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Lijst met GRATIS Bijbelstudies op onze website  

www.eindtijdbode.nl � Bijgewerkt tot 1 augustus 2015 

Studies van E. van den Worm: 
1. De 5 wijze en de 5 dwaze maagden  en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd. 
2. De 7 donderslagen van Openbaring 10:3 . 
3. De 7 fasen van de wederkomst  van onze Here Jezus Christus. 
4. De 7 Geesten van God en van het Lam van God  (naar aanleiding van het Bijbelboek de Openba-

ring van Johannes, vers 4:5 en 5:6) 
5. De 10 vervulde (volmaakte) geboden  (voor het Koninkrijk der hemelen, op aarde, de Gemeente 

van de Here Jezus Christus). 
6. De 10 zaligsprekingen . 
7. De Bergrede  van onze Here Jezus Christus (De grondwet van het Koninkrijk der hemelen op aarde, 

de Gemeente van de Here Jezus Christus). 
8. De dag van JaHWeH / De dag des Heren  (en de ontwikkelingen van de Gemeente/Kerk gedurende 

deze “dag”). 
9. De eindtijd profetieën van  de profeet  ZACHARIA  (“Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is 

nabij gekomen” – Matth. 4:17b).  
NOOT: met ‘vers voor vers’ UITLEG.  

10. De grote reis van Gods Gemeente/Kerk in de eindtijd  (van verval en geestelijke slaap naar de 
overwinning over de zondemacht en haar uiteindelijke, eeuwige, goddelijke heerlijkheid – in en door 
de Heilige Geest – op grond van het gestorte Bloed van Gods Lam). 

11. De overwinnaars ; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd. 
12. De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam  van God, over satans zondemacht. 
13. De Tabernakel van Israël  (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waar-

achtig kind van God tot in alle volmaaktheid toe).  
14. De uiteindelijke, Goddelijke HEERLIJKHEID  van de ware Gemeente/Kerk van de Here Jezus 

Christus in de eindtijd, die is GROTER dan die van de eerste Gemeente/Kerk . 
15. De valse staatskerk van de laatste dagen  (een overkoepelende instelling van ‘Christelijke’ kerken 

in de eindtijd) – De grote hoer van Openbaring 17 . 
16. De visioenen van ZACHARIA  (en de – geestelijke – betekenis ervan voor de Bruidsgemeente). 
17. De volmaaktheid in Christus  op aarde, in de eindtijd. 
18. De werkingen van de Geest  in de eindtijd. 
19. Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods  

Lam  en tot deze Goddelijke Bruiloft. 
20. Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft  hier op aarde (namelijk: de grote ‘Spade Regen’ uitgieting 

van de Heilige Geest, in grote kracht, in deze laatste dagen). 
21. Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: een eeuwige, heilige tempel  van 

onze almachtige God en Vader. 
22. Gij, volk van Israël, ontwaak!  (Een profetische Bijbelstudie met betrekking tot het politieke herstel 

en de complete terugkeer van het gehele Israël naar Kanaän).  
23. God gaat  in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden . 
24. Heiligmaking . 
25. Het Goddelijke herstelwerk  in de Gemeente/Kerk, in de eindtijd. 
26. Het nieuwe Jeruzalem , de Bruid van het Lam van God, het Lichaam van Christus. 
27. Jezus onze Leidsman , Verlosser, Zaligmaker, Heiligmaker en Volmaker. 
28. JOHANNES  – Het Boek over het leven van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van God.  

NOOT: met ‘vers voor vers’ UITLEG.   
29. LUKAS  – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus (over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als 

priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen).  
NOOT: met ‘vers voor vers’ UITLEG.  

