Studie begeleiding;
Alles wat hiervoor is aangehaald, is nog maar een kleine greep uit de Basisstudies, welke u kosteloos worden aangeboden door ZIJN Boodschap op de website. www.zijnboodschap.nl
Vrijwel alle bovenstaande Bijbelse feiten worden uitgelegd in de Basisstudies,
welke op het internet vrij te downloaden zijn. In deze Basisstudies vindt u tevens alle Bijbelteksten.
Hoe kon dit werk met zelfs weinig financiële middelen tot stand komen?
Zijn Boodschap heeft, met Gods Genade, vrijwel alle werkzaamheden uit eigen
financiële middelen kunnen bekostigen, om Gods Onfeilbare Waarheid te kunnen verspreiden en tevens in eigen levensonderhoud te voorzien. Dit is op zich
al een groot wonder van God, mede omdat ondergetekende, als dienstknecht
van God de afgelopen 16 van de totaal 25 jaar studietijd tot nu (2022) toe, geen
wereldse werkzaamheden heeft verricht, dus ook geen loon heeft ontvangen,
maar wel 16 jaar full-time aan het werk van ZIJN Boodschap heeft mogen werken. Dank is hier alleen aan onze Geliefde HEERE Jezus Christus op zijn
plaats. Als wij in vertrouwen en in liefde voor God en Zijn kinderen willen
werken, zal Hij het voor ons doen, want dat heeft Hij beloofd en dat hebben wij
de afgelopen 25 jaar, in grote dankbaarheid van God mogen ervaren.
Daarom, nu weer volledig vertrouwend op God, hebben wij gemeend een speciale mogelijkheid te creëren voor Gods financieel minder bedeelde kinderen,
door aan hen alle Bijbelstudies, Profetenscholen, Ere-Diensten en Zang-Diensten kosteloos te verstrekken, zie hiervoor de website van ZIJN Boodschap.
Maar ook aan degenen, die financieel beter bedeeld zijn en ZIJN Boodschap
met vrijwillig bijdrage willen ondersteunen wordt dezelfde mogelijkheid geboden. Met deze vrijwillige bijdragen bevordert u het werk van God binnen ZIJN
Boodschap en op die manier worden weer anderen, die nog onwetend zijn aangaande ‘Gods Zuivere Bijbelse Waarheid’, geroepen en geholpen. Hiermee bespoedigt u Gods werk in deze eindtijd en dus ook de wederkomst van Christus
Jezus op de wolken des hemels. Dan zullen wij allen “Eindelijk Thuis Komen!”
Met een gezegende groet en voor u Psalm 43 ter nagedachtenis,
De medewerkers van ZIJN Boodschap
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