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Thema's alle video's per serie worden hier onder opgegeven 
 
Zoek u een bepaald thema dan kunt u hier onder uit alle thema een keuze maken en 
vervolgens naar de betreffende video toe gaan om dit thema te onder zoeken. 
 
 
Serie-1 Basis De Liefde van ZIJN Boodschap (1 Volume) 
01-God houdt van mensen 
02-De zondaar heeft Christus nodig o 03-Berouw 
04-Het belijden van schuld 
05-Toewijding 
06-Geloof en aanvaarding 
07-De toets van het discipelschap 
08-Groeien in Christus 
09-Het dagelijks leven 
10-Het kennen van God 
11-Het voorrecht om te bidden 
12-Wat te doen met twijfel? 
13-Blij zijn in de HEER  
 
 
Serie-1	Verdieping-1	De	liefde	van	ZIJN	Boodschap	1-32		
Thema;	“Gerechtigheid	door	Geloof”	 
	
Volume:I	 
o 01 = A1-Bijbelse woorden en begrippen Deel-1  
o 02 = A2-Bijbelse woorden en begrippen Deel-2  
o 03 = B1-De Heiligdomsleer in onze tijd Deel-1 
o 04= B2-De Heiligdomsleer in onze tijd Deel-2  
o 05 = C1-Het ware en vervalste evangelie Deel-1 
o 06 = C2-Het ware en vervalste evangelie Deel-2 
o 07 = C3-Het ware en vervalste evangelie Deel-3 
o 08 = C4-Het ware en vervalste evangelie Deel-4 
o 09 = C5-Het ware en vervalste evangelie Deel-5  
o 10 = D1-Wat is zonde? Deel-1 
o 11 = D2-Wat is zonde? Deel-2 
o 12 = D3-Wat is zonde? Deel-3 
o 13 = D4-Wat is zonde? Deel-4 
o 14 = E1-De natuur en menswording van Christus Deel-1  
o 15 = E2-De natuur en menswording van Christus Deel-2  
o 16 = E3-De natuur en menswording van Christus Deel-3  
Volume:II	 
o 17 = E4-De natuur en menswording van Christus Deel-4 o 18 = F1-Wat is er 
mogelijk  
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o 19 = F2-Wat is er mogelijk voor ons? Deel-2 
o 20 = F3-Wat is er mogelijk voor ons? Deel-3  
o 21 = F4-Wat is er mogelijk voor ons? Deel-4 
o 22 = F5-Wat is er mogelijk voor ons? Deel-5 
o 23 = F6-Wat is er mogelijk voor ons? Deel-6 
o 24 = G1-Wat leert de Bijbel ons over rechtvaardigheid? Deel-1  
o 25 = G2-Wat leert de Bijbel ons over rechtvaardigheid? Deel-2  
o 26 = G3-Wat leert de Bijbel ons over rechtvaardigheid? Deel-3  
o 27 = H1-Rechtvaardigmaking en heiligmaking Deel-1  
o 28 = H2-Rechtvaardigmaking en heiligmaking Deel-2 
o 29 = H3-Rechtvaardigmaking en heiligmaking Deel-3 
o 30 = I1-Onze toestand en Gods reddingsplan Deel-1 
o 31 = J1-De Goddelijkheid van Christus Deel-1  
(toevoeging zie; “Predikaties	en	Presentaties	van	ZIJN	Boodschap”) 
o 32 = J2-De Goddelijkheid van Christus Deel-2  
(toevoeging zie; “Predikaties	en	Presentaties	van	ZIJN	Boodschap”)  
 
Serie-2	Basis	ZIJN	Boodschap	in	de	Profetie	Basis	1-40;	(Volume	I+II);	 
o 01-De voleinding van de profetieën (deel I)  
o 02-De voleinding van de profetieën (deel II)  
o 03-De opname uit Openbaring (deel I) 
o 04-De opname uit Openbaring (deel II)  
o 05-De oorsprong van het kwaad (deel I)  
o 06-De oorsprong van het kwaad (deel II)  
o 07-Redding vanuit de hemel (deel I) 
o 08-Redding vanuit de hemel (deel II)  
o 09-Het Heiligdom (deel I) 
o 10-Het Heiligdom (deel II) 
o 11-De twee getuigen (deel I) 
o 12-De twee getuigen (deel II) 
o 13-De grootste misleiding uit de geschiedenis (deel I)  
o 14-De grootste misleiding uit de geschiedenis (deel II)  
o 15-De dieren uit de Bijbelse geschiedenis (deel I) 
o 16-De dieren uit de Bijbelse geschiedenis (deel II) 
o 17-De Openbaring onthult de antichrist (deel I) 
o 18-De Openbaring onthult de antichrist (deel II) 
o 19-666 en het merkteken van het beest (deel I) 
o 20-666 en het merkteken van het beest (deel II)  
o 21-De Verenigde Staten in de bijbelse profetieën (deel I)  
o 22-De Verenigde Staten in de bijbelse profetieën (deel II)  
o 23-Wedergeboorte (deel I) 
o 24-Wedergeboorte (deel II)  
o 25-Een dodelijke verwarring (deel I)  
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o 26-Een dodelijke verwarring (deel II) o 27-De poel van vuur? (deel I) 
o 28-De poel van vuur? (deel II)  
o 29-De duivel geboeid (deel I) 
o 30-De duivel geboeid (deel II) 
o 31-Gods gezondheidsplan (deel I)  
o 32-Gods gezondheidsplan (deel II)  
o 33-Bekleed met licht (deel I) 
o 34-Bekleed met licht (deel II) 
o 35-De waarheid aangaande Israël en de 144.000 (deel I)  
o 36-De waarheid aangaande Israël en de 144.000 (deel II)  
o 37-Boven de menigte (deel I) 
o 38-Boven de menigte (deel II) 
o 39-De Leeuw en het Lam (deel I) 
o 40-De Leeuw en het Lam (deel II)  
 
6. Serie 2- ZIJN Boodschap in de Profetie - verdieping 1 (I Volume) 
01-Matth. 20-Deel-1 
02-Matth. 20-Deel-2 
03-Matth. 20-Deel-3 
04-Matth. 20-Deel-4 
05-Matth. 20-Deel-5 
06-Matth. 20-Deel-6 
07-Matth. 21-Deel-1 
08-Matth. 21-Deel-2 
09-Matth. 21-Deel-3 
10-Matth. 21-Deel-4 
11-Matth. 21-Deel-5 
12-Matth. 21-Deel-6 
13-Matth. 21-Deel-7 
14-Matth. 22-Deel-1 
15-Matth. 22-Deel-2 
16-Matth. 22-Deel-3 
 
7. ZIJN Boodschap in de Profetie - verdieping 1 (II Volume) 
17-Matth. 22-Deel-4 
18-Matth. 22-Deel-5 
19-Matth. 23-Deel-1 
21-Matth. 23-Deel-3 
22-Matth. 23 Deel-4 
23-Matth. 23 Deel-5 
24-Matth. 24 Deel-1 
25-Matth. 24 Deel-2 
26-Matth. 24 Deel-3. 
27-Matth. 24 Deel-4 
28-Matth. 24 Deel-5 
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29-Matth. 24 Deel-6 
30-Matth. 24 Deel-7 
31-Matth. 24 Deel-8 
32-Matth. 24 Deel-9 
 
 
 
8. ZIJN Boodschap in de Profetie - verdieping 1 (III Volume) 
33-Matth. 24 Deel-10 
34-Matth. 25 Deel-1 
35-Matth. 25 Deel-2 
36-Matth. 25 Deel-3 
37-Matth. 25 Deel-4 
38-Matth. 25 Deel-5 
39-Matth. 25 Deel-6 
40-Matth. 26 Deel-1 
41-Matth. 26 Deel-2 
42-Matth. 26 Deel-3 
43-Matth. 26 Deel-4 
44-Matth. 26 Deel-5 
45-Matth. 26 Deel-6 
46-Matth. 26 Deel-7 
47-Matth. 26 Deel-8 
48-Matth. 26 Deel-9 
 
9. ZIJN Boodschap in de Profetie - verdieping 1 (IV Volume)  
49-Matth. 26 Deel-10 
50-Matth. 27 Deel-1 
51-Matth. 27 Deel-2 
52-Matth. 27 Deel-3 
53-Matth. 27 Deel-4 
54-Matth. 27 Deel-5 
55-Matth. 27 Deel-6 
56-Matth. 27 Deel-7 
57-Matth. 27 Deel-8 
58-Matth. 27 Deel-9 
59-Matth. 28 Deel-1 
60-Matth. 28 Deel-2 
61-Matth. 28 Deel-3 
62-Matth. 28 Deel-4 
63-Matth. 28 Deel-5 
64-Matth. 28 Deel-6 
	
10.	Serie-3	Basis	ZIJN	Boodschap	in	Openbaring	Basis	1-48	(Volume	I-III);	 
Volume	I	 
o 01-Openbaring hoofdstuk 1 (Deel I)  
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o 02-Openbaring hoofdstuk 1 (Deel II)  
o 03-Openbaring hoofdstuk 2 (Deel I)  
o 04-Openbaring hoofdstuk 2 (Deel II)  
o 05-Openbaring hoofdstuk 2 (Deel III)  
o 06-Openbaring hoofdstuk 3 (Deel I)  
o 07-Openbaring hoofdstuk 3 (Deel II)  
o 08-Openbaring hoofdstuk 3 (Deel III)  
o 09-Openbaring hoofdstuk 4 (Deel I)  
o 10-Openbaring hoofdstuk 4 (Deel II)  
o 11-Openbaring hoofdstuk 5 (Deel I)  
o 12-Openbaring hoofdstuk 5 (Deel II)  
o 13-Openbaring hoofdstuk 6 (Deel I)  
o 14-Openbaring hoofdstuk 6 (Deel II)  
o 15-Openbaring hoofdstuk 7 (Deel I)  
o 16-Openbaring hoofdstuk 7 (Deel II)  
	
11. ZIJN Boodschap in de Openbaring - basis (3 Volumes) 
Volume	II	 
o 17-Openbaring hoofdstuk 8 (Deel I) 
o 18-Openbaring hoofdstuk 8 (Deel II)  
o 19-Openbaring hoofdstuk 9 (Deel I) 
o 20-Openbaring hoofdstuk 9 (Deel II)  
o 21-Openbaring hoofdstuk 9 (Deel III)  
o 22-Openbaring hoofdstuk 10 (Deel I)  
o 23-Openbaring hoofdstuk 10 (Deel II)  
o 24-Openbaring hoofdstuk 11 (Deel I)  
o 25-Openbaring hoofdstuk 11 (Deel II)  
o 26-Openbaring hoofdstuk 11 (Deel III)  
o 27-Openbaring hoofdstuk 12 (Deel I)  
o 28-Openbaring hoofdstuk 12 (Deel II)  
o 29-Openbaring hoofdstuk 13 (Deel I)  
o 30-Openbaring hoofdstuk 13 (Deel II)  
o 31-Openbaring hoofdstuk 13 (Deel III)  
o 32-Openbaring hoofdstuk 14 (Deel I)  
	