30. Onze aardse roeping : “En u zult Mijn getuigen zijn” (n.a.v. Matth. 5:13-16). 
31. Wat de Schrift zegt over onze almachtige God (over de grootheid en heerlijkheid van God). 
32. Wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebb en. 
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Studies van CJH Theys: 
1. Arendsvleugelen  (over de kracht van God). 
2. Christus in de Tabernakel  (uitgebreide uitleg over de diep-geestelijke betekenis van de verschil-

lende Tabernakel-objecten).1 
3. Daniël, deel 1 , de hoofdstukken 1 t/m 3 (GESCAND – met ‘vers voor vers’ uitleg).2 
4. Daniël, deel 2 , de hoofdstukken 4 t/m 8 (GESCAND – met ‘vers voor vers’ uitleg). 
5. Daniël, deel 3 , de hoofdstukken 9 t/m 12 (GESCAND – met ‘vers voor vers’ uitleg). 
6. DANIËL (zie onze lijst met weblog-studies voor de inmiddels gereed zijnde digitale hoofdstukken ). 

NOOT: met ‘vers voor vers’ UITLEG.  
7. De Gever en Zijn Gaven (over ‘de doop met de Heilige Geest’ en over ‘de Gaven of Manifestaties 

van de Heilige Geest’). 
8. De natuurlijke mens en de Heilige Geest . 
9. De oorlog van Gog en Magog  (volgens Ezechiël 38 en 39) – De Russische opmars . 
10. De symboliek der Bijbelse getallen.  3 
11. De verborgen ONgerechtigheid – De valse arbeiders in een Gemeentelijke bediening. 
12. Leer Bidden  (“Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel” – Jak. 5:16b). 
13. Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen  aan het einde van de huidige tijdsbedeling. 
14. OPENBARING (zie onze lijst met weblog-studies voor alle 22 hoofdstukken in delen ).  

NOOT: met ‘vers voor vers’ UITLEG.  
15. Podium en Gemeente (Schriftuurlijke richtlijnen, praktische wenken en raadgevingen voor hen, die 

in een Gemeentelijke bediening staan). 

Studies van H. Siliakus: 
1. Beknopte verklaring van het boek JESAJA . 
2. Beschouwingen over het boek HOOGLIED  (het boek over de innige band tussen Bruid en Bruide-

gom). 
3. De mannelijke zoon in het boek ESTHER . 
4. Dingen die (met) haast geschieden moeten. Een systematische verklaring van het Bijbelboek 

OPENBARING 
5. Drie grote toekomstige scheidingen . 
6. Het boek JOB  – Over het lijden en de strijd van de Bruidsgemeente. 
7. Het boek RUTH  in profetisch licht. 

Artikelen van A. Klein: 
1. ANDER nieuws over ISRAËL -  De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 stam-

men  
2. De Wederkomst van Christus nader bekeken . 
3. Een ANDER geluid – Het verschil tussen “het Lichaam van Christus” en “ de Bruid van Chris-

tus” . 
4. Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ?  
5. Een ANDER geluid – Wie is de ruiter op het WITTE paard uit Openbaring 6 ? 
6. Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?  
 

 
 

� KLIK HIER:  http://www.eindtijdbode.nl/download-pagina-alle-studies.htm  voor de download-
pagina, met deze WEBSITE-studies.   

                                                           
1 Van deze studie hopen wij (in delen) in 2016 een versie in meer hedendaags Nederlands te realiseren. 
2 Een zeer interessante en UITGEBREIDE Bijbelstudie die – helaas – nog met een ouderwetse typemachine is uitgetypt!  
� Inmiddels wordt van deze studie, vanaf 14-03-2014, een digitale versie gemaakt  (per juli 2015 gereed t/m hoofdstuk 7). 
3 Een Bijbelstudie die – helaas – nog met een ouderwetse typemachine is uitgetypt! 
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Lijst met GRATIS korte (vervolg)studies op ons weblog 
www.eindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com  � Bijgewerkt tot 1 augustus 2015 
 

� Zoek op TITEL, via het ZOEK PROGRAMMA op bovenvermeld blog !   
 
