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De profetenschool van 

ZIJN Boodschap 

Pr-Serie-C1 Deel-1; 

“Inleiding: De (3+1) hoornen 
in de verbonden en volken”  

(Deze serie is in aansluiting op de 3+1 Verbonden)  
1 

Eerst kleuren uitleg van de 

hoornen, volken en verbonden 

 We proberen de voorgaande kleurcoderingen aan te houden waarbij; 

 Rood staat voor; het Letterlijk Israël (Oude Verbond) 

 Oranje staat voor; het Modern Israël (Nieuwe Verbond) 

 Paars staat voor; het Geestelijk Israël (Genade Verbond) 

 Wit staat voor; Witte kleed van Jezus Christus 

 Groen staat voor; Genade verbond 

 Blauw staat voor; Eeuwig verbond (m.n. in deze (3+1) hoornen studie) 

 Roze/violet staat voor; duivelse machten en krachten 

 Weet dit, dat er soms kleine kleurverschillen op kunnen treden tussen de 
hoornen t.o.v. de verbonden en volken.    2 

1e  2e   3e         4e    
Tip; print deze twee sheets uit, om  

naast de studies (video’s) te gebruiken 
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Algemene informatie over de kleuren die gebruikt 

worden in de studie van de (3+1) verbonden (herhaling) 

 De volgende kleuren geven de type verbonden of situatie van het 
volk of personen aan; 

 Paars = keizerlijk-pauselijk of modern Rome (3X)  
 Groene =(eeuwig) Genade- verbeterd-versterkte- bekrachtigde 

verbond (start met 1 persoon en eindigt met meerdere personen) 
 Rood = oude verbond (letterlijk Israël zowel Juda [1 stam] als 

Efraïm [10 stammen] vooral de tijd voor Christus) 
 Wit gestippeld = wanhoop-verbond (geestelijk Israël; ook wel 

Charta Oecumene of Babylon genoemd [10 stammen = Efraïm of 
Noord Israël genoemd in de Bijbel) 

 Geel = nieuwe verbond (moderne Israël met de ZDA; gestart in 
1844 op 22 oktober [Juda lijn of Zuid lijn]) Wit 144.000 

 Oranje = afvallige ZDA of ook wel naam ZDA genoemd 
 Roze = Millennium (1000 jaar) + 7 plagen + Gog Magog 

Ter inleiding zullen we hier eerst de basis van de drie hoornen behandelen 

3 

Hoe zit het met de (3+1) hoornen, verbonden, volken binnen de drie 

grote hoornen in de tijd (Bijbelse geschiedenis*) gezien? 

4 

1e  2e   3e          4e    

+1 Eeuwig verbond 

1e  2e   3e      4e 1e  2e   3e      4e 1e  2e   3e      4e    
Oude verbond met het 

Letterlijk Israël  
Genade verbond met het 

Geestelijk Israël  

Nieuwe verbond met het 
Moderne Israël  

 

= verbroken  
verbondsbe-

lofte door 
Gods volk 

Wie? 

De + 1 Hoorn 
is Christus Jezus  
uitleg volgt later  

in deze studie 

Wie Wie Wie 

Letterlijk Israël Geestelijk Israël Modern Israël 

*Let op de  
volgorde  

van de 
hoornen 

1e volk  
verwerpt   

Nieuw  
Licht 

2e volk verwerpt   
Nieuw Licht 

3e volk  
verwerpt   

Nieuw  
Licht 

Luide Roep Per. 
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Het verlossingsplan in het 3+1 eeuwig verbond tussen God de Vader en God de Zoon 

5 

De Schepper is: 

God de Vader  
en God de Zoon 

in eeuwigheid 

Vertrouwelijk  

overleg,  
Verlossingsplan. 

Jaloezie* Lucifer 

Verbanning Lucifer 

 met boze engelen 
uit de hemel en in 

wanhoop verbond 

4e Fase 

volk incl. 
Na - ZW 

11e uur W. 
11X12.000 

2e fase  
pers. 

3e fase  
pers. 

4e fase  
pers. 

Einde vloek 

en 1e volk 
Noord + Zuid 

Wanhoop 

verbond 

De mens  

krijgt een 
2e Kans! 

“Is keuze” 

Zegel 

van  
God 

Liefde voor Gods 

Wet voor engelen 
vrede, geluk en 

blijdschap! 

E 

E 
U 

W 
I 

G 
H 

E 
I 

D 

*Hemel komt in 

gevaar door 
opstand Lucifer  

en engelen 

Christus waar-

schuwt 2ex Lucifer 
voor opstand 

tegen Gods Wet 
en God de Vader 

(God zichtbaar) 

Overtreding van  

de Wet van God! 

E 

E 
U 

W 
I 

G 
H 

E 
I 

D 

Goddelijkheid 
Is zichtbaar 

E. verbond 3+1 1e = E. verbond met Heilige wezens 

2e = E. verbond met 

Adam en Eva (in Hof) 

3e = E. verbond met 

144.000-(op aarde) 
4e = E. verbond 1000j in 

hemel - hierna Gog Magog 

Gog Magog; 

Hierna alle  
ongelovigen 

vernietigd 

Rechtspraak; 

Onderzoek 
door Christus 

met 144.000 

Rechtspraak; 

Uitspraak 
Tijd eenheid in  

Gog Magog 

Start Gog Magog 

Rechtspraak;  
De voltrekking 

in tijdsduur 

Millennium; 

Doden  
wachten 

op straf, in  
het graf 

Boek des doods 

wordt geopend 
voor 

Gog Magog 

De nieuwe hemel 

bewoners kunnen  
de boeken inzien 

en ook getuigen 

2e Gog  

Magog 
7 jaar 

Ez. 39 

1e Nieuwe  

Jeruzalem 
op aarde 

Na 7e plaag 

einde vloek 
heidenen 

6e plg. 

einde  
vloek  

2e & 3e  
volk 

Doden 

opgewekt 
voor eind-  

vonnis 

DOEL IS ALLEEN OPRECHTE ENGELEN EN MENSEN IN DE EEUWIGHEID 

Lucifer 

“keuze”  
verwerpt 

2e kans 

2E  
VRIJE 
KEUZE 

1E  
VRIJE 

KEUZE! 

+1=4E  
VRIJE 
KEUZE 

3E VRIJE 
KEUZE 

START

(3+1) 
VRIJE 

KEUZE 

*DE 

EEUWIGE  
GOD IS 

EEUWIGE  
LIEFDE 

GOD 

IS NU 
OOK*  

LIEFDE 

Einde  

vloek 
+1=4e  

alle 
godde 

lozen
+hei-

denen 

Heilige wezens 

(engelen) 
zijn geschapen 

door Christus 

1e fase  
pers. 

Gen 3:15 

Martelaren 

vanaf ZW 

ZW-1X 

12.000 

6e Plg.  

hierna 
weder 

komst 
Christus 

7e Plg. 

Genade verbond 

Actief! G 

O 
D 

S 
 

 
P 

L 
A 

N 

V4 

HET 
KWADE 

GENADE 
VERBOND 

EEUWIG- 

HEID 

CHARTA   NA-ZW 

NA
ZW 

ZDA 

6 

A=1e Teken in  

de woestijn 
 is Vuur=HG 

C=2e Getuige 

Christus’ 
kruisiging 

E=2e Teken 

Pinkster-  
regen-Vuur 

B=1e Getuige 

Joh. de Doper 
gedood 

F=4e Getuige 

Stefanus  
gestenigd 

G=5e Getuige 

Paulus* voor 
Heidenen (+F) 

D=3e Getuige 

70+500  Apost 
binnen Israël 

C 

A 

Efraïm wordt; Geestelijk Israël - Efeze 

B 

B 

H=Einde Noord + Zuid Israël 2x 1e vloek voor 1e verbondsvolk=2520 

A = 34 n.Chr. 