12. ZIJN Boodschap in de Openbaring - basis (3 Volumes) 
Volume	III	 
o 33-Openbaring hoofdstuk 14 (Deel II)  
o 34-Openbaring hoofdstuk 15 (Deel I)  
o 35-Openbaring hoofdstuk 16 (Deel I)  
o 36-Openbaring hoofdstuk 16 (Deel II)  
o 37-Openbaring hoofdstuk 17 (Deel I)  
o 38-Openbaring hoofdstuk 17 (Deel II)  
o 39-Openbaring hoofdstuk 17 (Deel III)  
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o 40-Openbaring hoofdstuk 18 (Deel I)  
o 41-Openbaring hoofdstuk 18 (Deel II)  
o 42-Openbaring hoofdstuk 19 (Deel I)  
o 43-Openbaring hoofdstuk 20 (Deel I)  
o 44-Openbaring hoofdstuk 20 (Deel II)  
o 45-Openbaring hoofdstuk 21 (Deel I)  
o 46-Openbaring hoofdstuk 21 (Deel II)  
o 47-Openbaring hoofdstuk 22 (Deel I)  
o 48-Openbaring hoofdstuk 22 (Deel II)  
 
 
 
 
 
 
13. ZIJN Boodschap in de Openbaring - verdieping 1 (Volume I) Niet in de lage 
kwaliteit Box A aanwezig  
01-01-Inleiding van ZIJN Boodschap in de Openbaring Verdieping 1 DEEL-1 
02-01-Inleiding van ZIJN Boodschap in de Openbaring Verdieping 1 DEEL-2 
03-02-Het Evangelie en de Profetieën + Galaten! (van Adam tot de 144.000) Deel-1 
04-02-Het Evangelie en de Profetieën + Galaten! (van Adam tot de 144.000) Deel-2 
05-02-Het Evangelie en de Profetieën + Galaten! (van Adam tot de 144.000) Deel-3 
06-02-Het Evangelie en de Profetieën + Galaten! (van Adam tot de 144.000) Deel-4 
07-02-Het Evangelie en de Profetieën + Galaten! (van Adam tot de 144.000) Deel-5 
08-02-Het Evangelie en de Profetieën + Galaten! (van Adam tot de 144.000) Deel-6 
09-03-Zonde, Gerechtigheid en Oordeel, herhaalt zich + Obadja! (1840-1844) Deel-2 
10-03-Zonde, Gerechtigheid en Oordeel, herhaalt zich + Obadja! (1840-1844) Deel-3 
11-04-De drie Israëls met de drie verzegelingen + Opb.10!(Van Schepping tot 
ZW)Deel-1 
12-04-De drie Israëls met de drie verzegelingen + Opb.10!(Van Schepping tot 
ZW)Deel-2 
13-04-De drie Israëls met de drie verzegelingen + Opb.10!(Van Schepping tot 
ZW)Deel-3 
14-04-De drie Israëls met de drie verzegelingen + Opb.10!(Van Schepping tot 
ZW)Deel-4 
15-05-De drie geschiedenissen in Joël; Joël 1 + Jesaja 29!(de 5e tot en met de 7e 
Hervormingsperiode) Deel-1 
16-05-De drie geschiedenissen in Joël; Joël 1 + Jesaja 29! (de 5e tot en met de 7e 
Hervormingsperiode) Deel-2 
 
 
 
14. ZIJN Boodschap in de Openbaring - verdieping 1 (Volume II) Niet in de lage 
kwaliteit Box A aanwezig  
17-05-De drie geschiedenissen in Joël; Joël 1 + Jesaja 29!  
(de 5e tot en met de 7e Hervormingsperiode) Deel-3 
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18-05-De drie geschiedenissen in Joël; Joël 1 + Jesaja 29!  
(de 5e tot en met de 7e Hervormingsperiode) Deel-4 
19-05-De drie geschiedenissen in Joël; Joël 1 + Jesaja 29!  
(de 5e tot en met de 7e Hervormingsperiode) Deel-5 
20-05-De drie geschiedenissen in Joël; Joël 1 + Jesaja 29!  
(de 5e tot en met de 7e Hervormingsperiode) Deel-6 
21-06-Het werk van de drie engelen in Joël 2!  
(de 5e tot en met de 7e Hervormingsperiode) Deel-1 
22-06-Het werk van de drie engelen in Joël 2!  
(de 5e tot en met de 7e Hervormingsperiode) Deel-2 
23-06-Het werk van de drie engelen in Joël 2!  
(de 5e tot en met de 7e Hervormingsperiode) Deel-3 
24-06-Het werk van de drie engelen in Joël 2!  
(de 5e tot en met de 7e Hervormingsperiode) Deel-4 
25-06-Het werk van de drie engelen in Joël 2!  
(de 5e tot en met de 7e Hervormingsperiode) Deel-5 
26-07-De drie Israëls en de zeven  zegels bij Gods volk - Jeremia 6! (Gods volk van 
Abraham tot de wederkomst!) Deel-1 
27-07-De drie Israëls en de zeven  zegels bij Gods volk-Jeremia 6! (Gods volk van 
Abraham tot de wederkomst!) Deel-2 
28-07-De drie Israëls en de zeven  zegelen bij Gods volk - Jeremia 6! (Gods volk van 
Abraham tot de wederkomst!) Deel-3 
29-07-De drie Israëls en de zeven zegelen bij Gods volk-Jeremia 6! (Gods volk van 
Abraham tot de wederkomst!) Deel-4 
30-07-De drie Israëls en de zeven  zegelen bij Gods volk- Jeremia 6! (Gods volk van 
Abraham tot de wederkomst!) Deel-5 
31-07-De drie Israëls en de zeven  zegelen bij Gods volk- Jeremia 6! (Gods volk van 
Abraham tot de wederkomst!) Deel-6 
32-08-De profetische spiegel!  
(De genadedeur sluit bij de ZW voor de ZDA) Deel-1 
 
 
15. ZIJN Boodschap in de Openbaring - verdieping 1 (Volumes III) Niet in de 
lage kwaliteit Box A aanwezig  
33-08-De profetische spiegel!   
(De genadedeur sluit bij de ZW voor de ZDA) Deel-2 
34-09-De tijd van het einde verdiept + Jesaja 7! (van de 6e naar 7e 
Hervormingsperiode) Deel-1 
35-09-De tijd van het einde verdiept! (Van de 6e naar 7e Hervormingsperiode) Deel-2 
36-09-De tijd van het einde verdiept! (Van de 6e naar 7e Hervormingsperiode) Deel-3 
37-10-De twee gramschappen (2520) over “Gods volk” Jer. 31+Lev. 26! (van 742 
v.Chr. tot 1844 n.Chr.) Deel-1 
38-10-De twee gramschappen (2520) over “Gods volk” Jer. 31 + Lev. 26! (van 742 
v.Chr. tot 1844 n.Chr.) Deel-2 
39-10-De twee gramschappen (2520) over “Gods volk” Jer. 31+ Lev. 26! (van 742 
v.Chr. tot 1844 n.Chr.) Deel-3 
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40-10-De twee gramschappen (2520) over “Gods volk” Jer. 31+Lev. 26! (van 742 
v.Chr. tot 1844 n.Chr.) Deel-4 
41-10-De twee gramschappen (2520) over “Gods volk” Jer. 31+Lev. 26! (van 742 
v.Chr. tot 1844 n.Chr.) Deel-5 
42-10-De twee gramschappen (2520) over “Gods volk” Jer. 31+Lev. 26! (van 742 
v.Chr. tot 1844 n.Chr.) Deel-6 
43-011-Het zevende zegel geopend + Genesis 1! (In de totale geschiedenis 
gezien)Deel-1 
44-011-Het zevende zegel geopend + Genesis 1! (In de totale geschiedenis 
gezien)Deel-2 
45-011-Het zevende zegel geopend + Genesis 1! (In de totale geschiedenis 
gezien)Deel-3 
46-011-Het zevende zegel geopend + Genesis 1! (In de totale geschiedenis 
gezien)Deel-4 
47-011-Het zevende zegel geopend + Genesis 1! (In de totale geschiedenis 
gezien)Deel-5 
48-12-De geschiedenis van Elia herhaald in de 1e tot de 3e engel! (tijdsperiode van 
1989-1e plaag) Deel-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. ZIJN Boodschap in de Openbaring - verdieping 1 (Volume IV) Niet in de lage 
kwaliteit Box A aanwezig  
49-12-De geschiedenis van Elia herhaald in de 1e tot de 3e engel!  
(tijdsperiode van 1989-1e plaag) Deel-2 
50-12-De geschiedenis van Elia herhaald in de 1e tot de 3e engel! 
(tijdsperiode van 1989-1e plaag) Deel-3 
51-12-De geschiedenis van Elia herhaald in de 1e tot de 3e engel! 
(tijdsperiode van 1989-1e plaag) Deel-4 
52-13-De geschiedenis van de derde engel met de 3e Wee + Joël 3! 
(De tijd vanaf 34 n.Chr. tot de wederkomst) Deel-1 
53-13-De geschiedenis van de derde engel met de 3e Wee + Joël 3! 
(De tijd vanaf 34 n.Chr. tot de wederkomst) Deel-2 
54-13-De geschiedenis van de derde engel met de 3e Wee + Joël 3! 
(De tijd vanaf 34 n.Chr. tot de wederkomst) Deel-3 
55-13-De geschiedenis van de derde engel met de 3e Wee + Joël 3! 
(De tijd vanaf 34 n.Chr. tot de wederkomst) Deel-4 
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56-02-De geschiedenis van de derde engel met de 3e Wee + Ezechiël 37! 
(het jaar 1840 + 2001) Deel-1 
57-02-De geschiedenis van de derde engel met de 3e Wee + Ezechiël 37! 
(het jaar 1840 + 2001) Deel-2 
58-15-Het visioen van de wachters + Jesaja 20-22 + Ezechiël 2 en 3 + Micha 7! 
(De luide roep!) Deel-1 
59-15-Het visioen van de wachters + Jesaja 20-22 + Ezechiël 2 en 3 + Micha 7! 
(Jesaja 20-22) Deel-2 
60-15-Het visioen van de wachters + Jesaja 20-22 + Ezechiël 2 en 3 + Micha 7! 
(De luide roep) Deel-3 
61-15-Het visioen van de wachters + Jesaja 20-22 + Ezechiël 2 en 3 + Micha 7! 
(De luide roep) Deel-4 
62-16-De dagen van één koning (70 jaar-Jesaja 23)  
(van 600 v.Chr. tot Gog Magog!) Deel-1 
63-16-De dagen van één koning (70 jaar-Jesaja 23)  
(van 600 v.Chr. tot Gog Magog!) Deel-2 
64-16-De dagen van één Koning (70 jaar-Jesaja 23)  
(van 600 v.Chr. tot Gog Magog!) Deel-3 
 