Als hemelvlammen de aarde raken 
Bekeert u van uw boze werken 
DANIËL  (NOOT: studie met ‘vers voor vers’ UITLEG ) 

• Hoofdstuk 1 (+ inleiding): Daniël en zijn 3 vrienden aan het Babylonische hof 
• Hoofdstuk 2: De 1ste droom van Nebukadnezar – Het schrikwekkende BEELD (actueel 

vanwege het antichristelijke tijdperk van ‘lemen voeten en tenen’) 
• Hoofdstuk 3: De beproeving van de vurige oven (een verwijzing naar de GROTE 

VERDRUKKING). 
• Hoofdstuk 4: De 2de droom van Nebukadnezar 
• Hoofdstuk 5: Gods afrekening met Babel en zijn koning Belsazar 
• Hoofdstuk 6: De beproeving van de leeuwenkuil 
• Hoofdstuk 7: Daniëls droom. Het visioen van de  4 dieren 
Wordt vervolgd  

De 2 beesten: de antichrist en de valse profeet 
De 6 handelingen, die een in zonde verdwaalde christen moet maken tot herstel in Christus 
De afzondering van de laatste-dagen-Gemeente 
De Christus van alle eeuwen (n.a.v. Jesaja 9:5) 
De Gever en Zijn Gaven (totaal in 12 delen/hoofdstukken) 

• Hoofdstuk 1: De doop met Gods Heilige Geest 
• Hoofdstuk 2: Waterdoop en Geestesdoop 
• Hoofdstuk 3: Excuses t.o.v. het ontvangen van de Heilige Geest 
• Hoofdstuk 4: Excuses die een schijn van waarheid hebben 
• Hoofdstuk 5: Raadgevingen en dwalingen aangaande de tongentaal 
• Hoofdstuk 6: De Gaven of Manifestaties van de Heilige Geest 
• Hoofdstuk 7: Profetie of profeteren, een Gave van de Heilige Geest 
• Hoofdstuk 8: De Gaven van ‘Allerlei Talen’ en ‘Uitleg van Talen’ 
• Hoofdstuk 9: De Gave van een Woord van Wijsheid en van Kennis 
• Hoofdstuk 10: De Gave van het Onderscheiden van geesten 
• Hoofdstuk 11: De Gaven van genezingen of gezondmakingen 
• Hoofdstuk 12: De Gave van werkingen van de 'werkingen van krachten' en van 'het geloof' 
EINDE (Er is inmiddels ook een complete studie – alle 12 delen in één – zie lijst website ) 

De Heilige Geest verlost en maakt absoluut vrij 
De helm der zaligheid 
De keuze van de Bruidsgemeente 
De Koning wil ingaan 
De Opperzaalgemeente 
De slaap des oordeels 
De ‘Spade Regen opwekking’ 
De Stem des Heren 
De tijd is kort 
De toekomstige economische ineenstorting 
De vliegende boekrol 
De vrouw in de efa (n.a.v. Zacharia 5:5-11) 
De ware betekenis van het brandoffer 
De werken Gods geopenbaard 
Dingen die (met) haast geschieden moeten. Een systematische verklaring van het Bijbelboek 
OPENBARING (in delen, soms met meerdere ‘hoofdstukken’) 

• Deel 1: 
� Voorwoord 
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� 1. Het Bijbelboek Openbaring 
� 2. De datering van de beschreven gebeurtenissen 
� 3. De tafereelsgewijze opbouw 

• Deel 2: 
� 4. Het begin van de smarten 
� 5. De Gemeente (vlak) VOOR de Spade Regen-tijd 

• Deel 3: 
� 6. De Spade Regen-opwekking 
� 7. Het herstel van Israël 

• Deel 4: 
� 8. De 1ste wederkomst van Jezus en de Bruiloft van het Lam 

• Deel 5: 
� 9. De geboorte van de mannelijke zoon 

• Deel 6: 
� 10. De tussentijd van de eerste 4 bazuinen 

• Deel 7: 
� 11. De wegrukking van de mannelijke zoon 
� 12. De val van satan en het begin van de grote verdrukking 