C 

Sardis H=Einde 1X 3e vloek Geestelijk Israël 1e plaag 2e verbondsvolk 

Noord Israël 

Zuid Israël 

B 

Geestelijk Israël zichtbaar voorbeeld voor Letterlijk Israël, 

want Geestelijk Israël heeft Christus wel aangenomen! 

1844 Modern Israël was zichtbaar 

voorbeeld voor Geestelijk Israël A=1e Teken 

Pinkster-  
regen-Vuur 

C=2e Getuige 

Joh. Patmos 
Geest. Israël 

B=1e Getuige 

Paulus voor*  
Geest. Israël 

Letterlijk Israël (Christus) zichtbaar voorbeeld voor Geestelijk Israël en Modern Israël 

D=3e Getuige 

Wag. & Jones 
binnen ZDA 

Ger. d. Gel. 

B=1e Getuige 

Miller bijna 
gedood! 

1843 Chart 

Dode-

lijke 
wond 

paus-
dom 

C=2e Getuige 

E.G. White 
Dec. 1844 

G. Der Pr. 

A=1e Teken 

Aardb., Zon  
Maan, Sterren 

1755-1833 

E=2e Teken    

Drup. Spade 
Gerechtigheid 

door Geloof 

D=3e Getuige 

Maarten L.  
binnen Herv. 

F=4e Getuige   

Martelaars 
Voor ZW en 

Spade-regen 

1844 

Juda 
lijn 

Einde tempel na 2300 jaar! 

Laodicea H=Einde 1X 2e vloek,spuwen-ZW 3e verbondsvolk 

144.000 zichtbaar voorbeeld  

voor de totale Charta Oecumene 

C 

+D 

G=5e Get. 

11e uur W. 
binnen Char, 

Juda wordt; Modern Israël – Filadelfia 

Uit Abram; komt Gods volk (Mozes) 

F=4e Getuige 

Martelaars, 
zaad Na ZW 

+1 ZDA 1x12.000 voor Charta Protestanten Katholieken Evangelischen 

Daniel 11:40-45; Luide Roep,  Edom, Moab en de kinderen Ammons 3x 

G=5e Getuige  

Rondborstig 
getuigenis 

1x12.000 

Het 3+1 zichtbaar voorbeeld 

De ware getuigen zullen gezien worden, 

maar ook satan verschijnt als engel! 

De ware kennis van Gods Woord, wordt 

telkens overgedragen van volk tot volk! 

Het wanhoop verbond in de 4e vloek in Gog Magog  OF 

2e-5e gemeenten 

6e gemeenten 7e gemeenten 

Elke keer de kans om de waarheid 

te verkrijgen voor ieder volk! 

NWO doods decreet (legaal) na de Zondagswet 

E=2e Teken 

Spade regen 
(Vol) Charta 

De Grote Strijd>> 
+ + + 

1e-gemeenten 

3+1 

 
Personen 

Dodelijke wond 

paus genezen 

Luide roep voor alle Charta Oecumene kerken! Start met 1X12.000 

Toorn volkeren    Opb. 11:18 

zo zal ook het zaad Israëls ophouden, dat het geen volk zij voor Mijn aangezicht, 
al de dagen.. zo zal Ik ook het ganse zaad Israëls verwerpen,       Jer. 31:36,37 

Nieuw  

verbond Zichtbaar 

Zichtbaar 

Zichtbaar 

Jes. 7 

ZW Mart. als zaad 

11x12.000 = 11e uur werkers = 

Discipelen nog bij Christus 

Ook voor 

1x12.000 

+D 

Dit zijn al de Charta  
Oecumene kerken nu, 
op de ZDA na. Let op;  

voor de ZW crisis Letterlijke Israëlieten  
horen bij de  
Protestanten. 

En Messias belijdende  
Joden horen bij de 

Evangelische kerken  
(valse profeten) 



Profetenschool van ZIJN Boodschap; 

Serie PRC-01-32 

Voor meer informatie 

www.zijnboodschap.nl 4 

Het zichtbare voorbeeld in de 2x 3+1 verbonden en volkeren, uitgediept 

7 

(1e x) Christus is actief voorbeeld voor 
Adam 

2e Henoch actief voorbeeld Noach 

3e Melchizedek (144.000) is actief  
voorbeeld met toets voor Abram 

Christus door Mozes was (2e x) actief 

voorbeeld voor het volk 

+ De Vader Voorbeeld voor Christus* 

Let op; (3e x) Christus= “Geest der 
Profetie” voorbeeld voor ZDA 

start in dec. 1844 

ZDA, naar 1x12.000 

Protestanten 

Katholiek 

Evangelischen 

+ 

+ 

1e volk 

2e volk 
2e volk= Na ZW moet het 

geestelijk Israël uit het wanhoop 
verbond in het nieuwe verbond 

komen (2e x)   

3e volk 

+ 4e volk 4e Fase 

volk 
11e uur 

+ 

3+1 verbond in personen 

Rondborstig getuigenis 

Door de Luide Roep 

Hier is de lijdzaamheid der 

heiligen; hier zijn zij, die 
de geboden Gods bewaren 

en het geloof van Jezus. 
 Opb. 14:12 

 144.000 

+ Christus is actief Voorbeeld voor de 144.000* 

Zegel 

van  
God 

= 11x12.000 

Hoe zit het met de (3+1) hoornen, verbonden, volken binnen de drie 

grote hoornen in de tijd (Bijbelse geschiedenis*) gezien? 

8 

1e  2e   3e          4e    

+1 Eeuwig verbond 

1e  2e   3e      4e 1e  2e   3e      4e 1e  2e   3e      4e    
Oude verbond met het 

Letterlijk Israël  
Genade verbond met het 

Geestelijk Israël  

Nieuwe verbond met het 
Moderne Israël  

 

= verbroken  
verbondsbe-
lofte van en 
door Gods 
volk. Wie? 

De + 1 Hoorn 
is Christus Jezus  
uitleg volgt later  

in deze studie 

Wie Wie Wie 

Letterlijk Israël Geestelijk Israël Modern Israël 

*Let op de  
volgorde  

van de 
hoornen 

1e volk  
verwerpt  

Nieuw  
Licht 

2e volk verwerpt  
Nieuw Licht 

3e volk  
verwerpt  

Nieuw  
Licht 

Luide Roep Per. 
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9 

De twaalf stammen en namen van Israël! 