 
17. ZIJN Boodschap in de Openbaring - verdieping 1 (Volume V) Niet in de lage 
kwaliteit Box A aanwezig  
65-16-De dagen van één Koning (70 jaar-Jesaja 23)  
(van 600 v.Chr. tot Gog Magog!) Deel-4 
66-16-De dagen van één Koning (70 jaar-Jesaja 23)  
(van 600 v.Chr. tot Gog Magog!) Deel-5 
67-16-De dagen van één Koning (70 jaar-Jesaja 23)  
(van 600 v.Chr. tot Gog Magog!) Deel-6 
68-17-De drie Weeën volledig uitgewerkt! 
(De tijd vanaf 622 n.Chr. tot de Zondagswet) Deel-1 
69-17-De drie Weeën volledig uitgewerkt! 
(De tijd vanaf 622 n.Chr. tot de Zondagswet) Deel-2 
70-17-De drie Weeën volledig uitgewerkt! 
(De tijd vanaf 622 n.Chr. tot de Zondagswet) Deel-3 
71-17-De drie Weeën volledig uitgewerkt! 
(De tijd vanaf 622 n.Chr. tot de Zondagswet) Deel-4 
72-17-De drie Weeën volledig uitgewerkt! 
(De tijd vanaf 622 n.Chr. tot de Zondagswet) Deel-5 
73-17-De drie Weeën volledig uitgewerkt! 
(De tijd vanaf 622 n.Chr. tot de Zondagswet) Deel-6 
74-18-Rondom het leven van William Miller! 
(van 1782-1849) Deel-1 
75-18-Rondom het leven van William Miller! 
(van 1782-1849) Deel-2 
76-18-Rondom het leven van William Miller! 
(van 1782-1849) Deel-3 
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77-18-Rondom het leven van William Miller! 
(van 1782-1849) Deel-4 
78-18-Rondom het leven van William Miller! 
(van 1782-1849) Deel-5 
79-18-Rondom het leven van William Miller! 
(van 1782-1849) Deel-6 
80-18-Rondom het leven van William Miller! 
(van 1782-1849) Deel-7 
 
18. ZIJN Boodschap in de Openbaring - verdieping 1 (Volume VI) Niet in de lage 
kwaliteit Box A aanwezig  
81-18-Rondom het leven van William Miller! 
(van 1782-1849) Deel-8 
82-19-Rondom de dag van de Oostenwind, de 3e Wee  
+ Jesaja 27, 30 en 41! (Rondom en na de Zondagswet!) Deel-1 
83-19-Rondom de dag van de Oostenwind, de 3e Wee  
+ Jesaja 27, 30 en 41! (Rondom en na de Zondagswet!) Deel-2 
84-19-Rondom de dag van de Oostenwind - De 3e Wee + Jesaja 27 en 30 en 41! 
(Rondom en na de Zondagswet!) Deel-3 
85-19-Rondom de dag van de Oostenwind - De 3e Wee + Jesaja 27 en 30 en 41! 
(Rondom en na de Zondagswet!) Deel-4 
86-20-De vier generaties uit Joël + Jesaja 1 en 6! 
(vanaf 1844 t/m 1989/ZW) Deel-1 
86-20-De vier generaties uit Joël + Jesaja 1 en 6! 
(vanaf 1844 t/m 1989/ZW) Deel-2 
87-20-De vier generaties uit Joël + Jesaja 1en 6! 
(vanaf 1844 t/m 1989/ZW) Deel-3 
88-20-De vier generaties uit Joël + Jesaja 1 en 6! 
(vanaf 1844 t/m 1989/ZW) Deel-4 
89-20-De vier generaties uit Joël + Jesaja 1 en 6! 
(vanaf 1844 t/m 1989/ZW) Deel-5 
90-21-De vier generaties en een drievoudige profetie! 
(vanaf 27 n.Chr. t/m ZW-1e plaag) Deel-1 
 
 
91-21-De vier generaties en een drievoudige profetie! 
(vanaf 27 n.Chr. t/m ZW-1e plaag) Deel-2 
92-21-De vier generaties en een drievoudige profetie! 
(vanaf 27 n.Chr. t/m ZW-1e plaag) Deel-3 
93-21-De vier generaties en een drievoudige profetie! 
(vanaf 27 n.Chr. t/m ZW-1e plaag) Deel-4 
94-21-De vier generaties en een drievoudige profetie! 
(vanaf 27 n.Chr. t/m ZW-1e plaag) Deel-5 
95-22-Geen nieuwe leer- maar wel nieuw licht op de Bijbel! 
 (Joël 1 en Jesaja 27+28) Deel-1 
96-22-Geen nieuwe leer- maar wel nieuw licht op de Bijbel! 
 (Joël 1 en Jesaja 27+28) Deel-2 
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20. ZIJN Boodschap in de Openbaring - verdieping 1 (Volume VII) Niet in de 
lage kwaliteit Box A aanwezig  
97-22-Geen nieuwe leer- maar wel nieuw licht op de Bijbel! 
(Joël 1 en Jesaja 27+28) Deel-3 
98-22-Geen nieuwe leer- maar wel nieuw licht op de Bijbel! 
 (Joël 1 en Jesaja 27+28) Deel-4 
99-23-Hoe kon het zover komen met Gods volk? 
(vanaf 1844 t/m 1989/ZW) Deel-1 
100-23-Hoe kon het zover komen, met Gods volk? 
(vanaf 1844 t/m 1989/ZW) Deel-2 
101-23-Hoe kon het zover komen, met Gods volk? 
(vanaf 1844 t/m 1989/ZW) Deel-3 
102-23-Hoe kon het zover komen, met Gods volk? 
(vanaf 1844 t/m 1989/ZW) Deel-4 
103-23-Hoe kon het zover komen, met Gods volk? 
(vanaf 1844 t/m 1989/ZW) Deel-5 
104-24-Maar er komt ook nieuw leven in Gods volk! 
(vanaf 1989 t/m ZW) Deel-1 
105-24-Maar er komt ook nieuw leven in Gods volk! 
(vanaf 1989 t/m ZW) Deel-2 
106-24-Maar er komt ook nieuw leven in Gods volk! 
(vanaf 1989 t/m ZW) Deel-3 
107-25-Gods volk in de profetieën leren lezen, vanuit Hosea 
DEEL-1 
108-25-Gods volk in de profetieën leren lezen vanuit Hosea 
DEEL-2 
109-25-Gods volk in de profetieën leren lezen, vanuit Hosea 
DEEL-3 
110-25-Gods volk in de profetieën leren lezen, vanuit Hosea 
DEEL-4 
111-26-De laatste waarheid met oorzaak en gevolg voor Gods volk! 
(voor en na de Zondagswet!) Deel-1 
112-26-De laatste waarheid met oorzaak en gevolg voor Gods volk! 
(voor en na de Zondagswet!)  
Deel-2 
 
20. ZIJN Boodschap in Daniel - basis (2 Volumes) 
Serie-4	Basis	ZIJN	Boodschap	in	Daniel	Basis	1-32	(Volume	I+II);	 
	
Volume	I	 
o 01-Inleiding (Deel I)  
o 02-Inleiding (Deel II)  
o 03-Inleiding (Deel III)  
o 04-Daniël hoofdstuk 1 (Deel I) 
o 05-Daniël hoofdstuk 1 (Deel II) 
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o 06-Daniël hoofdstuk 2 (Deel I) 
o 07-Daniël hoofdstuk 2 (Deel II) 
o 08-Daniël hoofdstuk 2 (Deel III) 
o 09-Daniël hoofdstuk 2 (Deel IV) 
o 10-Daniël hoofdstuk 3 (Deel I) 
o 11-Daniël hoofdstuk 3 (Deel II) 
o 12-Daniël hoofdstuk 3 (Deel III) 
o 13-Daniël hoofdstuk 4 (Deel I) 
o 14-Daniël hoofdstuk 4 (Deel II) 
o 15-Daniël hoofdstuk 5 (Deel I) 
o 16-Daniël hoofdstuk 5 (Deel II) 
	
Volume	II	 
o 17-Daniël hoofdstuk 6 (Deel I) 
o 18-Daniël hoofdstuk 6 (Deel II) 
o 19-Daniël hoofdstuk 7 (Deel I) 
o 20-Daniël hoofdstuk 7 (Deel II) 
o 21-Daniël hoofdstuk 7 (Deel III) 
o 22-Daniël hoofdstuk 8 (Deel I) 
o 23-Daniël hoofdstuk 8 (Deel II)  
o 24-Daniël hoofdstuk 9 (Deel I) 
o 25-Daniël hoofdstuk 9 (Deel II) 
o 26-Daniël hoofdstuk 9 (Deel III)  
o 27-Daniël hoofdstuk 10 (Deel I)  
o 28-Daniël hoofdstuk 10 (Deel II)  
o 29-Daniël hoofdstuk 11 (Deel II)  
o 30-Daniël hoofdstuk 11 (Deel II)  
o 31-Daniël hoofdstuk 11 (Deel III)  
o 32-Daniël hoofdstuk 11 (Deel IV)  
	
Serie-4 Verdieping-1 ZIJN Boodschap in Daniel (Volumes III+IV); 
o 33-A1-Daniël 11 deel 5  
o 34-A2-Daniël 11 deel 6 
o 35-B1-Daniël 12 (gaat verder in Box 3 = Volume III) 
o 36-C1-De de namen van de Profeten deel 1 
o 37-C2-De de namen van de Profeten deel 2 
o 38-D1-Het profetische 3+1 patroon deel 1 
o 39-D2-Het profetische 3+1 patroon deel 2 
o 40-D3-Het profetische 3+1 patroon deel 3 
o 41-E1-De zeven donderslagen in de Millerietentijd 
o 42-F1-Daniël 8 châzôn en mar'eh + boekbespreking  
o 43-G1-De drievoudige vijanden van Gods volk deel 1  
o 44-G2-De drievoudige vijanden van Gods volk deel 2  
o 45-H1-De twee gramschappen (2520) deel 1  
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o 46-H2-De twee gramschappen (2520) deel 2 
o 47-H3-De twee gramschappen (2520) deel 3 
o 48-I1-De 2x 2520 t.o.v. de 2300 jaren en de 46 jaren  
	
