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Nieuwe serie
Verkondigingen over ZIJN Boodschap “Ere-diensten voor Gods volk” 

Nieuw voor het jaar 2013: Ere-diensten 
voor de Sabbat In het jaar 2013 wordt aan 
een volledig nieuw programma gewerkt; 
“Verkondigingen over ZIJN Boodschap”. In dit 
programma  worden predikaties gehouden 
zonder powerpoint sheets. De doelstelling van 
deze serie is om Gods oprechte kinderen in de 
toekomst (eindtijd) ook te kunnen voorzien van 
Sabbat Ere-diensten welke men thuis kan 
volgen. Dit betreft een complete Ere-dienst, 
waarin ook de liederen worden afgebeeld en 
begeleid met orgelmuziek, waardoor men mee 
kan zingen. De voorbereidingen hiervoor 
worden nu getroffen. (formaat 16:9 opname) 
Wij doen hierbij een verzoek tot gebed en 
ondersteuning om het werk wat God ons 
opdraagt, naar Zijn welbehagen te kunnen 
starten in mei van dit jaar. 

Afgeronde serie in 2012: De in de vorige 
nieuwsbrief aangekondigde serie; ZIJN 
Boodschap in de Openbaring  - Verdieping 1 
“Gods volk” is bijna afgerond. Zie de 
samenvatting video’s op de website, (10A en 
11A) waar u een eerste indruk kunt krijgen van 
de inhoud. We hebben hierbij ook een speciale 
DVD uitgave gemaakt met de titel; ”De genade 
deur sluit voor de ZDA bij de Zondagswet” 
deze komt uit de serie “Gods volk”. Geef deze 
DVD’s, welke vrij te kopiëren zijn, zo veel 
mogelijk door, om Gods oprechte kinderen 
binnen de ZDA gemeenschap nog te 
waarschuwen voordat het te laat is!    

Nieuw: speciale DVD uitgaven In de 
toekomst kunt u naast de samenvatting DVD’s 
ook speciale DVD uitgaven verwachten zoals in 
voorgaand gedeelte beschreven; “De genade 
deur sluit voor ZDA bij de Zondagswet” meer 
informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.

Extra informatie over de inhoud van de 
serie “ZIJN Boodschap in de Openbaring 
Verdieping 1 “Gods volk”: De Zondagswet is  
aanstaande. De 144.000 (met de elfde uur 
werkers) zullen bereid moeten zijn, om Gods 
oprechte kinderen d.m.v. “de luide roep” Sola- 
Scriptura, uit alle kerken te roepen. Om de 
144.000 hierop voor te bereiden, zullen zij op 
de hoogte moeten zijn met de laatste 
waarheden van het Verlossingsplan en de 
valstrikken van de vijand. Deze vijand is op alle 
gebieden actief; in de wereld en zelfs onder 
Gods laatste volk. In deze serie wordt u 
duidelijk gemaakt dat u alleen door Gods 
kracht, vanuit Zijn Woord en de Geest der 
Profetie leert om deze tegenstanders te 
herkennen, maar vooral om “waarheid en 
gerechtigheid” uit te kunnen dragen. Deze 
kennis is nodig om staande te blijven tijdens de 
crisis (rondom de NWO) en na de uitvaardiging 
van de  Zondagswet;  “De kleine- en grote 
Jakobsbenauwdheid” (Fil. 2:15). Deze serie 
omvat een diepgaande studie in de OT 
profetieën en verborgenheden. Voorkennis van 
“Al de waarheid in ZIJN Boodschap” Box 1A is  
nodig, om deze studie te kunnen verstaan. 

“En de dochter van 
Sion is overgebleven 
als een hutje in de 
wijngaard, als een 
nachthutje in den 
komkommerhof als 
een belegerde stad. 
Zo niet de HEERE 
der heirscharen ons 
nog een weinig 
overblijfsel had 
gelaten als Sodom 
zouden wij 
geworden zijn; wij 
zouden Gomorra 
gelijk zijn geworden” 
Jesaja 1:8
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“Zij haten in de 
poort dengene, 
die bestraft, en 
hebben een 
gruwel van dien, 
die oprechtelijk 
spreekt.”