 Genesis 49; 

 Ruben 

 Simeon 

 Levi 

 4e Juda*  

 Issaschar 

 Zebulon (7e Dina) 

 Gad (Zilpa) 

 Aser (Zilpa) 

 Dan (Bilha) 

 Nafthali (Bilha) 

 Jozef  

 Benjamin 

 Ezechiël 48; 

 Dan (Richt.18+F14) 

 Aser 

 Nafthali 

 Manasse 

 Efraïm (10x) 

 Ruben 

 7e Juda* 

 Benjamin 

 Simeon 

 Issaschar 

 Zebulon 

 Gad 

 Openbaring 7: 

 1e Juda* 

 Ruben 

 Gad  

 Aser  

 Nafthali 

 Benjamin 

 Simeon 

 Levi 

 Issaschar 

 Zebulon 

 Jozef 

 Manasse* (1x) 

 

Geen; 
Jozef  
&Levi 

Geen; 
Dan of  
Oudste! 
Maar  

Manasse 

Start van 
de 12 

stammen 

Letterlijk 
Israël! 2e  

R 
A 
C 
H 
A 
L 

L 
E 
A 

10 

1e – 4e Genade 
Verbond- 
bekrachtigd 

2e Vernieuwde/ 
Versterkt-Verbond 
Geestelijk Israël 

3e Nieuwe  
verbond  
Jer.31:31 

4e Eeuwig 
verbond 

Gods Heiligdom op aarde en in de hemelen; de (3+1) eeuwig verbonden en volkeren (A) 

Letterlijk Israël Geestelijk Israël Modern Israël 

De doop is 
weder- 

geboorte 

Berouw hebben 
en schuld-

belijdenis doen 
Woord Gods + 12 broden 

Heilige Geest is  
7-voudig (Jes-11:2) 

Gebeden 
(Eerste G. 56) 

Heilige der heiligen 

Eerste fase Christus,  verzoeningswerk 
op aarde, het offer. (later het Bloed*) 

Tweede fase Christus, de 
7 gemeenten, Middelaar. 

Binnen gegaan in het 
Heilige der heiligen 1844 

Derde fase uiteindelijke 
verzoeningswerk Christus. 

*Het 
Bloed 
(Hebr.

9:22) 

Grote Verzoendag 

*Het 

Bloed 
(Hebr. 

9:25) 

Heilige 

Hebr 9:4 

De Ark+ 
Wierook 

Vat+Staf 
+Kruik  

De kern! 

Zegel 

van  
God 

Wierook 

vat. 

O God! Uw weg is in het 

Heiligdom 
Ps. 77:14 

Die door de hemelen 
doorgegaan is, namelijk 

Jezus den Zoon van God! 
Hebr.4:14 

Roep uit de keel, houd 

niet in, verhef uw stem 
als een bazuin,..  

 Jes. 58:1 
En hij zal velen het 

verbond versterken een 
week;           Dan. 9:27 

Hij schreef op de tafelen 
de woorden 
des verbonds…. 

Ex.34:28 

Vader, in Uw 

handen beveel 
Ik Mijn Geest… 

Luk.23:46 

Gaat dan henen, onderwijst 

al de volken, dezelve 
dopende in de Naam des 

Vaders, en des Zoons, en 
des Heiligen Geestes; 

lerende hen onderhouden 
alles, wat Ik u geboden heb. 

Matth.28:16 

En Het kwam, en heeft 

het boek genomen uit de 
rechter [hand] Desgenen, 

Die op den troon zat. Opb. 
5:7 ..en met het huis van 

Juda een nieuw verbond 
zal maken;Jer. 31:31 

En hij zeide tot mij: Tot 

twee duizend en 
driehonderd 

avonden [en] morgens; 
dan zal het heiligdom 

gerechtvaardigd worden.     
Daniël 8:14 

Een vurige rivier vloeide, en 

ging van voor Hem uit, 
duizendmaal duizenden 

dienden Hem, en tien 
duizendmaal tien duizenden 

stonden voor Hem; het gericht 
zette zich, en de boeken 

werden geopend. Daniël 7:10 

Maar in de dagen der stem 

des zevenden engels, 
wanneer hij bazuinen zal, zo 

zal de verborgenheid Gods 
vervuld worden, gelijk Hij 

Zijn dienstknechten, den 
profeten, verkondigd heeft.  

Opb.10:7 

Hier is (Ikabod!) de 

lijdzaamheid der 
heiligen; hier zijn zij, 

die de geboden Gods 
bewaren en het geloof 

van Jezus.Opb.14:12 

 

ZW! 

En Jezus gedoopt 

zijnde, is terstond 
opgeklommen uit 

het water;.. 
Matth.3:16 

(Opb. 13:16) Merkteken beest! OF 

(3+1) Silo 

Ikabod priester! 

1e oude  
verbond 

V3 
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Hoe zit het met de (3+1) hoornen, verbonden, volken binnen de drie 

grote hoornen in de tijd (satanische geschiedenis*) gezien? 

11 

1e  2e   3e          4e    

+1 wanhoop verbond 

1e  2e   3e      4e 1e  2e   3e      4e 1e  2e   3e      4e    
Draak-verbond met de 

duivel en opstandelingen  
2e Beest-verbond met de 

duivel en zijn volgelingen  

Valse profeten-verbond met 
satan en tovenaars - Charta  

 

= verbroken  
wanhoops 

verbondsbe-
lofte met 

satans 
handlangers 

wie? 

De + 1 hoorn 
is satan,  

lees Ez. 28 A+B  
beest & lucifer 

Wie Wie Wie 

Letterlijk Israël Geestelijk Israël Modern Israël-VS 

*let op de  
volgorde  

van de 
hoornen 

1e volk  
valt 

2e volk  
valt 

3e volk  
valt 

3+1 volk blijft staan 
en overwint door Christus 

Eerst algemene uitleg aangaande de (3+1) hoornen per 

volk, maar ook per tijdsperiode, binnen elk (3+1) volk  

 Probeer dit beeld goed tot u door te laten dringen, dit is n.l. de zo 
genoemde kapstok, waar de gehele studie op gebaseerd is 12 

1e   2e    3e            4e 

Wie 
1-3 

1ehoorn; Letterlijk Israël 
Bovenin staat het nummer 

van de hoorn die bij elk  
(3+1) verbondsvolk hoort 

Daaronder staat de hoorn 
met het start, hoogte, en eind 

punt van de hoorn, 
  hier 1 t/m 3 

In de roze/rode lijn zien 
we de machten van satan 

werkzaam om Gods volk te 
 verleiden en te doen zondigen 

In de roze/rode gestippelde 
lijn zien we het einde van het volk 

bij het einde van het verbond, 
hierna de Zondagswet keuze 

Met “Wie” wordt bedoeld; 
“wie maakt de juiste keuze?”  
Rondom de ZW periode in alle 

(3+1) volkeren 

Met de 4e Hoorn wordt het Lam, 
onze Leider, tijdens de Luide Roep 
bedoeld Opb. 14: 4 Wanneer wij 

het kleed van Gerechtigheid zullen 
dragen (G.d.G.) 144.000 

In de 1e en 2e en 3e hoorn 
zullen we de afval per volk, 
in de tijd, gaan ontdekken, 
waarna Gods verbondsvolk 

de laatste keuze maakt 

De 3+1 lijn zien we door de gehele Bijbel terugkomen, ook in de eeuwigheid  
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13 

De zeven gemeenten uit de Christelijke geschiedenis 

1.Efezen 

Van 538 n.Chr. - De donkere middeleeuwen – tot 1798 

Dat eerst 

de afval  

gekomen zij 

2 Thess. 2:3 

De 

wederoprichtin

g aller dingen 

Hand. 3:21 

(3+1) 

Gnostische 
sekten 

Nicolaieten, Diana & Artemis 

Nemisis, 
Nero, Dioclecian 

Van Sabbat  
naar Zondag  
oecumene 

De waarheid met leugen vermengd 

De Reformatie 
Dodelijke wond 

Herstel van de  
volle waarheid 

3 Engelen, Oordeel & Wederkomst 

Zonder 
vlek of rimpel 

Hier bevinden 
we ons nu! 