• Deel 8: 
� 13. De wegname ofwel de bewaring van de Bruidsgemeente 

• Deel 9: 
� 14. De 1ste fase van de grote verdrukking 

• Deel 10: 
� 15. De 2de fase van de grote verdrukking 

• Deel 11: 
� 16. De 3de en laatste fase van de grote verdrukking 

• Deel 12: 
� 17. De 2de wederkomst van Jezus en de slag van Armageddon 

• Deel 13: 
� 18. Het 1000-jarig Vrederijk van Christus 

• Deel 14: 
� 19. Eindstrijd en eindoordeel 
� 20. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde 

EINDE (Er is inmiddels ook een complete studie – alle 14 delen in één – zie lijst website ) 
Een leven van OVERWINNING  
Een misleidende leerstelling: 'Eens gered – voor eeuwig gered' 
Een nieuwe koning 
Een overdenking bij Pasen: Drie dagen bij Jezus 
Een toegerust volk 
Evenwichtig geloofsleven 
Gehoorzaamheid is nog steeds de sleutel 
Geprofeteerde vernieuwing van het geloof 
Gods Evangelie: Een kracht tot oplossing van alle problemen 
Groeien tot volmaaktheid (door onze rust in en volle overgave aan Christus) 
Grote (geloofs)afval begint met hele 'kleine' zonden 
Het berispen (of terechtwijzen) van de wijzen 
Het feest van de genadetijd 
Het gebed van de Man in de diepte 
Het getuigenis van de opstanding 
Het hart van een bruiloftskind 
Het ‘Onze Vader’ (totaal in 10 delen) 

• Deel 1: Inleiding 
• Deel 2: ONZE Vader 
• Deel 3: Die in de hemelen zijt 
• Deel 4: Uw Naam worde geheiligd 
• Deel 5: Uw Koninkrijk kome 
• Deel 6: Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde 
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• Deel 7: Geef ons heden ons dagelijks brood 
Wordt vervolgd  

Het paslood-oordeel 
Het teruggevonden Boek 
Het vuur van de smeden (n.a.v. Zacharia 1:18-21) 
Het ware Evangelie en het valse 
Het zijn de laatste dagen 
Hoe verder NA Pinksteren 
ik zal wachten - Nadere verklaring van het wachten van de Bruidsgemeente 
Is Gods Geest verkort (n.a.v. Micha 2:7) 
Kennismakingsbrief 
Leren luisteren zoals leerlingen doen 
Licht of duisternis (n.a.v. Amos 5) 
Lijden met Jezus 
Mede opgewekt - een eis voor deze tijd 
Moeten wij op de tekenen der tijden letten 
Naïn – lieflijke plaats (n.a.v. Lukas 7:11-17) 
Namaak of echt? 
ONbesneden oren 
Onder welke macht ? 
Opeenvolgende profetische gebeurtenissen, voorafgaand aan het ein de van de huidige tijd s-
bedeling (totaal in 12 delen) 

• Deel 1: 
� Inleiding 
� 1. De geprofeteerde UITSTORTING van de Heilige Geest in de laatste dagen, resulterend in de 
"Vrouw" van Openbaring 12:1 
� 2. De Vrouw van Openbaring 12:1 

• Deel 2: 
� 3. De middernachtsroep  
� 4. De grote Opwekking 

• Deel 3: 
� 5. Een herstelde Tempel 

• Deel 4: 
� 6. De grote verdrukking 
� 7. De BEWARING voor de grote verdrukking door aanname / wegname 

• Deel 5: 
� 8. De grote verborgenheid: meer over Christus en Zijn Bruidsgemeente 

• Deel 6: 
� 9. Gods triomferende VERNIEUWING aan het (huidige) wereld-einde 

• Deel 7: 
� 10. “De wederkomst van Christus” 