Volume	IV	 
o 49-J1-Gods laatste gemeente vanuit Ezechiël 37 
o 50-K1-Daniël 8:11 Het gedurig en de Millerietentijd 
o 51-L1-Rûm & Sûr en Miqdash & Qodesh deel 1 
o 52-L2-Rûm & Sur en Miqdash & Qodesh deel 2 
o 53-M1-Mannelijk/Vrouwelijk en Horizontaal/Verticaal  
o 54-N1-Het patroon van Christus en de antichrist deel 1  
o 55-N2-Het patroon van Christus en de antichrist deel 2  
o 56-O1-Daniël 11:40-45 “Het land des sieraads” 
o 57-P1-De achtste is het pausdom en de drie testen 
o 58-Q1-De drie bodemloze putten (Opb. 9+11+17) 
o 59-R1-De 10 kon. uit Opb. 17 en de vrijmetselarij deel 1  
o 60-R2-De 10 kon. uit Opb. 17 en de vrijmetselarij deel 2  
o 61-S1-De 3 weeën en de gesel in deze wereld deel 1 
o 62-S2-De 3 weeën en de gesel in deze wereld deel 2 
o 63-S3-De 3 weeën en de gesel in deze wereld deel 3 
o 64-T1-Een teken in de Bijbel  
 
Serie-5	Basis	De	Bijbel	en	ZIJN	Boodschap	(Volume	I);	 
o 01-De Bijbel Presentatie Deel-1  
o 02-De Bijbel Presentatie Deel-2  
o 03-De Bijbel Presentatie Deel-3  
o 04-De Bijbel Presentatie Deel-4  
o 05-De Bijbel Presentatie Deel-5  
o 06-De Bijbel Presentatie Deel-6  
o 07-De Bijbel Presentatie Deel-7  
o 08-De Bijbel Presentatie Deel-8  
o 09-De Bijbel Presentatie Deel-9  
o 10-De Bijbel Presentatie Deel-10  
o 11-Het ware getuigenis…… nog toevoegen  
o 12-De Bijbel Presentatie Deel-10  
o 13-De Bijbel Presentatie Deel-10 
o 14-De Bijbel Presentatie Deel-10  
o 15-De Bijbel Presentatie Deel-10  
o 16-De Bijbel Presentatie Deel-10  
 
 
25. De Bijbel en ZIJN Boodschap - Verdieping 1 (1 Volume) 
Box B; Al de waarheid van ZIJN Boodschap 
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Box A: Efeze brief - "Een profetie in de Efeze brief" 
A1. Efeze 1:1-23- "Uitverkoren zijn in de eindtijd" 
A2. Efeze 2:1-21- "De twee genadegaven" 
A3. Efeze 3:1-21- "God onthult zijn verborgenheden" 
A4. Efeze 4:1-16- "Eenheid in waarheid is verzegeling" 
A5. Efeze 4:17-32 + Hand.19- "VOLGT HEN NIET" 
A6. Efeze 5:1-21- "God bepaalt onze taak" 
A7. Efeze 5:22-33 +1 Kor. 14- "Gelijk ook de wet zegt" 
A8. Efeze 6:1-24- "Een wapenrusting vol met waarheid" 
 
 
Box B: 1-2-3-Johannes - "Christus en Zijn volk en de Antichrist" 
B1. 1 Johannes  1:1-10+2:1-11- "In gemeenschap met het Licht, zijn geen 
ergernissen" 
B2. 1 Johannes 2:12-29- "Hebt gij de zalving van de Heilige?" 
B3. 2 Thessalonicenzen 2:1-17- "Wie is de leugenaar?" 
B4. 1 Johannes 3:1-24- "Die in Hem blijft zondigt niet!" 
B5. 1 Johannes 4:1-23- "Wij herkennen de geest der waarheid en der dwaling!" 
B6. 1 Johannes 5:1-21- "De Drie Eenheid in de Godheid!" 
B7. 2 Johannes 1:1-12- "Wij hebben geen gemeenschap met hun leer en boze 
werken!" 
B8. 3 Johannes 1:1-14- "Wij willen medearbeiders worden der waarheid Gods!" 
 
 
Box C: 1-2 Thessalonisenzen - "Wij en Gij in onze tijd!" (7e 
Hervormingsperiode) 
C1. 1 Thessalonicenzen 1:1-10- "Wij zijn afgekeerd van de afgoden om Hem te 
dienen" 
C2. 1 Thessalonicenzen 2:1-20- "Wij hebben twee kronen te winnen, welke kroon 
krijgt u?" 
C3. 1 Thessalonicenzen 3:1-13- "Compromissen maken met God, is verlies van het 
eeuwig leven!" 
C4. 1 Thessalonicenzen 4:1-18- "De vrouw wil met ons hoereren, maar dat laten wij 
toch niet toe?" 
C5. 1 Thessalonicenzen 5:1-28- "Het is niet vrede zonder gevaar, maar duisternis, 
slapen en dronken zijn!" 
C6. 2 Thessalonicenzen 1:1-12- "Tijdens de schudding zal blijken, wie een waarachtig 
getuigenis zal geven!" 
C7. 2 Thessalonicenzen + Openb. 13:1-18- "Bij de derde engel komt de toets, welk 
teken denkt u te ontvangen? 
C8. 2 Thessalonicenzen 3:1-18- "Ongeschikte en boze mensen zullen ongeregeld 
wandelen, tekent dien!" 
 
 
Box D: Jakobus + Judas - "Na de verzoeking de kostelijke vrucht!" 
D1. Jakobus 1:1-27- "Een ieder wordt verzocht, maar hoe gaan we hiermee om?" 
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D2. Jakobus 2:1-13; Lukas 14:1-35- "Hebt u de oprechte werken niet, dan mist u het 
volmaakte geloof!" 
D3. Jak. 2:14-26; Mat. 12:33-45; 21:28-32- "Hebt u de oprechte werken, dan hebt u 
de derde toets doorstaan!" 
D4. Jakobus 3:1-18- "Een tong vol twist, nijd en bitterheid, zal de Luide Roep niet 
gaan brengen!" 
D5. Jakobus 4:1-17- "Indien de HEERE wil, en wij leven, mogen wij de Luide Roep 
brengen!" 
D6. Jakobus 5:1-20- "Als wij lankmoedig gaan profeteren, krijgt de Landman de 
kostelijke vrucht!" 
D7. Judas 1:1-13- "De Bijbelse geschiedenis wijst, de goddeloze zondaar aan en 
terecht!" 
D8. Judas 1:13-25- "De duisternis over de 1000 jaar! En de 144.000 hebben kennis als 
Henoch!" 
 
 
Box E: Hebreeën - "Het Goddelijke nieuwe verbond voor de mens!" 
Box E1 
E1. Hebreeën 1:1-14- "Christus als mens en toch gegenereerd door de Vader!" 
E2. Hebreeën 2:1-18- "Christus staat ons bij met Zijn engelen, om ons de zaligheid te 
laten beërven!" 
E3. Hebreeën 3:1-19- "De eerste tot en met de derde wake zijn voorbij, zijn wij bereid 
in de vierde wake?" 
E4. Hebreeën 4:1-16- "De rust brengt de verkwikking, voor en tijdens de vierde 
wake!" 
E5. Maleachi 1:1-14- "God heeft Zijn tafelen gegeven, maar wij hebben dezen 
volledig verontreinigd!" 
E6. Hebreeën 5:1-14- "Wij kunnen in het eeuwig verbond komen, naar de ordening 
van Melchizedek!" 
E7. Hebreeën 6:1-20- "Wij kunnen nog maar eenmaal, het Heilige der heiligen 
betreden!" 
E8. Maleachi 2:1-17- "Het verbond is geschonden en er is een vreemden gods 
getrouwd!" 
 
Box E2 
E09. Hebreeën 7:1-28- "Voor de totstandkoming zal God ons in alles toetsen, of wij 
getrouw zijn!" 
E10. Maleachi 3:1-18- "Worden wij gelouterd als goud en zilver, of worden we 
vervloekt met het ganse volk?" 
E11. Hebreeën 8:1-13- "Voordat de Ark des verbonds is buitgemaakt, kunt u 
deelhebben aan het eeuwig verbond!" 
E12. Hebreeën 9:15-28- "Als de vaten besprengd worden met bloed, zullen we 
kunnen zijn als de profeet Elia!" 
E13. Hebreeën 10:1-39- "Hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik geenszins meer 
gedenken!" 
E14. Hebreeën 11:1-40- "Door geloof in de tegenwoordige waarheid, ziet men wie u 
écht bent in de eindtijd!" 
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E15. Hebreeën 12:1-29- "Willen we de eerstelingen den HEERE zijn, dan worden we 
gekastijd in liefde!" 
E16. Hebreeën 13:1-24- "Als voorgangeren moeten we binnen de legerplaats, met de 
weggaande bok strijden!" 
 
 
Box F: Richteren - "Het opnieuw profeteren vanuit Richteren" 
Box F1 
F1. Richteren 1– “Gij en wij zullen geen verbond maken, met de inwoners dezes 
lands!” 
F2. Richteren 2– “Wij hebben met hen een verbond gemaakt. En God heeft hun tot 
een strik gemaakt!” 
F3. Richteren 3– “Velen hebben de dochters, bossen en beelden gediend en worden 
met het zwaard doorstoken” 
F4. Richteren 4 en 5– “De profeten met de elfde uur werkers, zullen een lied zingen 
voor Gods troon!” 
F5. Richteren 6– ”Ontvangt u Gods teken en roeping? Dan gaat u De twist met de 
afgodische aanbidders aan!” 
F6. Richteren 7– ”Wie zijn de honden en wie buigen de knieën? Deze zullen de Luide 
Roep niet gaan brengen!” 
F7. Richteren 8– ”Twisten en hoereren binnen Gods volk, Brengen scheiding tussen 
God en Zijn volk!” 
F8. Richteren 9:1-57– “Er wordt een boze geest gezonden door God, Zie de vleierijen 
en listelijkheden van de leiders!” 
 
Box F2 
F9. Richteren 9:22-57– “De vergelding komt voort uit hun bedrog, En de sterke toren 
brengt de molensteen aan!” 
F10. Richteren 10+11– ”De Jefta’s worden als het overblijfsel geroepen, Want de 
herders kunnen niet meer profeteren!” 
F11. Richteren 12+13– ”De opstandigen en leugenaars worden gestraft! En Christus 
komt bij de nederigen van hart!” 
F12. Richteren 14+15– ”Christus heeft bepaald wanneer de jonge leeuw Weer, voor 
het bruilofsfeest, heeft gebruld!” 
F13. Richteren 16– ”De deur is volledig verwijderd voor iedereen, Met de posten en 
grendelboom en pilaren!” 
F14. Richteren 17+18– ”Gods oordeel komt straks ook over de dief, de valse priester 
en Zijn volk!” 
F15. Richteren 19+20– ”Het hoereren van de jonge vrouw, leidt tot bijna vernietiging 
van de jongste stam!” 
F16. Richt. 21+Jozua 5– ”Het overblijfsel wordt hersteld en de voorbereidingen voor 
de strijd zijn getroffen!” 
 