3+1 Hoornen periode 

R 
E 
G 
E 
N 

De verbanden en invloeden van satan, 

tussen de verschillende Bijbelse 

christelijke gemeenten in de tijd gezien, 

totdat Jezus wederkomt op de wolken 

3½ 3½ 

Efeze 

Smyrna 
Heilig 

Perga- 
mum 

Tyatira 
Sardis 

Filadelfia 

Laodicea 

2e De Geest  
der Profetie 
E.G.White 

De luide roep 
Spade regen 

Het overblijfsel 

Artemis* 
Griekl.-Diana* 

Gnostici* 
Filist-Dagon* 

Gods Bijbel NT 
Vroege regen 

Einde 70 wk. 
Begin 7 Gem.  

2300 jaren 
tot 1844 

Uit Rome 

Uit Babylon 

Osiris* 
Antioch-Zeus* 
Egypte-Horus* 

Papyrus* 

Nicoalieten 
Rome-Jupiter* 

Arianisme 
Paus-Aesclepius 

Maria/Petrus 
Paus-vagevuur 

zonden Pr. 
aflaten 

Tradities 
Kinderdoop 
Uitverkoren 
Halve Bijbel 

Daniëls 
Preskott 
Conrady 

Afval Prk. 

Oecumene 
IHS/SOW 
NWO/UN 
Zon. wet 

Satans   invloed 

144.000= 
Incl. 11e  

uur werkers 

Al de  
Waarheid 

Vaticaan  
538 tot 
1798 = 

 1260 jaar 
Sola Scrip- 

tura 

S 
P 
A 
D 
E 

Afgoden* 
& Tradities 

Reformatie 

538 1798 1840 1844 100 313 
3½? 

? 34 31 

Stefanus’ 
steniging 

Christus’ 
kruisiging 

Niet heet 
niet koud 
maar lauw 

* 

* 

* 

* 

Na 1844 

3½ 

Compromissen 

V10 
Tradities 

Tradities 

Afgoderij Afgoderij Afgoderij Afgoderij Afgoderij Afgoderij 

14 

Satans       invloed Satans       invloed 

1e Miller 

http://www.ephesus.us/ephesus/templeofartemis.htm
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Het Verlossingsplan zal straks geopenbaard worden aan allen 
 Zo toonde Paulus aan dat God in ruime mate bij machte is de harten van Joden 

evenzeer als van heidenen te herscheppen en aan een ieder die in Christus 
gelooft, de aan Israël beloofde zegeningen te verlenen. Hij herhaalde Jesaja's 
voorzegging omtrent Gods volk: “Al was het getal der kinderen Israëls als het 
zand der zee, het overblijfsel zal behouden worden; (de 3+1 in de 4 
Hoornen) want wat Hij gesproken heeft, zal de Heere doen op aarde, volledig 
(Spade Regen voor alle volken) en snel. En gelijk Jesaja tevoren gezegd 
had: Indien de Heere Zebaoth ons geen zaad overgelaten had, (overblijfsel) als 
Sodom zouden wij geworden zijn en aan Gomorra zouden wij gelijk gemaakt 
zijn.” (het Verlossingsplan zal straks snel zal zijn afgerond) Rom. 9:27-29 

 Ten tijde dat Jeruzalem verwoest was en de tempel in puin lag, werden vele 
duizenden Joden verkocht, om als slaven in heidense landen te dienen. Zij 
werden onder de heidenen verstrooid als wrakhout aan een verlaten 
kust. (zo zal het straks weer gaan met de martelaren) Gedurende 
achttienhonderd jaren hebben de Joden van land tot land over de gehele wereld 
omgezworven, en nergens werd hun het voorrecht verleend hun oude aanzien 
als natie te herwinnen. (ze hadden zelf nu soevereiniteit opgegeven) Belasterd, 
gehaat en vervolgd, was van eeuw tot eeuw hun erfenis van lijden hun deel.  

 

15 

Ook dit eerste oordeel over de Joden, komt weer over de ZDA welke het 

“Nieuwe Licht” verworpen hebben in de 7e herv. Per. bij de 2e Holocaust   

 Ondanks het schrikwekkende oordeel dat over de Joden als natie ten 
tijde van hun verwerping van Jezus van Nazareth (het Nieuwe licht) werd 
uitgesproken, hebben er van eeuw tot eeuw vele edele, godvrezende 
Joodse mannen en vrouwen geleefd, die in stilte hebben geleden. 
God heeft hun harten in droefheid vertroost, en heeft met medelijden hun 
verschrikkelijke toestand waargenomen. Hij heeft de hartverscheurende 
gebeden gehoord van degenen die Hem voor een juist begrip van Zijn 
Woord met hun gehele hart hebben gezocht. Sommigen hebben in 
de deemoedige Nazaréner Die hun voorvaders verwierpen en kruisigden, 
de ware Messias van Israël leren zien. Toen hun verstand de 
betekenis van de bekende profetieën (Opb. 10:11) bevatten, die 
door overlevering en verkeerde uitlegging zo lang waren 
verduisterd, werden hun harten jegens God van dank vervuld voor de 
onuitsprekelijke gave die Hij schenkt aan ieder menselijk wezen, dat 
besluit Christus als een persoonlijke Heiland te aan te nemen. 

 

16 

God maakt alles door de profeten bekend, maar willen we dat nog wel horen en ernaar leven? 
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4-Christus hier  
op aarde/Gift-1  

5-De mens hier 
op aarde 

6-Gevallen 
Natuur/erfh. 

6’-Gevallen 
Natuur/erfh. 

11-Geen neiging tot  
zondigen ontwikkeld! 

9-wedergeboorte 

17-Overwinning 19-Vertrouwen 

18-Goddelijke  
Natuur/Gift-4 

20-Overwinning 
zonden Gift-5 

Werkt U ook 

15-Dag aan dag 
met de Vader! 

17’-Over-
winning 

19’-Ver- 
trouwen 

O 
V 
E 
R 
W 
I 
N 
N 
I 
N 
G 

12-wel 
neiging tot 
zondigen 

3-Jezus Godheid  
afgelegd! 5 pnt. 

Uit de hemel Aan/In! 

1-Verzoekingen 

14-God vergeeft 

21-Onze ontwikkeling 

Gift-2 Gift-3 Gift-4 

1
3

-B
e
r
o

u
w

 10-Jezus 
Middelaar 

22- 
Gerechtig- 
heid door  
Geloof! 

Gift-5 

23’-Gebed nodig 

23-Gebed 

V7 

Hem kennen! 

18 

Met welke twee belangrijke aspecten hebben we te maken bij 

rechtvaardigmaking en heiligmaking? Kent u Jezus Christus? 

Rechtvaardigmaking is; Heiligmaking is; 

1: Rechtmatig recht hebben op 
rechtvaardiging betekent; dat iedereen 
hier gebruik van kan maken door eigen 
vrije keuze. let op; Alleen door Jezus 
Christus’ bloed is dit mogelijk 
geworden! (1e Genade gave) 
  
2: Door de oprechte wedergeboorte 
worden wij gerechtvaardigd door geloof 
omdat we de juiste keuze voor God 
hebben gemaakt, doordat wij veranderd 
zijn en onze wil volledig en “blijvend” 
aan Hem hebben overgegeven! Dit 
vereist de eerste  inspanning van onze 
kant! 