• Deel 8: 
� 11. De wederkomst van Jezus Christus in verband met Juda en Israël 

• Deel 9: 
� 12. De eschatologische rede van Jezus (volgens Markus 13, Mattheüs 24 en Lukas 21) 

• Deel 10: 
� 13. De ‘gelijkenissen van Jezus’ in verband met Zijn Wederkomst 

• Deel 11: 
� 14. De gelijkenissen over de wederkomst nader bekeken 

• Deel 12: 
� 15. De 2de komst of wederkomst van Christus betekent ook oordeel 

EINDE (Er is inmiddels ook een complete studie – alle 12 delen in één – zie lijst website ) 
OPENBARING van Jezus Christus (gegeven  aan Johannes): “Die IS en Die WAS en Die KO-
MEN ZAL” (In delen, per hoofdstuk - met ‘vers voor vers’ UITLEG ) 

• Inleiding 
• Hoofdstuk 1: Jezus Christus openbaart Zich aan Johannes 
• Hoofdstuk 2: De brieven aan de 7 Gemeenten 
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• Hoofdstuk 3: De brieven aan de 7 Gemeenten (vervolg) 
• Hoofdstuk 4: De Troonsheerlijkheid van de Vader 
• Hoofdstuk 5: De heerlijkheid van de verzoening door God de Zoon 
• Hoofdstuk 6: De zegels worden geopend 
• Hoofdstuk 7: De Goddelijke oogst (van zielen) 
• Hoofdstuk 8: De bazuinen gaan klinken 
• Hoofdstuk 9: De culminatie v/d demonische machten tot de antichristelijke heerschappij 
• Hoofdstuk 10: Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld AAN-

GEZEGD 
• Hoofdstuk 11: Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld GE-

GEVEN 
• Hoofdstuk 12: De openbaring van Gods grote verborgenheid 
• Hoofdstuk 13: De antichrist en zijn heerschappij 
• Hoofdstuk 14: Gods wegen in genade en gericht 
• Hoofdstuk 15: De 7 fiolen of schalen, vol van de toorn van God 
• Hoofdstuk 16: De 7 fiolen of schalen van Gods toorn worden uitgegoten ! 
• Hoofdstuk 17: Gods oordeel over het grote Babylon als geestelijke macht 
• Hoofdstuk 18: Gods oordeel over het grote Babylon als politieke en economische macht 
• Hoofdstuk 19: De inleiding tot het grote 1000-jarig Rijk van Christus 
• Hoofdstuk 20: Aanvang en slot van het 1000-jarig Vrederijk 
• Hoofdstuk 21: Taferelen uit Gods eeuwigheid en van het Nieuwe Jeruzalem 
• Hoofdstuk 22: Besluitend visioen en Jezus’ laatste Woorden 

EINDE 
Opstandingsleven in Christus 
Paulus’ positieve openbaring: Waarnaar dient de Gemeente van de Here Jezus Christus uit te zien 

in de laatste dagen? 
Pinksteren, wat nu !? 
Podium en Gemeente  (Schriftuurlijke richtlijnen, praktische wenken en raadgevingen voor hen, die 
in een Gemeentelijke bediening staan) (totaal in 11 delen) 

• Deel 1: Gods arbeider en zijn verhouding tot God 
• Deel 2: Gods arbeider in dienst van de Gemeente/Kerk 
• Deel 3a: De Gemeente, Gods woning in de Geest 
• Deel 3b: Wij moeten het Evangelie hoog houden 
• Deel 4: De bediening van het GEVEN voor Gods dienst 
• Deel 5: Door God geroepen tot leiderschap 
• Deel 6: PREDIK het Evangelie en de GEZONDE LEER 
• Deel 7: Een ouderling of diaken volgens de Bijbel 
• Deel 8: Ouderling of diaken in de praktijk van de Gemeente 
• Deel 9: Predikers behoren uitdelers van Gods verborgenheden te zijn 
• Deel 10: De verborgenheid van de ONgerechtigheid 

