BLIJ MET DE BIJBEL

In 27 korte hoofdstukken gaat de schrijver in op even zoveel Bijbelse
onderwerpen. Sommige van deze onderwerpen zijn profetisch van
aard, andere zijn persoonlijk en pastoraal, en weer andere bepalen ons
bij de grote lijn van Gods plan. En dan blijkt: wij mogen blij zijn met de
Bijbel. Omdat God ons in het Woord onderwijst en bepaalt bij het feit
dat Hij Degene is, Die waarachtig is en alle dingen in Zijn hand heeft.
Daarom is Zijn Woord te vertrouwen. Dit boek bemoedigt ons voort
de gaan op onze levensweg, wetend dat wij een betrouwbare leidraad
hebben en een Gids Die er altijd voor ons is.
DE BOEIENDE ONDERWERPEN UIT GODS WOORD
DIE IN ‘BLIJ MET DE BIJBEL’ ZIJN OPGENOMEN:

Hoe krijgt u dit boek in bezit?

Als AMEN-abonnee/-lezer ontvangt u 20% korting wanneer u dit boek bestelt vóór 1 augustus 2014! Wel worden
de portokosten (€ 3,84) doorberekend. Wees er dus snel
bij en maak gebruik van de bestelbon op bladzijde 29 in
deze AMEN.

MorgenroodPLUSabonnement

De meest voordelige manier om een mooi assortiment
Bijbelstudieboeken en Morgenroodboekjes op te bouwen, is het MorgenroodPLUSabonnement. Als MorgenroodPLUSabonnee ontvangt u niet alleen de Morgenroodboekjes (gemiddeld 4 boekjes per jaar voor minimaal één
vrije gift per jaar en altijd 20% korting op Morgenrood- en
Everreaduitgaven!), maar bovendien de extra Bijbelstudieboeken die bij Everread verschijnen, tegen een voorintekenkorting van maar liefst 25% (zonder verdere portoen verzendkosten).
Wilt u meteen MorgenroodPLUSabonnee worden en ‘Blij
met de Bijbel’ ontvangen met 25% voorintekenkorting
en geen porto- en verzendkosten, bestel het dan vóór 1
augustus 2014 via everread.nl. Tijdens het bestelproces
kunt bij ‘Opmerkingen’ aangeven dat u AMEN-lezer bent
en bij ‘Extra gegevens’ dat u MorgenroodPLUSabonnee wilt
worden.

- In Gods kracht
- Het water van Jericho
- Samenzwering der volkeren tegen de HEERE
- Opgaan naar het huis van de HEERE
- De kostbare Hoeksteen
- Typologie van de dagen
- Kon de Heere Jezus zondigen?
- De Eerstgeborene
- De Zoon des mensen zal heersen!
- Wie zijn de ‘geringste broeders’ van Jezus?
- Het woord ‘gemeente’
- De aanstelling van Petrus in de dienst van God
- De Petrusbrieven in profetisch perspectief
- Het is volbracht!
- Jezus Christus, Gods Zoon in kracht
- Het getuigenis in Handelingen
- Hoop
- Voorwaarts christenstrijders!
- De Bijbel - met onderscheid lezen
- Zuivere gezindheid
- De bedeling der genade
- Eensgezind
- Blijdschap
- Vergeven en ... vergeten
- Babylon
- Kosmische strijd
- Goede moed ...!

Kijk op www.everread.nl voor meer informatie en/of bestellen!