1: Rechtmatig recht hebben op 
Heiligheid betekent dat iedereen  
geheiligd is, als deze zijn wil blijvend 
overgeeft aan God en in de voetsporen 
van Christus blijft lopen, Let op; God 
heiligt!  
 
2: Door de ervaringen van onze 
gevallen natuur t.o.v. de Goddelijke 
natuur zullen wij, door gehoorzaamheid 
dicht bij Jezus Christus blijven en de 
overwinning behalen, alleen door Gods 
kracht! Gehoorzaamheid is onze 

continue, persoonlijke inspanning. 
(2e Genade gave) 

 

Toegerekende Gerechtigheid 

Meegedeelde Gerechtigheid 
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Hoe ernstig was de 

dwaling in Jezus’ tijd en 

ook nu nog? 

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

     Het geloof waardoor ik leef blz.108 

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

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

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

1: Rechtmatig1: Rechtmatig recht hebben op recht hebben op 

rechtvaardiging betekent; dat rechtvaardiging betekent; dat 

iedereeniedereen hier gebruik van kan hier gebruik van kan 

maken door eigen maken door eigen vrije keuze. vrije keuze. 

let op;let op; Alleen door Jezus Alleen door Jezus 

ChristusChristus’’ bloed is dit mogelijk bloed is dit mogelijk 

geworden!geworden!

2: Door de oprechte 2: Door de oprechte 

wedergeboortewedergeboorte worden wij worden wij 

gerechtvaardigd gerechtvaardigd door geloofdoor geloof

omdat we omdat we de juiste keuzede juiste keuze voor voor 

GodGod hebben gemaakt, doordat hebben gemaakt, doordat 

wij wij veranderd zijnveranderd zijn en en onze wil onze wil 

volledig envolledig en ““blijvendblijvend”” aan Hem aan Hem 

hebben overgegeven! Dit vereist hebben overgegeven! Dit vereist 

inspanninginspanning van onze kant!van onze kant!

1: Rechtmatig1: Rechtmatig recht hebben op recht hebben op 

Heiligheid betekent dat iedereen  Heiligheid betekent dat iedereen  

geheiligd geheiligd is,is, als deze als deze zijn wil zijn wil 

blijvend overgeeftblijvend overgeeft aan God en aan God en 

in de voetsporen van Christus in de voetsporen van Christus 

blijftblijft lopen, lopen, Let op;Let op; God God 

heiligt!heiligt!

2: Door de ervaringen2: Door de ervaringen van van 

onze gevallen natuuronze gevallen natuur t.o.v. de t.o.v. de 

Goddelijke natuur zullen wij, Goddelijke natuur zullen wij, 

door gehoorzaamheid dicht bij door gehoorzaamheid dicht bij 

Jezus Christus blijven en de Jezus Christus blijven en de 

overwinning behalen, overwinning behalen, door door 

alleen Gods kracht!alleen Gods kracht!

gehoorzaamheid is onze gehoorzaamheid is onze 

persoonlijke inspanning.persoonlijke inspanning.
En hoe kan alleen maar kennis, ook heel gevaarlijk worden? 

20 

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? 

 Door geloof in Zijn naam, zal Hij u de heiligmaking en heiligheid 
meedelen, (meegedeelde gerechtigheid) hetwelk u geschikt zal maken 
voor Zijn werk in een zondige wereld en u bekwaam zal maken voor de 
onsterfelijke eeuwige erfenis in Zijn koninkrijk. (Titus 2:11,12) 
      Signs Times 18 juni1896 

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

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

Geen Heiligmaking, dan ook geen koninkrijk kunnen binnengaan  

NIET INGAAN GEEN EEUWIGHEID VALS EVANGELIE 
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Voorbeeld hoornen en vergelijken 

Al Gods volken op een rij vergelijken;  

S.P. - Punt 1 vergelijken met punt 13 

H.P. – Punt 2 vergelijken met punt 14 

E.P. - Punt 3 vergelijken met punt 15  

Vervolgens; 

S.P. - Punt 1 vergelijken met punt 25 

H.P. - Punt 2 vergelijken met punt 26 

E.P. - Punt 3 vergelijken met punt 27 

Vervolgens; 

S.P. - Punt 13 vergelijken met punt 25 

H.P. - Punt 14 vergelijken met punt 26 

E.P. - Punt 15 vergelijken met punt 27  
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1e   2e    3e            4e 

Wie 

1ehoorn; Geestelijk Israël 

13 
15 

1e   2e    3e            4e 

Wie 

1ehoorn; Letterlijk Israël 

1-3 

1e   2e    3e            4e 

Wie 

1ehoorn; Modern  Israël 

25 
27 

Als wij dit consequent volhouden kunnen we heel goed 
de 4 hoornen voor onze tijd invullen en begrijpen 

22 

Vanaf de start 2e Wee tot hoogtepunt 2e Wee einde 2300 jaar 

11 Aug. 
1840 

1833  
Sterren  
Regen* 

1780 
Zon en 
Maan 

1755 
Aarbeving  
Lissabon 

ure, en dag,  
En maand,  

en jaar  
De vier engelen 

1798 
wond 

22 okt 
1844 

juni 
1842 

1830 
William  
Miller* 

1838 
Joseph 
 Lister 

1572 
Bartholo-  
meusnacht 

27 juli 
1449 

1517 
Begin 

Hervorming 

1488 
Kruis 

tochten 

tegen de  
Waldenzen 

1717 
Eerste 

Vrijmetse- 

laar 

1776 
Onafhanke- 

lijkheid 

USA 1793-97 
Franse  

Revolutie 

2e  

3e  

3 1/2 j 

Einde  
2300 j 

1e  

4e  

Start 
2e 

Wee  

Let op:  
Hoogte  

Punt  
2e Wee 

2e beest 
vanuit 

Frankrijk 

1804 
Bijbels Verbeterde 

Versie-6.0 

1e beest 
570n.Chr. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Statue-of-liberty_tysto.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Martin_Luther_by_Lucas_Cranach_der_%C3%84ltere.jpeg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Massacre_saint_barthelemy.jpg
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508  
n.Chr. 

538  
n.Chr. 

1798  
n.Chr. 

De laatste fasen (2e) van de pauselijke macht! 

30 j 

1843/44 
n.Chr. 

1260 jaar 

1290 jaar 

1335 jaar 

“is niet” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

“Het beest dat was” 1260 jaar 

Clovis     -     Arthur Wond   -   Verbond   

2e = Kracht 
496 n.Chr. 

Hier bevindt 

Johannes zich 
496  

n.Chr. 

2e = Macht Justitianus 

1e = Troon 
 330 n.Chr. 

3e = Macht van 538 tot 1798 n.Chr. 

V6.0 

3X in Opb. 17:8,11  

“is niet” 

1929 
Kracht 

1989 

Troon? 

Musolini Paus-USA USA:Decreet Wederkomst 

“Dodelijke wond genezen” 
MACHT 1 ure = 3+1 hoornen 

ZW 

2008 

Reagan 

Daniël 11:40-45 

“die is” 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 7 

VN 

1
0
0
0  
 
J
A
A
R 

Europese 

Eenheid! 

VN 

+VN 

2e wereldoorlog - 1e Holocaust 
3e NWO –  

2e Holocaust 

Ontstaan 

Evangelische 

kerken! 

Hier zien we 
duidelijk dat de 
Evangelische 
kerken ontstaan 
zijn rond 1860. 

