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Nieuwe serie!
ZIJN Boodschap in de Profetie, Verdieping 1 “De vier Evangeliën” 

In deze DVD serie wordt in het bijzonder 
ingegaan op het leven van onze geliefde Here 
Jezus  op aarde, toen Hij ons als “DE GROTE 
PROFEET” heel veel bekend gemaakt heeft 
o.a. hoe wij moeten leven willen we het hemels 
Koninkrijk binnen kunnen gaan, maar ook wat 
er in de eindtijd zal plaatsvinden. Dit is niet een 
gewone herhaling van het geweldige Evangelie, 
maar een openbaring van hetgeen Jezus ons 
heeft te vertellen voor de tijd van het einde!

Tevens zult u ontdekken dat alles wat 
Jezus aan de laatste profetes heeft bekend 
gemaakt, door Hem zelf is verwoord. Ook 
wordt in deze uitleg van de vier Evangeliën 
veelvuldig uit de “Geest der Profetie” geciteerd, 
waardoor u in staat wordt gesteld veel kennis 
en inzicht te verkrijgen in “de Bijbel en de 
Geest der Profetie”.  Paulus spreekt dit uit in 
zijn brief aan de Hebreeën 5:14 als; “Maar de 
volmaakten is de vaste spijze”.

Hierbij is voorkennis van de basisserie een 
vereiste

Als basis is Matthéüs 20-28 genomen met 
aanvullingen uit de andere drie Evangeliën.

In de toekomst zal uit het Matthéüs 
Evangelie hoofdstuk 1-19 op gelijke wijze 
worden gepresenteerd. 

“Al de waarheid in ZIJN Boodschap”: 
Zoals de vorige nieuwsbrief vermeldde, is 
getracht om alle presentaties vrij op het 

internet te plaatsen, dit is echter door 
technische problemen, niet mogelijk gebleken.

Daarom is besloten om al de presentaties 
als internet (download) kwaliteit aan te bieden 
in een verzamel DVD box, hierop staan ook alle 
muziekvideo’s en studiematerialen. Hiermee is 
het voor de Bijbelstudent mogelijk Gods 
onfeilbaar Woord op de computer te bekijken. 
(dus niet geschikt voor DVD spelers) Ook is de 
prijs zeer laag gehouden (minder dan 10% van 
de bestaande DVD series), waardoor de 
toegang tot “Al de waarheid” (Joh.16:13) voor 
iedereen toegankelijk is geworden. Aanvullende 
presentaties (DVD’s) kunnen later besteld en 
toegevoegd worden.

profetieen van Christus: Christus heeft 
meer dan 125 oud-testamentische profetieën 
over de Messias vervuld. In de tijd van Jezus 
waren er weinig mensen die begrepen hoe 
deze profetieën op de Verlosser van 
toepassing waren, maar nadat Christus 
opgestaan was uit het graf vertelt de Bijbel 
ons: 'En Hij begon bij Mozes en bij al de 
profeten en legde hun uit, wat in al de schriften 
op Hem betrekking had' Lucas 24:27. 
Geleidelijk aan groeide het geloof dat Jezus de 
ware Messias was en werd de nieuw-
testamentische gemeente gesticht die door de 
uitstorting van Gods Geest en de zuivere 
verkondiging van het Woord snel groeide. 

“Maar wie 
volharden zal tot 
het einde, die zal 
zalig worden.”
Matthéüs 24:13
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“De hemel en de 
aarde zullen 
voorbijgaan, 
maar Mijn 
woorden zullen 
geenszins 
voorbijgaan.”

Matthéüs 24:35
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Toekomstige serie: “de Bijbel en ZIJN 
Boodschap Verdieping I “De drie getuigen””.

Hierin wordt vanuit de Bijbel onderbouwd 
waarom de laatste profetes nog moest komen 
om Gods oprechte kinderen voor te bereiden 
op de wederkomst van Jezus Christus. Later 
meer hierover!

Israël?: Is het waar dat God nog steeds 
een speciale bedoeling heeft met het volk 
Israël? Gaat de Joodse natie als Gods 
uitverkoren volk een schone toekomst 
tegemoet? Veel mensen wachten op het 
'herstel' van Israël; het Joodse volk zal in het 
goddelijk plan een belangrijke rol gaan spelen. 
Maar zal de heerschappij van Israël op deze 
aarde werkelijk in glorie worden hersteld? De 
Bijbel geeft op al deze vragen duidelijke 
antwoorden.

Wilt u meer informatie over dit soort 
onderwerpen, ga dan naar 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 middel van 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: Er zal vooralsnog 
een 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

ZIJN Boodschap
postbus 288 8250 AG Dronten

“En Jesaja roept 
over Israël: Al 
ware het getal 
der kinderen 
Israëls gelijk het 
zand der zee, zo 
zal het 
overblijfsel 
behouden 
worden.”

Romeinen 9:27
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