 
Box G: Ruth - "de 144.000 inclusief de elfde uur werkers"  
G1. Jozua 6, Ruth 1 – “Als eerste wordt de stad Rome aangevallen en de elfde uur 
werkers geroepen en bevrijd!” 
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G2. Ruth 1 – “God is koning en Elimelech’s nageslacht zal vastelijk triomferen samen 
met Christus!” 
G3. Ruth 1, 2 – “Uw God is mijn God en jullie waarheid en licht is ook mijn oprechte 
overtuiging geworden!” 
G4. Ruth 2, 3 – “Komt bij de 144.000 en eet het nieuwe brood! Baad u en zalf u en 
doe uw klederen aan!” 
G5. Ruth 2, 3 – ”De elfde uur werkers komen persoonlijk voor Christus te staan, bij 
het verzoendeksel!” 
G6. Ruth 3, 4 – ”Wat wordt er beslist over de elfde uur werkers? De HEERE bestraffe 
u nu zelf satan!” 
G7. Ruth 3, Gen. 36b-38 – ”Want Uw huis worde als Rachel en Lea, en als Perez die 
Thamar aan Juda baarde!” 
G8. Ruth 4, Gen. 38 – “De breuk is gekomen en de ziel wordt verkwikt, hierna zijn er 
144.000 dienaren van God!” 
 
 
 
Box H1: Esther en Hooglied - "De ervaring van de kleine Jacobs benauwdheid"  
Box H1 
H1. Esther 1, Hooglied 1 – ““Als de vrouw weigert te gehoorzamen dan ontsteekt de 
NWO leider in grimmigheid!”” 
H2. Esther 1, Hooglied 1 – “Als de schoonheid van de vrouw ten toon wordt gespreid, 
zal het oordeel vallen!” 
H3. Esther 2 – “God grijpt straks weer in vlak voor- en tijdens de zondagswet 
afkondiging van de NWO macht!” 
H4. Esther 2 – “Het nieuwe licht, in de maaltijd van Esther, is voorbereid voor deze 
wereld!” 
H5. Esther 3 – ”Eerst Gods waarheid ontvangen en vervolgens ons laten gebruiken 
door satan in het fanatisme!” 
H6. Esther 3 – ”De handlangers van satan, gaan mee in de NWO praktijken van de 2 
beesten uit Opb. 13!” 
H7. Hooglied 2 – ”De twee verschillende verzegelingen komen, waarin wordt u 
persoonlijk verzegeld?” 
H8. Hooglied 3 – “De schelletjes worden gehoord binnen Gods volk, maar wat doen 
de Levieten hiermee?” 
 
Box H2 
H9. Esther 3+4 – “De koning en Haman zaten en dronken, en zo scheurde Mordechai 
zijn klederen!” 
H10. Esther 5+6 – ”De Grote Koning, Jezus Christus grijpt in, dus haast u, neem dat 
kleed en dat paard!” 
H11. Esther 6+7 – ”Wie is die, en waar is denzelve, die zo doet? Zij zullen komen en 
aanbidden voor uw voeten!” 
H12. Esther 7+8 – ”Als ons de gouden scepter wordt toegereikt, is de verzegeling in 
het eeuwig verbond bereikt!” 
H13. Hooglied 5+6 – ”De HEERE is mijn banier! En ik ben mijns Liefsten en mijn 
Liefsten is mijn!” 
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H14. Hooglied 7+8 – ”Het eeuwig verbond is voor Gods volk, bij de zondagswet 
bekrachtigd!” 
H15. Esther 9 – ”Pas op voor uzelf, om de roof in Babylon! De tien koningen worden 
als laatste gedood!” 
H16. Esther 9+10 – ”Wij zullen geplant worden, op de berg des Heiligen sieraads en 
gaan naar de Heilige stad!” 
 
 
 
Box I1: Het Bijbelboek Mattheus voor de eindtijd - "Christus ervaring is ook 
onze ervaring!" 
I1. Mattheus 1:1_25 – De gebeurtenissen met de voorvaderen en de drie keer veertien 
geslachten!" 
I2. Mattheus 2:1-23 – De koning van het Noorden en de martelaren rondom de 
zondags wet” 
I3. Mattheus 3:1-17 – “De leiders als het adderengebroedsel. Christus in actieve dienst 
met de 144.000!” 
I4. Mattheus 4:1-25 – “Zullen wij ook Jezus terstond volgen? Ook alles achter 
latende!” 
I5. Mattheus 5 Inleiding – ”Wij hebben de zaligsprekingen vanaf de berg, maar wij 
hebben ook 3+1 bergen!” 
I6. Mattheus 5:1-10 – ”Wij moeten de gerechtigheid van onze God bezitten, dan 
komen wij in het eeuwig verbond!” 
I7. Mattheus 5:11-48 – ”Niet alleen haat, maar ook verborgen wraak gevoelens, is 
overtreden van Gods wet!” 
I8. Mattheus 6:1-34 – “Jezus Christus leert ons bidden! En we kunnen nooit twee 
heren dienen!" 
 
Box I2: Het Bijbelboek Mattheus voor de eindtijd - "Christus ervaring is ook 
onze ervaring!"  
I09. Mattheus 7:1-5 – “Vermanen is iets anders dan oordelen, want u mag pas 
vermanen als u wilt sterven!” 
I10. Mattheus 7:6-14 – ”Het oprechte gebed vermag veel. maar het wordt wel een 
enge weg!” 
I11. Mattheus 7:15-29 – ”De ware vruchten kunt u mede leren ontdekken door het 
laatste licht!" 
I12. Mattheus 8:1-13 – ”Hoe melaats zijn wij ZDA? Of gaan de Katholieken ons voor 
in Gods koninkrijk?” 
I13. Mattheus 8:14-34 – ”Het schip komt in de derde Wee! En u bent omringd met 
mensen van de duivel bezeten!” 
I14. Mattheus 9:1-17 – ”Christus en Zijn volgelingen brengen Nieuw Licht, alleen in 
Nieuwe vaten!” 
I15. Mattheus 9:18-38 – ”De leiders en de onreine dode kerk met de blinden, krijgen 
nog een kans voor de oogst!” 
I16. Mattheus 10:1-10 – ”De discipelen worden als hervormers geroepen, met een 
nieuwe opdracht voor deze tijd!” 
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Box I3: Het Bijbelboek Mattheus voor de eindtijd - "Christus ervaring is ook 
onze ervaring!" 
I17. Mattheus 10:10-22 – "In deze duisternis bent u om Mijnentwil, het licht der 
wereld!” 
I18. Mattheus 10:23-42 – “Er is geen 1000 jarig vrederijk! Maar wel tweedracht in de 
wereld, kerken en gezinnen!” 
I19. Mattheus 11:1-4 – “Een drievoudige profetie, met twijfelaars, welke altijd in 
splinter groepering zal eindigen!” 
I20. Mattheus 11:15-30 – “De spade regen is voor de kinderkens die God het heeft 
willen openbaren!” 
I21. Mattheus 12:1-4 – “Christus volgelingen doen straks ook, wat niet geoorloofd is 
op de valse rustdag!” 
I22. Mattheus 12:5-21 – “En de fanatici, uitgegaan zijnde, houden te zamen raad hoe 
ze u doden zullen!” 
I23. Mattheus 12:22-40 – “Het koninkrijk en de stad en het huis zullen tegen zichzelf 
verdeeld zijn!” 
I24. Mattheus 12:41-50 – “Het laatste boze geslacht krijgt, zeven andere boze geesten, 
bozer dan hij zelf!” 
 
 
 
 
 
 
Box I4: Het Bijbelboek Mattheus voor de eindtijd - "De Gelijkenissen, uit 
Mattheus 13!"* - "Wie heeft de parels, en wie is het onkruid?" (Op video 
hieronder te volgen-8x) 
*I25. Mattheus vervolg – “Wijkt af van de weg, maakt u van de baan, laat de Heilige 
Israëls van ons ophouden!” 
*I26. Mattheus vervolg – “Als u de Schriften onderzoekt om uw eigen mening te 
rechtvaardigen….. wat dan?!” 
*I27. Mattheus vervolg – “Tarwe en onkruid groeien samen op, maar wordt u, als 
onkruid, eerst in busselen verbrand? ” 
*I28. Mattheus vervolg – “Wilt u ook waarheid en gerechtigheid planten? Dan gaat u 
dwaling en zonde tegen werken!” 
*I29. Mattheus vervolg – “Heeft u ook het enige juist hart voor al uw medemensen, 
d.m.v. de goddelijke natuur in u?” 
*I30. Mattheus vervolg – "Hebt u uw eeuwige schat gevonden? Weet u wel wat dit 
voor de eeuwigheid betekent?" 
*I31. Mattheus vervolg – "Er zijn maar twee mogelijkheden; u bent een parasiet of u 
bent de koopman van de parel!" 
*I32. Mattheus vervolg – “Als straks de netten worden binnengehaald, is er voor 
niemand meer een tweede kans!" 
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Box I5: Het Bijbelboek Mattheus voor de eindtijd - "Geeft gij hun te eten?" - 
"De spijziging der 5000 en opnieuw profeteren!" 
I33. Mattheus vervolg – “Door de laatste overvloedige schatten van waarheid, kunt u 
in het eeuwig verbond komen." 
I34. Mattheus vervolg – “Ze zullen zich ook aan u, als profeet, gaan ergeren in heel 
het land, maar ook in uw huis!"I35. Mattheus vervolg – "We kunnen nu al weten wat 
er staat te gebeuren als kerk en staat een wordt!" 
I36. Mattheus vervolg – "De Republikeinse macht in Amerika, is de start voor; de 
valse profeten, pausdom en VN!" 
I37. Mattheus vervolg – "Begrijpen we de huidige uitsteltijd nog wel, of leven we 
gewoon door als al de anderen?" 
I38. Mattheus vervolg – "Wordt u ook met innerlijke ontferming over de broeders en 
zusters in uw kerk bewogen?" 
I39. Mattheus vervolg – "Blijft u wel op Jezus Christus vertrouwen, of begint u ook te 
mopperen en te twijfelen?" 
I40. Mattheus vervolg – "Als u niet doet wat Christus van u verlangt, komt u niet door 
de Jacobsbenauwdheid heen!" 
 
Box I6: Het Bijbelboek Mattheus voor de eindtijd - "De smekende moeder met 
haar dochter!" 
I41. Mattheus vervolg – “Pas in de vierde wake komt Jezus ons te hulp, want wij, als 
Zijn discipelen, zijn kleingelovigen!" 
I42. Mattheus vervolg – "Heden Hosanna en morgen kruisigt Hem, dat was toen zo, 
maar nu al weer!" 
I43. Mattheus vervolg – "Tijdens de 3 toetsen staat Jezus ons bij, indien wij Zijn 
gerechtigheid willen ontvangen!" 
I44. Mattheus vervolg – "Als wij ons achter deze blinden scharen, zijn wij met hen het 
eeuwig leven niet waardig!" 
I45. Mattheus vervolg – "Blijft gijlieden ook onwetend? Of herkent u de haarklovers 
en spionnen al in uw omgeving?" 
I46. Mattheus vervolg – "De smekende moeder met haar dochter wordt genade 
geschonken door de Spade Regen!" 
I47. Mattheus vervolg – "Ook de Babylonische kerken worden beproefd, in de 
standvastigheid van hun geloof!" 
I48. Mattheus vervolg – "In Decapolis worden de dove oren en de tong losgemaakt, 
dat de oprecht mogen spreken!" 
 