Juist op het 
moment dat de 
ZDA in 1863 
(Het duurde nl. 
twee jaar voor 
de ZDA naam-
geving) een 
georganiseerde 
kerk werd. 

24 

De splinter bewegingen! (70) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/20080415-Benedict_XVI_George_W._Bush.jpg
http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601920224,00.html
http://www.inicia.es/de/jzp/asuntos/reagan.htm
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Gereformeerd.svg
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Zoveel als zij zichzelve verheerlijkt heeft, en weelde gehad heeft, zo grote pijniging en rouw doet haar aan; 

want zij zegt in haar hart: Ik zit als een koningin, en ben geen weduwe, en zal geen rouw zien. Opb. 18:7 

25 

1e wereld 
Holocaust 
Na 1844 

1940 
tot 

1945 

NWO 2e- 
Holocaust 

start 

2001 
tot 
ZW 

NWO doods 
decreet 2e + 
2e Holocaust 

ZW 1e  
t/m 3e  
Plaag 

Einde  
letterlijk 
 Israël 

Einde  
Modern 
Israël 

Einde  
Geestelijk 

Israël 

1e t/m 3e pl. 
Overgang 

ZW - 1 plagen 

NWO  
start 

ZW  
start 

Doods 
decreet  

Na-  
1798 

Na-  
1844 

Nieuwe  
Verbond 
en volk 

start Start 1e 
plaag 

Wie = 4e  
van drie? 

Einde 7e 
plaag 

De vier Generaties van het Moderne Israël einde De 144.000 incl. 11 uur 

1X12.000 
Eeuwig V. 

11X12.000 
Eeuwig V. 

Voor Babylon de 1e Adelaar 
is de voorloper van Rome 

De 3e  
Adelaar 
Valse Pr. 

De 2e  
Adelaar 
Beest 

De 1e  
Adelaar 
Draak 

De (3+1) Adelaar 
4e WEER ROME 

Ez. 28: A+B 

We zien de laatste straf voor Gods 
volk in de 3+1 Holocaust, 

4e Holocaust is in Gog-Magog 

Door welke 
van de drie 

Adelaars 

Einde 
Rome 

N Z 

Eerst  
oordeel 
1e volk! 

Eerst oordeel 
bij ZDA, nieuwe  

verbondsvolk 

Start  
oordeel 
Charta 

Zal één 
volk 

zijn Ez. 
37 

Alleen  Charta in 
Nieuwe Verbond 

Grote pijniging  
en rouw* 

Chiasma 

Rondb. Getuig. 
M 
I 
L 

L 
E 

N 
N 
I 

U 
M 

3e HOLO- 
CAUST 

1e – 7e  
plaag 

V2.0 

V4.0 

Zeus 

Vuur 
ballen 

Voorbeeld van het bouwen van een (3+1) verdieping vanaf Christus tijd tot 

en met de  Luide Roep tijd MET de Charta Oecumene kerken (Babylon)! F 

26 

De Bijbelse fundamenten zijn als eerste gelegd door God! 5e Herv. Per. = Christus + discipelen 

De Bijbelse fundamenten zijn opnieuw gelegd in 6e Herv. Per. = Millerieten + E.G. White (1850) 

De fundamenten zijn opnieuw gelegd in 7e Herv. Per. = ZDA [1863] + deel 144.000 (1x12.000)  

De Bijbelse fundamenten opnieuw uitgedragen in de Luide Roep = 144.000 = ZDA incl. 11 uur  

De zuilen 
& 

Meer Licht 

De zuilen 
& 

Meer Licht 

De zuilen 
& 

Meer Licht 
E
e
u

w
ig

 
L
ic

h
t 

Speld 
of 

 blokje 

Speld 
of 

 blokje 

Speld 
of 

 blokje 

Speld 
of 

 blokje 

Speld 
of 

 blokje 

Speld 
of 

 blokje 

N
ie

u
w

 l
ic

h
t 

N
ie

u
w

 l
ic

h
t 

N
ie

u
w

 l
ic

h
t 

WEE! WEE! 

WEE! WEE! 

WEE! WEE! 

WEE! WEE! 

WEE! WEE! 

WEE! WEE! 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Reichsadler_der_Deutsches_Reich_%281933%E2%80%931945%29.svg
http://www.revelationillustrated.com/
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Wat is er met Gods Woord gebeurd in de geschiedenis? 

Noach/ 
Abram 

1e Verbondsvolk (oude) 2e Verbondsvolk (Genade) 3e Verbondsvolk (Nieuw) 

Christus/ 
Stefanus 

1e Letterlijk Israel; 
Wet en de Profeten 

2e Geestelijk Israel; 
OT en NT  

3e Modern Israel; 
Bijbel en G. der P. 

Miller/ 
E.G.White 

144.000/ 
Wederkomst 

A 
D 
A 
M 
 

Abram-27 n.Chr. 1798-1844 1989-2001 - ZW 

L
u

id
e
 r

o
e
p

 

Afname van  
kennis Gods  

Woord 

Telkens heeft God meer en meer Nieuw licht geschonken aan Zijn verbondsvolken! 

27-34 n.Chr. 

S
p

a
d

e
 r

e
g

e
n

 

Start! 

Afname van  
kennis Gods   

Woord 

Afname van  
kennis Gods   

Woord 
Herstel! Herstel! 

H
e
r
s
te

l 

De laatste vier generaties van Gods volk op aarde (Joël 1) 

28 

1844 1884 1930’s 

1930’s 1989 ZW 

1e Generatie 2e Generatie 

3e Generatie 4e Generatie 

144.000 
verzegeld 

1863 

2001 

40 jaar! 

1888 

1950 

19j 

De vervalste heilige  
orde boeken  

worden uitgegeven 

Eerste open 
 visioen! 

laatste open 
 visioen! 

46j 

Rups 

Kever 

Sprink- 
haan 

Kruid 
worm 

Open visioenen van 
de profetes E.G.White 

De vervalste heilige 
orde leer (boeken) 
wordt uitgeleefd 

1e Gerechtigheid door  
Geloof afgewezen 

2e Zondige generatie 
3e Valse heilige orde 

OPb. 
10B 

V1.1 

1798 
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Het genade-, oude-, bekrachtigde-, nieuwe- en 

eeuwig- verbond in grote lijnen weergegeven  

29 

1e-Adam 

2e-Noach 

3e-Abram 4e-Christus 
bekrachtigd 

Sinaï-volk 

genade-verbond 
met 3+1 persoon 

10 x wet verbroken 

oude verbond 
met het 1e volk 

oude verbond loopt 2X 2520j door 

wanhoop  
verbond 
2e volk 

Sion- 
3e volk 

1789 1844 723 v Chr. 677 v Chr. 

de vloek 
Lev. 26 

Jes.7=huichelarij gevolg ballingschap 

3 ½ j 3 ½ j 

dodelijke  
wond 

berg.144.000 
4e pers. (volk) 
bekrachtigd 

ZW 

1e plaag 
mensheid 
genade 

deur dicht 

de vloek  
Jer. 29:17-
23 + Ez.9 

de vloek 
Opb. 16 

geloof 
alleen 

Sabbat 

Zondagswet 
ZDA genade 
deur dicht 

(ZW) wet 
verbroken 

144.000=ZDA- de wet en  
de profeten+gerecht. d.  
geloof. start nieuwe verb. 

lijn Efraïm 

lijn  
Juda 

Rome dodelijke  
wond geneest 

Charta  
Oecumene! 

lijn Rome 

Opb. 