Amos 5:10
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Deze studie van “Gods volk” omvat zeven 
boxen, waarin 8 DVD’s per box met totaal 112 
studies, waardoor alle series aan Bijbelstudies 
op ongeveer 400 komen.

Profetenschool op locatie: Afgelopen 
jaar hebben we de profetenschool gehouden, 
dit was iedere eerste sabbatmiddag van de 
maand, vanaf 15.00 uur tot 18.00 uur. De 
bedoeling van deze profetenschool is, om 
naast zelfstudie ook samen te studeren. Voor 
vragen en antwoorden wordt speciaal tijd 
vrijgemaakt. Met ingang van het nieuwe jaar is 
de locatie (tijdelijk) veranderd, zie voor 
informatie; www.zijnboodschap.nl  

Bij voldoende belangstelling kan men een 
profetenschool op eigen locatie aanvragen.  
Waardoor het reizen voor meerdere 
Bijbelstudenten aanzienlijk verkort wordt. Zie 
voor meer informatie; www.zijnboodschap.nl 

Speciale dank voor de vrijwillige 
bijdragen in het jaar 2012 i.v.m. nieuwe 
robot en opname apparatuur: We willen 
graag van deze gelegenheid gebruik maken 
om iedereen nogmaals hartelijk te bedanken 
voor de vrijwillige bijdrage(n), waarmee u Gods 
werk het afgelopen jaar heeft ondersteund. De 
nieuwe robot en opname apparatuur werken 
namelijk perfect en probleemloos. 

“Al de waarheid in ZIJN Boodschap” 
Box 1B en 2B: Het aanbieden van “Al de 
waarheid in ZIJN Boodschap - Box 1B” neemt 

wat meer tijd, maar wij hopen dat deze voor 
het grootste gedeelte in 2013 afgerond wordt. 
Voordat Bijbelstudenten met deze vervolg Box 
1B starten is het echt noodzakelijk om “Al de 
waarheid in ZIJN Boodschap Box 1A” (of de 
totale serie hoge kwaliteitsvideo’s), goed te 
hebben bestudeerd, herhaling is van groot 
belang. In Box 1B worden namelijk de laatste 
profetische inzichten van Gods Woord uit de 
Bijbel en “De Geest der Profetie” behandeld. 
Vervolgens wordt ook “Al de waarheid in ZIJN 
Boodschap Verzamelbox - samenvattingen en 
speciale DVD’s 2B” van hoge kwaliteit 
aangeboden met de laatste samenvattingen uit 
de tot zover afgeronde Bijbelstudies en de 
speciale uitgave DVD’s. 

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

U kunt ook meehelpen de boodschap te 
verspreiden door middel van de website en 
DVD’s (kopiëren) van ZIJN Boodschap door te 
geven in uw omgeving. 

 Slotwoord: Nieuw: met ingang van 2013  
worden er geen verzendkosten meer berekend 
bij bestellingen van DVD’s. Dit in verband met  
een tegemoetkoming in de kosten voor de 
Bijbelstudenten. 

De medewerkers van ZIJN Boodschap 
wensen u Gods onmisbare zegen voor het 
nieuwe studiejaar!
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COLOFON:
ZIJN Boodschap
Postbus 288
8250 AG Dronten

email: contact@ 
zijnboodschap.nl

webadres: www. 
zijnboodschap.nl

Giro: 754327
t.n.v. 
ZIJN Boodschap

ZIJN Boodschap
postbus 288 8250 AG Dronten

“Maar die de 
HEERE 
verwachten, 
zullen de 
krachten 
vernieuwen; zij 
zullen opvaren 
met vleugelen, 
gelijk een arend; 
zij zullen lopen, 
en niet moede 
worden; zij zullen 
wandelen, en niet 
mat worden.”

Jesaja 40:31
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