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Loof de Heere!

was Gods eigen Zoon, Die kwam

en ons oordeel op Zich nam.

Spot en smaad en smart droeg Hij,

werd veroordeeld, stierf voor mij,

maakte door Zijn dood mij vrij.

Zondig, vuil en schuldig: wij.

Schuld’loos Lam van God was Hij;

Aan ’t kruis ging Hij in de dood.

door Hem Die ons redding bood.

Als Hij komt, verheerlijkt, Heere,

loven wij Hem telkens weer,

brengen Hem voor eeuwig eer:

P.P. Bliss (1838-1876)
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Bevrijd voor God – Romeinen 5-8 (8)

God aan Zijn woord houden

Nu is het natuurlijk onmogelijk om te leven en tegelijk gestorven 

toch nog met datgene willen leven. Dat maakt de apostel hier 

duidelijk (Rom. 6:2). In de brief aan de Galaten drukt hij het op 

de wereld gekruisigd is, en ik voor de wereld’ (Gal. 6:14). Nu 

maar één ding over:  Dat is de enige weg. 

geloofd hebt, moet u ook deze

als volgt: De oude Kees (of hoe we ook heten) is dood. Dat is een 

feit. Ik mag niet op mijn ervaringen steunen, die mij iedere dag 

weer van het tegendeel willen overtuigen.

omdat ik met Christus gestorven ben. Dit wil ik graag met een 

Het heeft geen aantrekkingskracht meer op hem. Hij is dood. 

182
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Onze verantwoordelijkheid

nog daarin leven?’ (vs. 2). 

voor eeuwig van God heeft gescheiden en waarvoor de Heiland 

dat ik nu niet meer hoef

hoef te vallen’. Dat kan natuurlijk op de 

hoeft namelijk niet 

Christen-leven pas in hoofdstuk 8 wordt aangetoond.

De doop in Zijn dood

In vers 3 herinnert Paulus ons aan het feit dat we de waarheid 

is een begrafenis. Het water is een beeld van de dood en een 

onze dood gedoopt, maar in Zijn
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bekennen wij met de doop: Dat was mijn

Zijn dood

niet in de aarde valt en sterft, blijft zij alleen

Nu begrijpen we ook dat de wereld met ons niets meer kan 

beleden hebben.

De HEERE – uw Bewaarder (1)
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De pelgrimsliederen

Na de gewichtige en omvangrijke Psalm 119 volgen vijftien kleinere 

Daarover lopen echter de meningen van de experts en verklaar-

ders sterk uiteen. 

En dan is er nog een mening die helemaal is gebaseerd op de 

halve cirkelvormige trap, die van de voorhof van de Israëlitische 

is daarom de veronderstelling, dat het waarschijnlijk helemaal 

liederen in de erkenning en de lof van God stapje voor stapje 

moet worden versterkt.
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de trappen aangegeven, die afdalen vanuit de stad van David 

woord gebruikt (1 Kon. 10:19).

hier misschien de historische achtergrond voor de vijftien 

liederen hun namen gaven.

is geschreven door Salomo, en vier van de daarop volgende 

Hizkia de 

de liederen (vijftien) overeenkwam met de jaren die de HEERE

snarenspel in het huis van de HEERE

behoren, die in de dienst van het huis van de HEERE (tenminste 
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de dienst van het huis van God, in de wet en in het gebod om 

voorspoedig’. 

historische achtergrond goed begrepen worden. Het lijkt erop dat 

eerste Psalm wordt telkens de nood voorgesteld, in de tweede 

het vertrouwen verhoring, 

de bevrijding uit de nood.

Waar komt de hulp vandaan?

De Psalmdichter begint het tweede pelgrimslied met de woorden:

‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp 

komen? Mijn hulp komt van de HEERE [Jahweh], Die hemel en 

aarde gemaakt heeft’ (Ps. 121:1-2, Duitse Elberfelder vertaling).

vanwaar 

zal mijn hulp komen

187
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geval is de schrijver in grote nood, en kijkt hij uit naar hulp. 