20:4 

Paulus geroepen, 
evangelie naar 
de heidenen 

zondeval  
verbond 

verbroken 

zondvloed 

Jakob 
12 zonen 

start volk 
uit Egypte 
nog 1 volk 

Lijn  
Juda 

2X vloek 

start 1 volk 

na die  
dagen 
Jer. 31 

3+1 volk 

OF 

OF 

Geestelijk    Israël    

Versie 

5.0 

eeuwig 

verbond 

eeuwig 

verbond 

29 

Voorbeelden van het “staan blijven en afvallen” van al Gods 

medewerkers bij het bouwen van Zijn Koninkrijk tot de wederkomst 

30 
De Bijbelse fundamenten zijn als eerste gelegd door God; 5e Herv. Per. = Christus + discipelen 

De Bijbelse fundamenten zijn opnieuw gelegd in 6e Herv. Per. = Millerieten + E.G. White (1850) 

De fundamenten zijn opnieuw gelegd in 7e Herv. Per. = ZDA [1863] + deel 144.000 (1x12.000)  

De Bijbelse fundamenten opnieuw uitgedragen in de Luide Roep = 144.000 = ZDA incl. 11 uur  

Wie in  
de afval 

Wie in  
de afval 

Wie in 
de afval 
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Mist 
Zuil! 

Mist 
Zuil! 

Mist  
zuil! 

Mist 
Zuil! 

Mist 
Zuil! 

Mist 
Zuil! 
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w
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h
t 
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WEE! WEE! 

WEE! WEE! 

WEE! WEE! 

WEE! WEE! 

WEE! WEE! 

WEE! WEE! 

Wie bleven staan en vielen; 1e Groep= Joh.  en J.Doper + 2e Groep = Maria Magd. en 70 volgeln.  

Wie bleven staan en vielen; 1e Groep=E.G.White en W.Miller + 2e Groep br. Nichols en U.Smith 

Wie blijven staan en vallen; 1e Groep=1x12.000 en De 70 +J.P. + 2e Groep 11x12.000 en Charta 

Wie blijven staan en vallen;1e Groep=144.000 en ZDA Leid.+2e Groep Martelaren en NWO Leid.. 

L
u

id
e
 R

o
e
p
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 Het aller belangrijkste is dat er een overblijfsel zal blijven staan, welke 
zonder bedrog in hun mond en zonder vlek of rimpel, zal worden bevonden 
Opb. 14:5 + Ef. 5:27 Hiermee zal God Zijn Verlossingsplan  afronden, alleen 
zij zullen de verborgenheden- der godzaligheid en ongerechtigheid, volledig  
kunnen begrijpen. (dit vraagt een offer van een ieder persoonlijk, binnen de 
144.000 uitverkorenen, 3 hoornen) 

 Het aller belangrijkste is dat deze 144.000 heel goed beseffen, dat hun 
karakters door de kracht van Christus zijn gevormd, en veranderd door 
kastijding en het offeren van hun eigen ik, in de persoonlijkheid van Jezus 
Christus. (elke vleselijke/gedachten neiging moet absoluut verdwenen zijn) 

 Juist zij zullen aan het einde van de wereldgeschiedenis door de 7 plagen 
heen moeten, om de drinkbeker van de gramschap Gods te proeven, 
teneinde te ervaren hoe afschuwelijk de zonde in Gods ogen is. 

 Alleen zij zullen Christus kunnen ontmoeten in een sterfelijk lichaam. 

 

31 

In het Eeuwig Verbond, met de 144.000 en  
Christus als Leider zullen ze overwinnen  

32 

Wat betekenen deze namen de 

zonen van Jacob? 
1. Juda  = “Ik zal de Heer prijzen” 
2. Ruben  = “Hij heeft mij aangezien” 
3. Gad  = “Er komt hoop” 
4. Aser  = “Ik ben gelukkig” 
5. Nafthali  = “Mijn worsteling” 
6. Manasse = “Maakt mij vergeten” 
7. Simeon  = “Hij heeft gehoord” 
8. Levi  = “Verenigt Zich met mij” 
9. Issaschar = “Heeft mij gekocht 
10. Zebulon  = “Woning” 
11. Jozef  = “De Heere voege mij toe” 
12. Benjamin = “Zoon van Zijn rechterhand” 
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Als we deze 

woorden achter 

elkaar zetten, 

wat staat er 

dan?   

• Ik (144.000x) zal de Heer prijzen want Hij heeft 
mij aangezien en er komt hoop. Ik ben gelukkig 
vanwege mijn worsteling, God maakt mij vergeten. 
Hij heeft gehoord en verenigt Zich met mij. Hij 
heeft mij gekocht; een woning en de Heere voege 
mij toe de Zoon van Zijn rechterhand. (12x) 

1e   2e    3e            4e 

3 hoornen; 144.000 
Met Jezus Christus 

Het Eeuwig Ver- 
bond hier op aarde 

34 

De twaalf stammen en namen van Israël 

 Genesis 49; 

 Ruben 

 Simeon 

 Levi 

 4e Juda (Lijn*)  

 Issaschar 

 Zebulon (7e Dina) 

 Gad (Zilpa) 

 Aser (Zilpa) 

 Dan (Bilha) 

 Nafthali (Bilha) 

 Jozef  

 Benjamin 

 Ezechiël 48; 

 Dan (Richt.18+F14) 

 Aser 

 Nafthali 

 Manasse (1x) 

 Efraïm (10x) 

 Ruben 

 7e Juda* 

 Benjamin 

 Simeon 

 Issaschar 

 Zebulon 

 Gad 

 Openbaring 7: 

 1e Juda-lijn* 

 Ruben 

 Gad  

 Aser  

 Nafthali 

 Benjamin 

 Simeon 

 Levi (Zadok) 

 Issaschar 

 Zebulon 

 Jozef 

 Manasse* (1x) 

 

Hier geen; 
Jozef & Levi 

Geen; 
Dan, maar  
Manasse* 
de oudste 
van Jozef 

Start van 
de 12 

stammen 

Letterlijk 
Israël-2e 

   1/10 deel* 
(kleiner*)  

R 
A 
C 
H 
A 
L 

L 
E 
A 

*Modern 
Israël-1e 

   1/10 deel  

*Efraïm de 
grootste-3e 

10 delen* 
Gen.48:19  

In de toekomstige Ere-Diensten wordt, met Gods genade, dieper op de verborgenheden ingegaan. 
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God (Jezus Christus) gaat Zijn 3 hoornen roepen* en verkiezen! 