 
 
 
Box I7: Het Bijbelboek Mattheus voor de eindtijd - "Met Jezus Christus op de 
berg!" 
I49. Mattheus vervolg – “Zij die het ware teken willen verstaan, zullen ook het ware 
teken mogen uitdragen!" 
I50. Mattheus vervolg – “Het boos en overspelig geslacht krijgt een teken, maar dan is 
het ook voor velen te laat!" 
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I51. Mattheus vervolg – “Als het Nieuwe Licht en Gods geboden vernederd worden, 
wat zal dan uw getuigenis zijn?" 
I52. Mattheus vervolg – “"Als Jezus Christus de Steen is en de sleutel geeft, wie heeft 
dan ook een sleutel en is Petrus?" 
I53. Mattheus vervolg – “Beseft u nog wel wie er achter u staat? Als u het leven 
"dacht" te behouden, zult u het verliezen!" 
I54. Mattheus vervolg – “Wat moet er met onze gevoelens, gedachten en daden 
gebeuren om gered te worden?" 
I55. Mattheus vervolg – “Als u met Jezus Christus op de berg bent, moet u het 
Nieuwe Licht deelachtig worden!" 
I56. Mattheus vervolg – “Als u in de voetstappen van Christus wilt gaan, kunt u ook 
van Mozes en Elia iets leren!" 
 
Box I8: Het Bijbelboek Mattheus voor de eindtijd - "De 3+1 hoornen en het 
loon!" 
I57. Mattheus vervolg – “De hoop, waarin wij leven, kan ons nog ontzegd worden, 
door niet goed voorbereid te zijn!" 
I58. Mattheus vervolg – “Kunt u met Christus en de 144.000 zeggen; berg word 
opgeheven en in de zee geworpen?" 
I59. Mattheus vervolg – “Er wordt een oprechte groep uit Babylon zalig gemaakt en 
vergeven, terwijl het verloren was!" 
I60. Mattheus vervolg – “Hoe reageert(de) u nadat u genade werd geschonken? Of 
was u ook die ene dienstknecht?" 
I61. Mattheus vervolg – “Hoe belangrijk is het berouw te hebben? Hierna volgt de 
vergevende genade van God!" 
I62. Mattheus vervolg – “Hoe kunnen de  verzoekingen tot ons komen, als de 
overspelige vrouw tot ons wordt gebracht?" 
I63. Mattheus vervolg – “Hoe kunnen we de drie hoornen ontdekken? En wat 
verwacht God van deze drie hoornen?” 
I64. Mattheus vervolg – “Waarom krijgen we loon naar werken? En wat kunnen we 
allemaal mee gaan maken?" 
 
 
 
 
 
--------------- Gereserveerd------------------ 
Onderstaande boxen serie 7-J word nog aan gewerkt; Markus Evangelie 
Box J4: Het Bijbelboek Markus voor de eindtijd - "Christus ervaring is ook onze 
ervaring!" 
Box J5: Het Bijbelboek Markus voor de eindtijd - "Christus ervaring is ook onze 
ervaring!"  
Box J6: Het Bijbelboek Markus voor de eindtijd - "Christus ervaring is ook onze 
ervaring!" 
Box J7: Het Bijbelboek Markus voor de eindtijd - "Christus ervaring is ook onze 
ervaring!" 
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Onderstaande boxen serie 7-K word nog aan gewerkt; Lukas Evangelie 
Box K4: Het Bijbelboek Lukas voor de eindtijd - "Christus ervaring is ook onze 
ervaring!" 
Box K5: Het Bijbelboek Lukas voor de eindtijd - "Christus ervaring is ook onze 
ervaring!"  
Box K6: Het Bijbelboek Lukas voor de eindtijd - "Christus ervaring is ook onze 
ervaring!" 
Box K7: Het Bijbelboek Lukas voor de eindtijd - "Christus ervaring is ook onze 
ervaring! 
Onderstaande boxen serie 7-L word nog aan gewerkt; Johannes Evangelie 
Box L4: Het Bijbelboek Lukas voor de eindtijd - "Christus ervaring is ook onze 
ervaring!" 
Box L5: Het Bijbelboek Lukas voor de eindtijd - "Christus ervaring is ook onze 
ervaring!"  
Box L6: Het Bijbelboek Lukas voor de eindtijd - "Christus ervaring is ook onze 
ervaring!" 
Box L7: Het Bijbelboek Lukas voor de eindtijd - "Christus ervaring is ook onze 
ervaring!" 
--------------Einde Gereserveerd--------------- 
 
 
Box M: Fillipenzen "De 11e uur werkers zullen zich moeten voorbereiden op de 
7 plagen!" 
Box M1: "De 3e of 4e definitie van karakter behalen? Voor allen dezelfde 
beproevingen!" 
Box M2: "Door onbevreesd te durven spreken kunnen 
we banden krijgen, maar ook vruchten dragen!" 
Box M3: "Verkeerde beginselen, of onberispelijk en op- 
recht staan, schijnend als kinderen des Lichts!" 
Box M4: "Wat doet u straks tijdens de Luide Roep? 
Murmereren en tegenspreken of G.d.G?" 
Box M5: "Hoe ernstig is het met; de honden en kwade 
arbeiders gesteld, tijdens de af/versnijding?" 
Box M6: "Hoe wandelen de anderen dan, waardoor  
zij vijanden van Christus worden?" 
Box M7: "Naar welke kroon streeft u en verlangt u 
en in welk hemels boek wilt u staan?" 
Box M8: "Wij kunnen een pilaar in de tempel van God 
worden door Het Grote Offer van Christus!" 
 
 
 
 
Box N1-N8: Kolozensen & Filemon (volgt) 
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Profetenscholen van ZIJN Boodschap;  
 
Deze DVD-box Volume-I PRA1-A16 bevat de volgende titels: 
PRA1. "Gods 3+1 verbonden met Zijn patriarchen en Zijn volk!" 
PRA2. "Het genade-verbond met personen en de besnijdenis" 
PRA3. "Van een Familie naar een verbondsvolk met de wet" 
PRA4. "Van zelfzucht komt twist en scheiding tussen God en…." 
PRA5. "Gods volk in de derde generatie gescheiden in 2 groepen" 
PRA6. "Het Heiligdom wijst ons nauwkeurig op de verbonden" 
PRA7. "Er komt in vele perioden in de geschiedenis nieuw licht" 
PRA8. "De tweedeling binnen Gods volk in 1 en 10 stammen" 
PRA9B. "De tweedeling binnen Gods volk in 1 en 10 stammen" 
PRA10. "Na afval en afgoderij komt ballingschap en vloek…" 
PRA11A. "Eerst genade verbond versterkt, hierna nieuwe Verbond" 
PRA12B. "Eerst genade verbond versterkt, hierna nieuwe Verbond" 
PRA13. "God stelt voorwaarden aan engelen en volkeren" 
PRA14. "De wet op stenen tafelen en de verbonden" 
PRA15. "Hoe belangrijk wordt de beslissing hier op aarde?" 
PRA16. "De functie van de 144.000 in het eeuwig verbond" 
  
 
 
 
 
Deze DVD-box Volume-II PRA17-A32 bevat de volgende titels: 
PRA17. "Hoe dachten de protestanten over Rome/Vaticaan? 
PRA18. "Duidelijke tekens voordat de eindtijd aanbreekt" 
PRA19. "De bijzonderheden van het nieuwe verbond met…" 
PRA20A. "Samenvatting aangaande de (3+1) verbonden" 
PRA21B. "Samenvatting aangaande de (3+1) verbonden" 
PRA22. "Het actieve voorbeeld in al de verbonden terug zien" 
PRA23. "Hoe belangrijk zijn de voorbeeld personen?" 
PRA24. "Het specifieke moment van de bekrachtiging van…" 
PRA25. "Cristus en Mozes als voorbeeld voor het volk" 
PRA26. "De persoonlijkheid in het eeuwig verbond" 
PRA 27. "Het verbond met God schenden en de gevolgen…" 
PRA28. "God gaat de oprechte kinderen versterken na de ZW" 
PRA29. "Hoe belangrijk wordt de gezalfde priester rol hier…." 
PRA30A. "Volledige uitleg 3+1 verbond in het verlossingsplan" 
PRA31B. "Volledige uitleg 3+1 verbond in het verlossingsplan" 
PRA32C. "Volledige uitleg 3+1 verbond in het verlossingsplan" 
 
 
Serie PRB1-PRB64 = Profetenschool van ZIJN Boodschap "De 1843 en 1850 
Charts in Gods Verlossingsplan" In vier Boxen Volume I+II+II+IV 
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Deze DVD-box Volume-I PRB01-B16 bevat de volgende titels: 
PRB1. "Inleiding in de Bijbelse profetieën vanuit de 1843 Chart." 
PRB2. "De Bijbelse fundamenten en zuilen vanuit  de 1843 Chart" 
PRB3. "Hoe moeten we de Bijbels, juist onderzoeken?" 
PRB4. "De Bijbelse jaartallen in de profetie vanuit de 1843 Chart" 
PRB5. "De Bijbelse profetie en het beeld van Nebukadnezar" 
PRB6. "De achtste koning krijgt macht uit de 10 hoornen" 
PRB7. "De Bijbelse profetieën vanuit Daniel 7 opnieuw bevestigd" 
PRB8. "Rome, achtste macht in de geschiedenis en toekomst" 
PRB9. "Antiochus Epiphanes komt tijdens het Rome bewind" 
PRB10. "De draak en zijn volgelingen hier op aarde" 
PRB11. "Tijdens de 1260 jaar de 1e en 2e bodemloze put" 
PRB12. "De start van de 3e bodemloze put en 3e Wee in 1798" 
PRB13. "De uitwerking van de 2e naar de 3e Wee in onze tijd" 
PRB14. "De macht van het pausdom van toen naar nu (A)" 
PRB15. "De macht van het pausdom van toen naar nu (B)" 
PRB16. "Ons paspoort voor de hemel is; Gerechtigheid door Geloof" 
  
Deze DVD-box Volume-II PRB17-PRBA32 bevat de volgende titels: 
PRB17. “De Bijbelse verbonden en de 1850 Chart” 
PRB18. “Compromissen sluiten en hoereren met Babylon is het einde en dodelijk” 
PRB19. “De schatten aan Babylon ten toon gespreid, en het einde is daar” 
PRB20. “De 3 engelen boodschap en het getal 666 ontzegeld” 
PRB21. “De 3 Weeën en de 7 tijden (1x2520 vloek) op de 1850 Chart” 
PRB22. “De zeven tijden en de vloek komt over alle volken” (A) 
PRB23. “De zeven tijden en de vloek komt over alle volken” (B) 
PRB24. “De 3+1 verbonden en de heiligdomsleer voor nu” “Gerechtigheid door 
Geloof” 
PRB25. “Het Heiligdom door God gegeven dragen wij mee” “Gerechtigheid door 
Geloof” 
PRB26. “Wee degene, die een blokje of een speld eruit zal trekken” (eerst korte 
herhaling) 
PRB27. “Wie niet Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt” (Joh. 6 + Hab.2) 
PRB28. “Het geïnspireerd willen zijn of nederig willen worden” (Met Uriah Smith als 
voorbeeld) 
PRB29. “De 2 groep werkers, moeten hun plaats weten” (Uriah Smith als voorbeeld) 
PRB30. “De lessen voor ons, vanuit de 6 herv. Per. in onze tijd” (Uriah Smith als 
voorbeeld) 
PRB31. “De vervalsingen nu, met de 2X2 groepen in de 3 Herv. Per.” 
PRB32. “De lessen voor ons, vanuit de 5 en 6 Herv. Per.” 
  
