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Nieuwe Profetenscholen
Met persoonlijke Bijbelstudie-begeleiding,
om zelfstandig de Luide Roep te kunnen en te mogen brengen. 

Profetenscholen: Er zijn twee nieuwe 
profetenscholen opgezet en wel in Den Haag 
en in Harderwijk. Hier kunnen broeders en 
zusters hun profetische- en geestelijke kennis 
vergroten om straks de Luide Roep te kunnen 
en te mogen brengen, met de waarheden 
vanuit de laatste Hervorming Periode (7e); de 
tijd waarin we nu leven. Dit is nodig om Gods 
oprechte kinderen uit alle Babylonische kerken 
(Charta Oecumene kerken) te kunnen roepen.

Noodzaak van Bijbelstudie; Alleen zij die 
de schriften ijverig bestuderen, en die liefde 
voor de waarheid hebben, zijn beschermd 
tegen de machtige misleiding die de wereld 
gevangen zal nemen. Last Day Events blz. 66 
Eng.- blz. 55 NL.      

Afgeronde serie in 2013 “Gods volk”: 
In het jaar 2013 is de serie; “ZIJN 

Boodschap in de Openbaring Verdieping 1” 
afgerond. Hierin bevinden zich 112 
Bijbelstudies op 56 DVD’s in 7 boxen. Dit is 
een diepgaande studie geworden over de 
profetieën, veelal vanuit het Oude Testament 
onderbouwd en besproken, met als basis het 
Nieuwe Testament met de Openbaringen.

Afgeronde serie Ere-diensten in 2013: 
Er zijn vier boxen met 32 Ere-diensten vanuit 
het nieuw programma verwerkt in de serie; 
“Verkondigingen over ZIJN Boodschap”. In dit 

nieuwe programma  zijn oa. predikaties 
gehouden over de complete zendbrieven van 
Paulus zoals; Efeze en Thessalonicenzen, maar 
ook over de drie zendbrieven van Johannes en 
vervolgens de complete zendbrieven van de 
broeders Jakobus en Judas. In deze Ere-
diensten wordt vrijwel altijd een compleet 
Bijbelboek behandeld met eventueel  
hoofdstukken uit andere Bijbelboeken. 
Hierdoor kunt u altijd gericht antwoord krijgen 
over bepaalde Bijbel vragen aangaande 
verschillende Bijbelboeken of specifieke 
thema’s. Wij hopen met Gods genade in het 
nieuwe jaar nog vele Bijbelboeken te mogen 
behandelen. We blijven hierbij een verzoek tot 
gebed doen voor ondersteuning, om het werk, 
ons door God opgedragen, naar Zijn 
welbehagen te kunnen voortzetten.

    
Nieuwe speciale DVD uitgaven: In de 

toekomst kunt u naast de samenvatting DVD’s 
ook speciale DVD uitgaven verwachten. Nu is 
actueel; 2 Thessalonicenzen 2; “Wie is de 
grote leugenaar?” Voor meer informatie; zie de 
website van ZIJN Boodschap en de volgende  
nieuwsbrief voor speciale DVD uitgaven.

Extra informatie Profetenschool: Het 
verschil tussen een Profetenschool een 
Bijbelstudie (groep) zouden we als volgt 
kunnen omschrijven; het woord “studie” geeft 
al aan dat er persoonlijk-, gezamenlijk- of in 

Veel Adventisten 
verzetten zich tegen 
het licht; “De 
Boodschap van de 
Derde Engel zal niet 
worden begrepen. 
Het licht dat de 
wereld met zijn 
heerlijkheid verlicht, 
zal een vals licht 
genoemd worden - 
en wel door die 
mensen die niet 
naar de boodschap 
van dat licht willen 
wandelen” Last Day 
Events blz. 165 NL.
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“Hoevelen zijn er 
die het woord 
der waarheid 
horen, maar die 
de boodschap 
en de 
boodschapper 
haten, omdat de 
waarheid hen 
stoort bij hun 
bedrieglijke 
praktijken!”

Bijbelcommentaren 
E.G.White Blz. 1136 
Eng. Blz. 400 NL.



2

groepsverband, meestal vrijblijvend, studie 
gedaan wordt. Hier wordt overwegend een 
bepaald onderwerp, een hoofdstuk of een 
tekstgedeelte besproken, waarin bijvoorbeeld 
iedereen zijn idee kan geven over dit 
onderwerp en onderling vragen kan stellen. 
Kort samengevat is een Bijbelstudie geschoeid 
op basis van gezamenlijk of persoonlijk 
studeren. Nu is het voorgaande in de 
Profetenschool natuurlijk ook wel het geval, 
maar met dit verschil; dat men hier zelfstandig 
thuis gaat studeren waardoor men de nodige 
voorkennis krijgt aangaande de onderwerpen 
welke worden behandeld. Vervolgens krijgt 
men, door de klassikale schoolstudie, meer 
inzicht in het totale Goddelijke Verlossingsplan. 
Zelfstandig studeren* is dus wel erg belangrijk 
geworden, om tot het juiste einddoel te komen 
en de profetieën te leren verstaan, vanuit de 
Bijbel in zijn geheel. ( Er zijn nu 400 zelfstandig 
te bestuderen Bijbelstudies beschikbaar.)

*Nieuw studiebegeleiding bij de 
Profetenschool op locatie: Het is mogelijk 
om bij de Profetenschool Bijbelstudie 
begeleiding aan te vragen van ZIJN 
Boodschap. (zie voor meer info de website) 

Profetenschool in eigen omgeving 
opzetten: 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 

Dank voor de vrijwillige bijdragen in 
het jaar 2013 speciaal m.b.t. het nieuwe  
Ere-Diensten programma: We willen graag 
van deze gelegenheid gebruik maken om een 
ieder die in het afgelopen jaar ZIJN Boodschap 
financieel heeft ondersteund nogmaals hartelijk 
te bedanken en wensen dat God u daarvoor 
rijkelijk mag zegenen! We blijven echter nog 
steeds van financiële hulp afhankelijk, om Gods 
werk te kunnen voortzetten.

Evangelie verspreiders gezocht: Voelt u 
zich aangemoedigd door deze nieuwsbrief en 
wilt u graag meehelpen om Gods waarheid en 
Zijn 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.

Advies; lees de totale bladzijden eens door 
van de aangegeven teksten uit “De Geest der 
Profetie” deze staan aan de linkerzijde vermeld.

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

“Ons volk moet 
de profetische 
uitspraken van 
God begrijpen. 
Het moet 
systematisch de 
beginselen van 
de geopenbaarde 
waarheid 
kennen. Dat 
maakt hen 
geschikt voor 
wat over de 
aarde komt. En 
het zorgt ervoor, 
dat ze niet met 
elke wind van 
leer worden mee 
gesleurd.”

Last Day Events Blz. 
66 Eng. Blz. 55 NL.
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