EINDE (Er is inmiddels ook een complete studie met alle 11 delen in één – zie lijst website ) 
Tot welke Gemeente behoren wij? 
Twee verschillende stromen 
Van Golgotha naar de Opperkamer 
Vier wagens met paarden 
Voorbereidingen voor Zijn komst 
Ware AANBIDDING (Kom, laten wij aanbidden die Koning) 
Wie zal de berg des Heren (kunnen) beklimmen 
Zie, Hij komt ! 
Zien' en 'niet zien' 
 
 

 

� KLIK HIER:  http://www.eindtijdbode.nl/downloadpagina-studies-weblog.htm voor de download-
pagina, met deze BLOG-studies.  
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Lijst met GRATIS Engelstalige Bijbelstudies op onze 

website www.endtime-messenger.com  � Bijgewerkt tot 1 augustus 2015 

Studies by E. van den Worm: 
1. Called by the Spirit of God to take part unto the Marriage Supper of the Lamb  of God and unto 

the Divine Marriage. 
2. Called to be made up to God’s purpose with mankind: an eternal sanctuary  of our almighty 

God and Father. 
3. God shall shake the Church  and the world in the end-time. 
4. Jesus our Guide, Redeemer, Saviour, Sanctifier and Complete and Perfect maker . 
5. JOHN – The book about the life of Jesus Christ, the Son of God. 

NOTE: ‘verse by verse’ EXPLAINED                                                                
6. LUKE  – The book of the NEW MAN in Christ (about Jesus, the High Priest, and how we, as 

priest of the most high God, must serve Him).      
NOTE: ‘verse by verse’ EXPLAINED                                                                

7. Our earthly Divine calling : “And you shall by My witnesses”.                                                                               
8. Sanctification . 
9. Soon there will be a Divine Wedding  here on earth (namely, a great latter Rain, a mighty out-

pouring of the Holy Spirit in these last days).                                                                               
10. The 5 wise and the 5 foolish virgins  and their destiny in the end-time. 
11. The 7 phases of the return of our Lord Jesus Christ . 
12. The 7 Spirits of God  and of the Lamb of God (Revelation 4:5 and 5:6). 
13. The 7 thunderclaps of Revelation 10:3 . 
14. The 10 fulfilled (perfect) laws  of the Kingdom of heaven on earth (the Church), given by our 

Lord Jesus Christ.                                                                                   
15. The Day of YaHWeH  (and the development of the Church during that “Day”).                                                                       
16. The Divine healing work  in the Church of the end-time. 
17. The false state church of the last days (a co-ordinate institution of Christian Churches in the end-

time.) The great harlot of Revelation 17 . 
18. The ladder of God's blessing bringing grace . 
19. The New Jerusalem , the Bride of God's Lamb, the Body of Christ. 
20. The perfection in Christ  on earth, in the end-time. 
21. The sermon of the Lord Jesus Christ on the mount  (the constitution of the Kingdom of heaven 

on earth – part 1, 2, 3). 
22. The shed Blood of God’s Lamb , Who now sits on heaven’s throne, Who overcomes all satan’s 

(sin)power. 
23. The tabernacle of Israel  (God’s prophetic model of the spiritual developments of a true child of 

God unto all perfectness). 
24. The ultimate, Divine GLORY  of the true Church of the Lord Jesus Christ in the end-time, which 

is GREATER than the glory of the first Church. 
25. The victors ; over (the power of) sin and satan in the last days. 
26. The wonderful works of the Holy Spirit  in the end-time. 
27. Thou, people of Israel, wake up!  (A prophetic Bible study with relation to the political repair and 

the complete return of the whole of Israel to Canaan). 
28. What God has prepared for those, who love Him . 
29. What Scripture teaches about the Millennium of King Jesus  (the porch of the New Heaven and 

the New Jerusalem). 