Deze DVD-box Volume-III PRB33-PRB48 bevat de volgende titels: 
PRB33. "De 3+1 Adelaars bij Babylonische leiders” 
PRB34. “Hoe ver gaat de USA met zijn geheime organisaties?” (Vrijmetselaars) 
PRB35. “Waar start de Joden haat en straks de ZDA haat?” (Met het occultisme) 



 
 

ZIJN Boodschap alle Video opnames met Thema’s 
 

ZIJN Boodschap    -    Postbus 288  8250AG Dronten   -   www.zijnboodschap.nl       

25 

PRB36. “Hoe komen de drie grote NWO groepen (vogels) straks bij elkaar?” 
PRB37. “De 3+1 Holocaust in onze tijd als waarschuwing” 
PRB38. “De Israëlieten verdrukt en verstrooid in vier generaties” (De 1e-4e vloek van 
Leviticus 26) 
PRB39. “Wat kunnen we leren van het letterlijk Israël?” 
PRB40. “Hoe komen de vier generaties tot stand bij Gods volk?” 
PRB41. “Waar zien we de vier generaties nog meer in de geschiedenis?” 
PRB42. “De Israëlieten in 2e generatie, de 2e vloek van Leviticus 26” 
PRB43. “De verdrukking van de Joden in Jeruzalem in 70 n.Chr.” De 3e vloek van 
Leviticus 26 
PRB44. “De Zeloten* en de kruistochten, nu weer?” En het 2e Rome = 4e vloek! 
PRB45. “De vervalste aanbiddingsvorm van Rome” B: Start Geestelijk Israël 
PRB46. “De vier generaties bij het geestelijk Israël” 4x de afkeuring of vloek 
PRB47. “De tijd van de veranderingen, binnen het geestelijk Israël” 
PRB48. “De tijd na de afvallige generaties, en dan de straf” Maar ook bescherming 
door God! 
  
Deze DVD-box Volume-IV PRB49-PRB64 bevat de volgende titels: 
PRB49. “De tijd van de vier generaties van het Moderne Israël” Na 4x de afkeuring of 
vloek 
PRB50. “De tijd van 1888 en 2e-4e   Generatie in het Moderne Israël” 1888 is het 
hanengekraai 
PRB51. “Inleiding; De zuilen en fundamenten van de pioniers verworpen” 
PRB52. “Men wilde het “gedurig” en de 2300 jaren vernietigen” De Conradi 
dwaalleer! 
PRB53. “Het gedurig wordt voor onze studie weer erg belangrijk” 
PRB54. “Brieven tussen Hiram Edson en James White over de 2520” En de vervalste 
Charts 
PRB55. “Hoe viel James White af van de waarheid?” 2520 + Charts 
PRB56. De Langste tijdsprofetie? 
PRB57. “Zich verzetten tegen Nieuw Licht wordt desastreus” Zelfs Gods Woord 
vervalsen! 
PRB58. “Hoe bijzonder was de brief van Uriah Smith op latere leeftijd?” 
PRB59. “Hoe bijzonder waren de vier generaties toen, en nu weer?” De 4e Zuil 
PRB60. “De vervalsingen in de Heiligdomsleer” Weer valt een Zuil! 
PRB61. “De vervalsingen van de kleine hoorn” Weer een zuil vernietigd! 
PRB62. “De drie engelenboodschap wordt niet meer verkondigd” Weer een zuil die 
valt! 
PRB63. “Het oordeel en het sieraadland” Weer een zuil die valt! 
PRB64. “Het oordeel komt, maar ook de overwinning” Eindelijk thuis! 
 
 
 
De C serie; PRC01-PRC16 "De 144.000 in de (3+1) hoornen en de (3+1) volken 
in Gods Verlossingsplan, Informatie; 
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Deze DVD-box Volume-I PRC01-PRC16 bevat de volgende titels: 
PRC1. “Inleiding: de (3+1) hoornen in de verbonden en volken” 
PRC2. “De (3 + 1) verbonden ten opzichte van het OT en NT volk” 
PRC3. “De Juda- lijn en hoornen zien we in het heiligdom terug” 
PRC4. “De (3+1) hoornen in de profetie en in Paulus’ tijd” 
PRC5. “Alle hoornen in ‘de luide roep’ periode herkenbaar” 
PRC6. “De (3+1) hoornen in start-, hoogte- en eindpunten” 
PRC7. “Waarom wordt de 4e hoorn zo belangrijk voor onze tijd?” 
PRC8. “Waar moeten de (3+1) hoornen aan voldoen?” 
PRC9. “De spade regen voor de 3 hoornen en de 3 volken” 
PRC10. “De (3+1) hoornen kunnen opnieuw en zuiver bijbels profeteren” 
PRC11. “Christus’ licht uitdragen en in het eeuwig verbond komen” 
PRC12. “De verduistering ontdekken binnen Gods volk” (ZDA) 
PRC13. “Hoe zit het met de stammen, schudding en Luide Roep?” 
PRC14. “De 70 in duisternis en de (3+1) hoornen in tienden uitgewerkt” 
PRC15. “Het volwassen karakter van de 144.000 in de tempel” 
PRC16. “De vermaningen en vervolgens de ziftingen” 
 
 
Serie PRD1-PRD32 = Profetenschool van ZIJN Boodschap "De 
Bijbelse Babylonische verwarring door de valse profeten in alle kerken" In twee 
Boxen Volume I+II 
  
Deze DVD-box Volume-I PRD01-PRD32 bevat de volgende titels: 
PRD1. "Inleiding in de huidige kerk gemeenschappen” 
PRD2. "Het binnensluipen van vervalsingen en compromissen” 
PRD3. “Rondom 1844 was het Restaurationisme, maar er kwamen ook valse 
profeten” 
PRD4. "Weer het liberalisme, fanatisme en de (70) splinterbewegingen” 
PRD5. "De vervalste jaartallen, (2520?) en de evangelische vervalste start” 
PRD6. "Wij hebben een Bijbel met al de waarheid, maar deze brengt wel 
vervolgingen” Opb. 13:15 
PRD7. "Door afval worden profetieën niet meer verstaan, daardoor hebben we veel 
misleidingen” 
PRD8. "Men wil liever vervalsingen dan “al de Bijbelse waarheid” horen” 
PRD9. "Wat moeten we echt weten om gered te kunnen worden?” 
PRD10. "Het Geestelijke en het Moderne Israël met de afval en vervalsingen” 
PRD11. "Het huidig christelijke geloof t.o.v. het jodendom” 
PRD12. "Wanneer roept God Zijn Nieuwe verbondsvolk?” 
PRD13. "De controverse tussen de Joden (Messias), Christenen en ZDA” 
PRD14. "“Huidige visie van christenen t.o.v. joden; de vervangingstheologie”  
PRD15. "Hoe snel twee verschillende leringen tot twijfel leiden” 
PRD16. "Geen Bijbelse eenheid betekent veel kerkelijke verdeeldheid” 
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Deze DVD-box Volume-II PRD17-PRD32 bevat de volgende titels:  
PRD17. "De Joodse visie op het christendom met de Joodse Misjna” 
PRD18. “Het joodse beeld van de God-eenheid en christenen als verdrukkers” 
PRD19. “Gods 2e verbondsvolk ziet Rome en de valse profeten als verdrukkers” 
PRD20. “God grijpt in i.v.m. Zijn Goddelijkheid, binnen Gods afvallig verbondsvolk” 
(weer het geheiligde leven*) 
PRD21. “Zijn de christelijke leerstellingen (eerstelingen) nog wel Bijbels?” 
PRD22. “God grijpt weer in, bij het 3e Rome, hierna einde genade tijd” (P&P. Hfdst. 
3) 
PRD23. “Het werk van Christus toen en Zijn volgelingen straks weer” (G.C. Hfdst. 
29+30) 
PRD24. “Na 1844 kwamen er ook meer evangelische kerken”(De valse profeten in 
Saul zijn tijd) 
PRD25. “Telkens willen valse profeten de goddelijkheid bestrijden”(Weer het grote 
strijdpunt) 
PRD26. “Verzoening van Christus misbruikt en bijna totaal vervalst” 
PRD27. “Na 1844 de grote verzoendag, voor de gehele mensheid”(Met de leer van 
Calvijn?) 
PRD28. “De Reformatie periode is niet de Bijbelse hervormings- periode” (1e–
7e Herv. Per.) 
PRD29. “In de Sardis gemeente werden weer, niet Bijbelse doctrines toegevoegd” 
PRD30.“De kerkelijke rechtbank met de vreselijke gevolgen”(De herhaling komt) 
PRD31. “Aan de vruchten zullen we iedereen kunnen herkennen” 
PRD32. “Wel leerstellige geschriften, maar geen Gerechtigheid door Geloof” 
 
 
 
DVD	6/8	 
P07-Predikaties	en	Presentaties	van	ZIJN	Boodschap	1-2	 
o 01- De Goddelijkheid van Christus Deel 1  
o 02- De Goddelijkheid van Christus Deel 2  
	