35 

Bekeert u, gij afkerige kinderen! spreekt de HEERE, want Ik heb u getrouwd, en 
Ik zal u aannemen, een uit één stad, en twee uit een geslacht, en zal u brengen 
te Sion.* (Dan 11:44) En Ik zal ulieden herders geven naar Mijn hart; die 
zullen u weiden [met] wetenschap en verstand. En het zal geschieden, wanneer 
gij vermenigvuldigd en vruchtbaar zult geworden zijn in het land, in die dagen, 
spreekt de HEERE, zullen zij niet meer zeggen: De ark des verbonds des HEEREN, 
ook zal zij in het hart niet opkomen; en zij zullen aan haar niet gedenken, en 
[haar] niet bezoeken, en zij zal niet weder gemaakt worden. Te dier tijd zullen zij 
Jeruzalem noemen, des HEEREN troon; en al de heidenen (charta) zullen tot haar 
vergaderd worden, om des HEEREN Naams wil, te Jeruzalem; en zij zullen niet 
meer wandelen naar het goeddunken van hun boos hart. In die dagen zal het 
huis van Juda gaan tot het huis van Israël; en zij zullen te zamen komen uit het 
land van het noorden, in het land, dat Ik uw vaderen ten erve gegeven heb. Ik 
zeide wel: Hoe zal Ik u onder de kinderen zetten, en u geven het gewenste land, 
de sierlijke erfenis van de heirscharen der heidenen? Maar Ik zeide: Gij zult tot 
Mij roepen: Mijn Vader! en gij zult van achter Mij niet afkeren. Waarlijk, [gelijk] 
een vrouw trouwelooslijk scheidt van haar vriend, alzo hebt gijlieden trouwe-
looslijk tegen Mij gehandeld, gij huis Israëls! spreekt de HEERE. Jer. 3:14-20 

36 

 Er wordt hier duidelijk afgekondigd dat “hij” het pausdom “zijn 
tenten van zijn paleis zal planten!” 

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

 Juist tegen hen; de 144.000 (de berg des sieraads = Sion)  
welke de drie engelen boodschap brengen aan de volkeren. 
(zeeën) Bij de drie engelen boodschap zien we de (3+1) hoornen  

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

 En hij zal de tenten van zijn paleis planten tussen de zeeën aan 
den berg des heiligen sieraads;   Daniël 11:45a      

“hij” zit er tussen 
Sion;“de berg des  
heiligen sieraads” de zeeën zijn volkeren 

C’’ A’ 
B’ 
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1e start 1e Toets  2e Inzicht 

1e engel* 
391j+15d 

11 aug. 
1840 

2e Wee! 

1e engel 
Opb.14:6,7 

Regen Jes.30:23* 

1e engel 
1798 

OPb. 
10A 

Jes. 42 
KJV* 

Zelfde 1e engel 

1e kracht 2e start 3e start 

1e van zonde 2e naar gerechtigheid 3e naar oordeel 

2e engel 
USA 
1842 

Zalig* zij 1335j 
1843/1844* 

3eengel 
1844 

2e engel 
Opb.14:8,9 

Adem Jes.30:28* 

Vroege 
regen 
Mill.* 

Start  
oordeel 

Dan.8:14 

Druppelen 
Mill. vroege  

Regen* 

Dan.12:12 

1
/
1

0
0

0
 

1e start 1e Toets  2e Inzicht 

1e engel* 

Twin tow. 
+ Turkije 

2001+2016 
3e Wee! 

1e engel 
Opb.18:1 

Beendr. Ez. 37:4* 

1e engel 
1989 

OPb. 
10B 

Ez. 37 
KJV* 

Zelfde 1e engel 

1e kracht 2e start 3e start 

2e engel 
ZDA 
ZW 

Zalig de doden* 
Doods decreet 

3eengel 
1eplaag 

2e engel 
Opb.18:4 

Adem Ez. 37:5* 

Spade 
regen* 
Babylon 

Straf! 
7 plagen 
Opb. 16 

Druppelen 
spaderegen 

ZDA* 

Opb. 14:13 1
4

4
.0

0
0

*
 

1e van gerechtvaardigd 2e geheiligd 3e verheerlijkt 

Kerken 
sluiten 
deuren 

 Genade  
deur 
sluit! 

Zegel? Merk- 
teken beest? 

Uit Babylon 

Dan.8:14 

Dan.11:40-45 

Islam 
beperkt 

Islam 
beperkt 

4 engelen* 

4 winden* 

Tafel 1843 

    Tafelen 
1843+1850 
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e
l. 

w
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d

! 

H
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r
s
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d
! 

Aug.* 
1844 

NWO* 
gedood 

V5.0 

Wachters 
Millerieten 

Ez.33 

Wachters 
144.000* 

Jer.6 

T 

T 

2mnd. 

J
e
s
. 3

0
:1

7
 

E
z
. 3

7
:2

6
 

Teleurstelling 

Teleurstelling 

2e kracht 

2e Kracht 2eT 

2eT 

1ein. 

1ein. 

G G 

G G 

9/11 

6e Her.Per. 
profeteren 
1e-3e eng. 
boodschap 

Periode, Advent  
bew. Schudding  

Protestanten 
1843 toetsing 

Periode 
(Bijbel vast) 
keuze/toets  
Millerieten 

Periode 3e eng. 
overblijfsel  

50 Millerieten 
naar de wereld 

7e Her. Per 
opnieuw 

 profeteren 
1e-4e b.schp 

Periode (wet) 
keuze/toets 
Letterlijke 

 Israëlieten 

Periode Keuze 
ZDA Schudding 

voor de ZW 
toetsing 

Periode 4e eng. 
overblijfsel +  

Charta 144.000 
= Luide Roep 
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De twaalf stammen en namen van Israël 

 Genesis 49; 

 Ruben 

 Simeon 

 Levi 

 4e Juda (Lijn*)  

 Issaschar 

 Zebulon (7e Dina) 

 Gad (Zilpa) 

 Aser (Zilpa) 

 Dan (Bilha) 

 Nafthali (Bilha) 

 Jozef  

 Benjamin 

 Ezechiël 48; 

 Dan (Richt.18+F14) 

 Aser 

 Nafthali 

 Manasse (1x) 

 Efraïm (10x) 

 Ruben 

 7e Juda* 

 Benjamin 

 Simeon 

 Issaschar 

 Zebulon 

 Gad 

 Openbaring 7: 

 1e Juda-lijn* 

 Ruben 

 Gad  

 Aser  

 Nafthali 

 Benjamin 

 Simeon 

 Levi (Zadok) 

 Issaschar 

 Zebulon 

 Jozef 

 Manasse* (1x) 

 

Hier geen; 
Jozef & Levi 

Geen; 
Dan, maar  
Manasse* 
de oudste 
van Jozef 

Start van 
de 12 

stammen 

Letterlijk 
Israël-2e 

   1/10 deel* 
(kleiner*)  

R 
A 
C 
H 
A 
L 

L 
E 
A 

*Modern 
Israël-1e 

   1/10 deel  

*Efraïm de 
grootste-3e 

10 delen* 
Gen.48:19  

In de toekomstige Ere-Diensten wordt, met Gods genade, dieper op deze verborgenheden ingegaan. 

http://www.revelationillustrated.com/
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Waarom zijn er 

meer dan één 

stenen tafelen? 

 Hier zien we het Eeuwig Verbond, met de drie hoornen, weer terugkomen in 
de vorm van het 1e Oude- en het 2e Nieuwe Verbond, waar allen die op de 
stenen tafelen staan geschreven, op deze aarde al in het Eeuwig 
Verbond zijn gekomen. (denk hier telkens goed over na) 

 Wie zijn zij? Zij zullen alle wereldse belangen en gemakken moeten 
opgeven, en het hun eerste werk maken om alles te doen wat in hun 
macht staat om de zaak van de tegenwoordige waarheid  (Het Nieuw 
Licht) aan te helpen en verloren gaande zielen te redden. E.G. 63 

39 

De 144.000  
Namen uit  

het Oude – en 
Nieuwe Verbond 

Opb. 14:12 

De Tempel Gods met Christus  
en de 144.000 (Opb. 7:15) 

Let op; Charta en  
Joden moet  

in het Nieuwe- of  
Eeuwige Verbond  

komen na de  
ZW afkondiging! 

De 11e uur werkers 