Studies from several writers: 
30. A closer look at Christ’s Second Coming  / by A. Klein 
31. God and His Name / by WH Offiler 
32. The Tabernacle / by FG van Gessel 

 

� CLICK HERE:  http://www.endtime-messenger.com/download-page-all-studies.htm for the download-
page, with this English studies on our WEBSITE.  
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Lijst met GRATIS korte (vervolg)studies op ons Engelstalige 

BLOG www.endtime-messenger.blogspot.com  � Bijgewerkt tot 1 augustus 2015 

 
A closer look at Christ's Second Coming 
Give Jesus your heart 
God's victors of the end-time 
Introductory letter 
Isaiah's prophesy of God's offer of grace in the New Covenant 
Jesus, the Son of man (a Son of David), the Lamb of God 
Living and working in the spiritual sabbath´s rest (peace) of God 
LUKE – The Book of the NEW MAN in Christ (About Jesus, the High Priest, and how we, as 
priests of the most high God, must serve Him).  
In total: 24 parts/chapters: 
• Chapter 1 - The gate of repentance unto the NEW LIFE in Christ 
• Chapter 2 - The birth of Jesus Christ and our NEW LIFE 
• Chapter 3 - Wanting to live in a continuing disposition of repentance 
• Chapter 4 - Jesus, God's High Priest, tried and despised by many, but… accepted by others 
• Chapter 5 - The Church, a royal priesthood, people won out of sin 
• Chapter 6 - The basic principals of God's priest-kingdom 
• Chapter 7 - The Lord Jesus Christ, our resurrection power in every way 
• Chapter 8 - Like a sevenfold candlestick for God 
• Chapter 9 - Like a divine shewbread in this world (Part 1) 
• Chapter 10 - Like a divine shewbread in this world (Part 2) 
• Chapter 11 - Our life must be a lovely fragrance (namely as of incense) before God’s countenance 
• Chapter 12 - The cleansing/purification of the holy place in order to come to “the end of all flesh” 

(Part 1) 
• Chapter 13 - The purification of the holy place in order to come to “the end of all flesh” (Part 2) 
• Chapter 14 - The purification of the holy place in order to come to “the end of all flesh” (Part 3) 
• Chapter 15 - The purification of the holy place in order to come to “the end of all flesh” (Part 4) 
• Chapter 16 - The purification of the holy place in order to come to “the end of all flesh” (Part 5) 
• Chapter 17 - The purification of the holy place in order to come to “the end of all flesh” (Part 6) 
• Chapter 18 - The purification of the holy place in order to come to “the end of all flesh” (Part 7) 
• Chapter 19 - Gods (royal) priests know an absolute devotion to their King 
• Chapter 20 - The life of the bride of Christ will be in perfect UNION with God 
• Chapter 21 - Gods justice is like a two-edged sword, it brings grace or judgment 
• Chapter 22 - The 7 bloodsteps which led Jesus to His sacrifice on the cross 
• Chapter 23 - The 7 bloodsteps which led Jesus to His sacrifice on Calvary 
• Chapter 24 - The glory of the risen Christ (active) in the NEW MAN 
THE END (We also have this study, all 24 chapters, in one book – see list website ) 
Seven (7) steps a convert has to take on the road: The HIGHWAY of Gods GRACE 
The 7 characteristics of a true and anointed servant of the Lord Jesus Christ 
The 10 fulfilled (perfect) New-Testament Commandments of the Kingdom of Heaven ON EARTH 
The Church at Laodicea 
The hope of divine glory 
The prophecy of Ethan, the Ezrahite 
The time of preparation for the marriage of the Lamb of God  
Three reasons that will bring us JOY in the Lord 
Turn (away) from your evil ways 
Who shall climb the mountain of the Lord? 

 
 

� CLICK HERE:  http://www.endtime-messenger.com/downloadpage-studies-blog.htm for the 
downloadpage, with this English studies on our BLOG . 

 


