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De eerste Campmeeting van
ZIJN Boodschap

In het eerste weekend van augustus 
organiseert ZIJN Boodschap een 
Campmeeting voor jong en oud. Een heel 
weekend lang met Gods Woord bezig zijn, 
samen met andere gelovigen uit heel het land? 
Dat kan nu! ZIJN Boodschap biedt voor een 
ieder die Gods Woord en waarheid in 
oprechtheid zoekt een unieke gelegenheid, 
tijdens een campmeeting in een bosrijke 
omgeving in Flevoland. Er zullen presentaties 
en predikaties gehouden worden, maar ook 
gelegenheid waarin u zelf uw ervaringen kunt 
delen met anderen.

Tijdens deze bijzondere gelegenheid zult u 
veel te weten komen over Gods onfeilbaar 
Woord en welke toekomst wij tegemoet gaan 
volgens de profetieën uit de Bijbel. Hier zijn 
kerkmuren verdwenen en telt alleen Gods 
Woord; de Bijbel. 

Voor kinderen is er een apart programma. 
Ook is er voldoende tijd voor ontspanning en/
of nadere kennismaking.

De locatie is in het ‘Abbertbos’ tussen 
Dronten en Kampen op een 
groepskampeerterrein. Het weekend is van 
vrijdag 31 juli 15.00 uur tot maandag 3 
augustus 11.00 uur. U kunt inschrijven via 
www.zijnboodschap.nl of wanneer u geen 
internet heeft, een inschrijfformulier opvragen 
via ZIJN Boodschap Postbus 288 8250 AG 
Dronten. Wanneer u ervoor kiest om 1 dag te 
komen, is dit ook mogelijk.

Om het weekend voor iedereen 
toegankelijk te maken zijn de kosten zo laag 
mogelijk gehouden. Wij raden u aan vroegtijdig 

te boeken voor dit unieke weekend, want het 
aantal kampeerplaatsen is beperkt. Graag zien 
we u op de campmeeting van ZIJN 
Boodschap op de ‘Abbert’ in Flevoland. 

Nieuw: “ZIJN Boodschap in de 
Openbaring” Deze serie bestaat uit 3 boxen 
met in totaal 24 DVD’s  en omvat een 
diepgaande vers voor vers studie van het 
bijbelboek Openbaring. Deze presentaties zijn 
een vervolg op de presentatie “ZIJN 
Boodschap in de profetieën”. Voorkennis van 
deze serie is noodzakelijk. Wanneer u met de 
studie van “ZIJN Boodschap in de 
Openbaring” begint, zult u bemerken dat u een 
geweldige kennis verkrijgt van het 
verlossingsplan en in het bijzonder in de tijd 
waarin wij nu leven: “de eindtijd”. U zult door 
deze studie het Oude Testament en vooral de 
profeten uit het Oude Testament, veel beter 
gaan begrijpen en verstaan. Hierna kunt u 
verder studie doen in de serie “ZIJN 
Boodschap in Daniël”, waarbij juist die teksten 

“Komt tot Mij , allen 
die vermoeid en 
belast zijt, en Ik zal 
u rust geven.”

Mattheus 11:28,29 
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“En dagelijks 
eendrachtelijk 
in den tempel 
volhardende, 
en van huis tot 
huis brood 
brekende, aten 
zij te zamen 
met verheuging 
en 
eenvoudigheid 
des harten.”

Handelingen 2:46 SV

 “Een heel weekend 
lang met Gods Woord 
bezig zijn.”
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uit Openbaring worden gebruikt, waardoor u 
een zeer grondige kennis van Gods onfeilbaar 
Woord krijgt, als het om b.v. de 144.000 gaat 
of om de heiligdomsleer en nog veel meer. 
Later meer over de serie van “ZIJN Boodschap 
in Daniël”.Deze series zijn te bestellen via de 
website www.zijnboodschap.nl 

Eveneens nieuw: “De Bijbel en ZIJN 
Boodschap” Deze serie bestaat uit 7 DVD’s, 
waarbij de presentaties niet alleen gaan over de 
verschillen tussen de Bijbels, maar ook wordt 
besproken hoe en waarom deze verschillen zijn 
ontstaan. Tevens wordt uitgelegd dat de laatste 
Bijbel versies, die nu veelvuldig in omloop zijn, 
moesten worden gewijzigd ten opzichte van de 
Statenvertaling- en de King James Bijbel. Dit 
heeft zijn oorsprong al in de filosofieën van 
Aristoteles en Plato, waarin men andere 
scheppers en wereldbouwers introduceerde; 
Origenes en Clement, welke de Godheid van 
Christus niet aanvaardden, tot en met het 
Arianisme en  Gnostisime. Echter ook de 
laatste Bijbelvertalers zoals  Westcott & Hort 
met hun eigen visie op de nieuwe manier van 
Bijbel-vertalen worden besproken. Allemaal 
zeer interessant, om een goede kijk op de 
huidige Bijbels te krijgen en om persoonlijk een 
juiste keuze te kunnen maken. Al met al een 
zeer interessante Bijbelstudie waarbij de 7e 
DVD apart de Goddelijkheid en menswording 
van Christus bespreekt. Door deze serie zult u 
een compleet beeld krijgen, hoe Gods 
onfeilbaar Woord door de eeuwen heen 
bewaard is gebleven en dat we nog steeds een 
genadige en lankmoedige Schepper hebben 
die ons intens liefheeft. De set is te bestellen 
via de website www.zijnboodschap.nl 

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

U kunt ook meehelpen de boodschap te 
verspreiden door de website van ZIJN 
Boodschap door te geven in uw omgeving. 

Donateurs gezocht: ZIJN Boodschap 
heeft het volste vertrouwen in God, dat 
wanneer Zijn oprechte kinderen deze 
profetische inzichten van God uit de Bijbel 
ontvangen, men ook de activiteiten van ZIJN 
Boodschap van harte wil ondersteunen.  

Ook u kunt daarom meehelpen als 
donateur om Gods Woord in Nederland te 
verspreiden door uw vrijwillige bijdrage, 
waardoor u blijvend geïnformeerd wordt over 
de activiteiten van ZIJN Boodschap, zie 
hiervoor www.zijnboodschap.nl

Volgende Nieuwsbrief: In de volgende 
nieuwsbrief: Gezondheid.

Er zal vooralsnog twee maal per jaar, een 
nieuwsbrief van ZIJN Boodschap worden 
uitgegeven. Alle donateurs ontvangen deze 
automatisch in huis.

Ook kunt u deze nieuwsbrief vanaf de site 
downloaden voor verspreiding. 

Slotwoord: De medewerkers van ZIJN 
Boodschap wensen u Gods onmisbare zegen. 
En graag tot ziens bij de presentaties of een 
van onze andere activiteiten.
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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
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ZIJN Boodschap
postbus 288 8250 AG Dronten

Binnenkort 
verkrijgbaar 
de DVD-serie: 
“ZIJN 
Boodschap in 
Daniel” 
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