	
Serie	9	-	Muziek	van	ZIJN	Boodschap	1-62	 
o 01-Behoed Uw kerk 
o 02-Abba Vader U alleen 
o 03-Beveel gerust uw wegen 
o 04-O Grote Christus, eeuwig licht 
o 05-Als ik maar weet 
o 06-Veilig in Jezus armen 
o 07-Daar ruist langs de wolken 
o 08-Open mijn ogen HEER, dat ik mag zien 
o 09-D'Almachtige is mijn Herder en Geleider  
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o 10-Wat de toekomst brenge moge 
o 11-Het duurt niet lang maar tot de tijd 
o 12-Aan de deur van 's harten woning 
o 13-Laat ons de Heer lof zingen 
o 14-Komt nu met zang, van zoete tonen 
o 15-Wie maar de goede God laat zorgen 
o 16-Ik heb U lief, o mijn beminde 
o 17-Als de Heiland zal verschijnen 
o 18-Jezus is wachtend, o zondaar, op u 
o 19-Eer God in uw leven 
o 20-Als ik de kruisdood gadesla 
o 21-Groot is Uw trouw, O Heer 
o 22-Neem, Heer, mijn beide handen 
o 23-Tot U roept mijn ziel Heer 
o 24-Als een Lam werd de Heiland 
o 25-Ik heb een Heiland, die leeft om te bidden  
o 26-Jezus, hoor ons bidden 
o 27-Juicht verre landen aan de kust 
o 28-Heil'ge Geest, Gij bron van licht 
o 29-Komt allen, die uw Heer bemint 
o 30-Als 'g in nood gezeten 
o 31-De God des heils wil mij ten Herder wezen  
o 32-Roept uit aan alle stranden 
o 33-Zegen en behoede 
o 34-Psalm 43 
o 35-Psalm 65 
o 36-Psalm 146 
o 37-Psalm 134 
o 38-Psalm 75 
o 39-Psalm 25 
o 40-Psalm 74  
o 41-Jezus mijn Heiland 
o 42-Gij gaaft Uw Sabbat, Heer 
o 43-Sabbat met uw stille vrede 
o 44-Blijf bij mij Heer 
o 45-Laat mij ootmoedig wandelen 
o 46-Ga niet alleen door ‘t leven 
o 47-Gouden harpen hoor ik ruisen 
o 48-Heer wees mijn Gids 
o 49-Ik wens te zijn als Jezus 
o 50-Psalm 77 
o 51-Psalm 84-Hoe lieflijk hoe vol heilgenot  
o 52-Psalm 116-God heb ik lief 
o 53-De Heer is mijn Herder 
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o 54-Gij die alle sterren houdt 
o 55-Jezus die mijn ziel bemind 
o 56-Laat komen Heer Uw rijk 
o 57-Loof de Koning, heel mijn wezen 
o 58-Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis 
o 59-Neem de wereld geef mij Jezus 
o 60-O Heer die onze Vader zijt 
o 61-Vaste Rots van mijn behoud 
o 62-Handel Largo  
	
Serie-10	Samenvattingen	van	ZIJN	Boodschap	1-7	 
o 01-De liefde van ZIJN Boodschap-Basis 
o 02-ZIJN Boodschap in de Profetie-Basis 
o 03-ZIJN Boodschap in de Openbaring-Basis 
o 04-De Bijbel en ZIJN Boodschap-Basis 
o 05-De Bijbel en ZIJN Boodschap-Basis 
o 06-ZIJN Boodschap in Daniel Verdieping-1 
o 07-De liefde van ZIJN Boodschap Verdieping-1  
 
 
 
 
Beschrijving lage kwaliteit Volumes van ZIJN Boodschap A + B 
 
Info DVD box: Al de waarheid in ZIJN Boodschap: Verzamelbox Video's 1A 
(Compleet) 
Voor iedereen die zich graag wil voorbereiden op de wederkomst van Jezus Christus, 
is kennis van “de verborgenheid der ongerechtigheid” en “de verborgenheid der 
Godzaligheid” van levensbelang. Door zelfstudie in Gods onfeilbaar Woord kunt u 
deze inzichten verkrijgen, en zal God u persoonlijk leiden in “Al de waarheid” 
(Johannes 16:13). Deze geloofsfundamenten zijn juist in de tijd van het einde van 
groot belang om de ‘Jacobsbenauwdheid’ door geloof en met de genade van God te 
kunnen doorstaan en om straks samen met Christus in eeuwigheid te mogen leven. In 
deze box vindt u alle presentaties, muziek video’s en Bijbelstudiemateriaal van ZIJN 
Boodschap om op uw computer af te spelen (dus niet geschikt voor DVD spelers 
aangezien de kwaliteit hiervoor niet toereikend is). In de toekomst kunt u 
nabestellingen doen, om de volgende box (Volume B) steeds met de nieuwste video 
presentaties en studie materiaal aan te vullen. 
 
Let op deze DVD set wordt geleverd zoals internet (download) kwaliteit en geen 
DVD kwaliteit! �In vergelijking met de hoge kwaliteit (DVD's) krijgt u meer dan 82% 
korting! 
 
In de vervolg Box; "Al de waarheid in ZIJN Boodschap Verzamenbox Video's 1B" 
komen de nieuwe series welke hieronder vermeld staan (deze video box 1B is nog niet 
leverbaar) 
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-De Bijbel en ZIJN Boodschap Verdieping 1 "De drie Getuigen" en de samenvatting 
hiervan 
1. De Liefde van ZIJN Boodschap - basis (1 Volume) 
2. De Liefde van ZIJN Boodschap - verdieping 1 (2 Volumes) 
3. De Liefde van ZIJN Boodschap - verdieping 1 (2 volumes) 
4. ZIJN Boodschap in de Profetie - basis (2 Volumes) 
5. ZIJN Boodschap in de Profetie - basis (2 Volumes) 
6. ZIJN Boodschap in de Profetie - verdieping 1 (4 Volumes) 
7. ZIJN Boodschap in de Profetie - verdieping 1 (4 Volumes) 
8. ZIJN Boodschap in de Profetie - verdieping 1 (4 Volumes) 
9. ZIJN Boodschap in de Profetie - verdieping 1 (4 Volumes)   
10. ZIJN Boodschap in de Openbaring - basis (3 Volumes) 
11. ZIJN Boodschap in de Openbaring - basis (3 Volumes) 
12. ZIJN Boodschap in de Openbaring - basis (3 Volumes) 
13. ZIJN Boodschap in de Openbaring - verdieping 1 (7 Volumes) Niet in de box 
aanwezig 
14. ZIJN Boodschap in de Openbaring - verdieping 1 (7 Volumes) Niet in de box 
aanwezig 
15. ZIJN Boodschap in de Openbaring - verdieping 1 (7 Volumes) Niet in de box 
aanwezig 
16. ZIJN Boodschap in de Openbaring - verdieping 1 (7 Volumes) Niet in de box 
aanwezig 
17. ZIJN Boodschap in de Openbaring - verdieping 1 (7 Volumes) Niet in de box 
aanwezig 
18. ZIJN Boodschap in de Openbaring - verdieping 1 (7 Volumes) Niet in de box 
aanwezig 
19. ZIJN Boodschap in de Openbaring - verdieping 1 (7 Volumes) Niet in de box 
aanwezig 
20. ZIJN Boodschap in Daniel - basis (2 Volumes) 
21. ZIJN Boodschap in Daniel - basis (2 Volumes) 
22. ZIJN Boodschap in Daniel - verdieping 1 (2 Volumes) 
23. ZIJN Boodschap in Daniel - verdieping 1 (2 Volumes) 
24. De Bijbel en ZIJN Boodschap - basis (1 Volume) 
25. De Bijbel en ZIJN Boodschap - Verdieping 1 (1 Volume) 
  
  
Evangelist/Organist: Martin Riemersma 
Duur per presentatie; Gemiddeld 55 minuten 
Aantal video’s vanaf; 350+  
Aantal DVD’s vanaf; 8 
Aantal Volumes vanaf; 1 
Totaal lengte in tijd: 350+ 
Kwaliteitsniveau: Download kwaliteit 
Afspeelbaar op: Computer met DVD drive (data lezen) 
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Beschrijving 
Info DVD box: Al de waarheid in ZIJN Boodschap: Verzamelbox 
Samenvattingen van de Serie 2B waarin zich 25 boxen bevinden met 200 DVD" 
Voor iedereen die zich graag wil verdiepen in Gods onfeilbaar Woord en wil 
kennismaken met hetgeen ZIJN Boodschap hierin te bieden heeft, is deze DVD box 
aan te raden. Vooral als het gaat om Bijbelstudies betreffende onze tijd; de eindtijd, 
waarin de wederkomst van Jezus Christus centraal staat. Vele onderwerpen worden 
besproken zoals; Gods liefde, Gerechtigheid door Geloof, de Profetieën, door o.a. vers 
voor vers studies, verschillende Bijbels en hun oorsprong, maar ook het Evangelie in 
de eindtijd. Hiermee wordt echter maar een kleine indruk gegeven van al de 
onderwerpen uit de totale DVD serie’s van ZIJN Boodschap. Wij zijn ervan overtuigd 
dat God een ieder persoonlijk zal leiden in “Al de waarheid”. (Johannes 16:13) 
 
  
Inhoud box Samenvatting 1A; (hier onder de vorige box inhoud-1A) 
1 - "De Liefde van ZIJN Boodschap" Basis serie 1 
2 - "ZIJN Boodschap in de Profetie" Basis serie 2 
3 - "ZIN Boodschap in de Openbaring" Basis serie 3 
4 - "ZIJN Boodschap in Daniel" Basis serie 4 
5 - "ZIJN Boodschap in Daniel" Serie 4 - Verdieping 1 
6 - "De Bijbel en ZIJN Boodschap" Basis serie 5 
7 - "De liefde van ZIJN Boodschap" Serie 1 - Verdieping 1 
8 - "ZIJN Boodschap in de profetie" Serie 2 - Verdieping 1  

 
 
 
 

Opmerking; deze DVD set wordt geleverd in hoge kwaliteit dus is op DVD speler en 
computer afspeelbaar! Voor meer samenvattingen zie "Samenvattingen Serie-1A! 

 
 
 
 
 
 
 
Inhoud box Samenvatting 2B; (dit is de opvolgende box van 1A) 
1 - "De Bijbel en ZIJN Boodschap" Serie 5 - Verdieping 1 
2 - "ZIJN Boodschap in de Openbaring" Serie 3 - Verdieping 1 Speciaal; "De genade 
deur sluit bij de zondagswet voor de ZDA"   
3 - "ZIJN Boodschap in de Openbaring Serie 4 - Verdieping 1 (10A) "Gods volk" 
4 - "ZIJN Boodschap in de Openbaring Serie 4 - Verdieping 1 (10B) "Gods volk" 
5 - "De Profetenschool van ZIJN Boodschap" A - Serie 10 - "Gods 3+1 verbonden in 
Zijn Verlossingsplan" 
6 - "De Profetenschool van ZIJN Boodschap" B - Serie 10 - ""Inleiding in de Bijbelse 
profetieën vanuit de 1843 Chart." + "De Bijbelse fundamenten en zuilen vanuit  de 
1843 Chart" 
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7 - Ere-Dienst 3B - 2 Thessalonicenzen 2:1-17 "Wie is de leugenaar?" 
8 - Ere-Dienst 26I - De Gelijkenissen - “Als u de Schriften onderzoekt om uw eigen 
mening te rechtvaardigen….. wat dan?!” 
 
 
 
Duur per presentatie: Gemiddeld 2 x 55 minuten 
Aantal DVD’s: 8 totaal in Volume I 
Totaal lengte in tijd: 15 uur 
Afspeelbaar op: DVD speler en Computer 
Kwaliteitsniveau: Hoge afspeel kwaliteit 
Opmerking DVD’s: Vrij te kopieëren en te verspreiden 
  
 