EERE, Die hemel en aarde 

gemaakt heeft’.

tevergeefs verwacht men het van de heuvels, en de menigte 

van de bergen. Voorwaar, in de HEERE

en de aarde gemaakt heeft, Die er al was voor de bergen er 

EERE

God’ (Ps. 123:1-2). De HEERE

EERE’ 
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Naam was in genade antwoordde, toen gaf Hij Zelf de betekenis 

niet aan, maar we leren er dat de Zoon, het vleesgeworden 

Jahweh

van Hem de HEERE.

Gezinsoverdenking (2, slot)

De vorige keer hebben we aansporingen in de Schrift gevonden 

graag enkele praktische tips doorgeven.

Praktische overwegingen

Hoe kan de opvoeding van kinderen voor de Heere in de praktijk 

goed geïnvesteerd. 

1. Harmonie en rust

vergelijken met de Christelijke samenkomst, bijvoorbeeld 

voor het Avondmaal (Hand. 20:7) of een bijeenkomst van de 
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sfeer van harmonie en toewijding moet plaatsvinden; want ook 

2. Het lezen van de Bijbel

3. Geen ritueel

plaatsvindt, moet het geen ritueel worden. De lengte wordt ook 

vanuit geestelijk oogpunt. De tijd van gebed en Bijbelstudie kan 

4. Aanpak

kleintjes en de groteren een aparte Bijbelstudie wordt gehouden. 
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5. Gebed

Er is geen twijfel over dat gebed een onvoorwaardelijk 

buiten hun persoonlijke gebedstijd. De weerspiegeling van 

de gebeurtenissen van de dag en het opnemen van de Heere 

geestelijke groei, en een belangrijk kenmerk van het Christelijk 

niemand moet. 

Laten delen in de verantwoordelijkheid

thuis. Dit kan beginnen met gebed, bijvoorbeeld wanneer 
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Een belangrijk punt in dit verband is dat het weglaten van een 

overdenking (bijv. vandaag is er geen verhaal omdat je niet 

lief was) als opvoedingsmaatregel voor kinderen niet goed is. 

situaties des te belangrijker: kinderen kunnen hier ook belijdenis 

1. Inhoud

gehouden met de leeftijd en het begrip van de kinderen. 

2. Leeftijdsgericht en spannend vormgegeven

aangevuld met Bijbelse raadsels (het raden van een persoon 

of gebeurtenis uit de Bijbel) of andere taken, bijvoorbeeld het 

tekenen van een Bijbels verhaal voor kleinere kinderen; later kan 

men de kinderen motiveren om een samenvatting van de laatste 

overdenking te maken. 

dagelijkse leven in geloof.
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Voor oudere kinderen is een samenhangend Bijbelboek of een 

concreet thema beter geschikt. Soms is dit erg uitdagend voor 

beantwoorden. 

3. Speciale gebeurtenissen

gebeurtenissen in het licht van het 

moet voorrang krijgen. Voorbeelden 

(algemeen, maar ook onder gelovigen), 

4. Slotgedachten
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De Hof van Eden

aan het begin van de geschiedenis van de mensheid. God had de 

EERE God de 

En daarna ondernam God nog iets buitengewoon belangrijks. De 

‘Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten, en Hij 

plaatste daar de mens, die Hij gevormd had. En de HEERE God 

liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig 

om te zien en goed om van te eten; ook de boom van het leven, 

in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed 

en kwaad’ (Gen. 2:8-9).

toch alles.

Alleen de naam Eden spreekt al van een vreugde, waarin alles 

gevonden werd om te dienen tot het natuurlijke geluk van de 

onderhouden’ (Gen. 2:15), een principe dat tot op vandaag nog 

geldt. Altijd geeft God de mens iets wat Hij hem toevertrouwt, 

opdat hij het bewaart. En verder: omgeven door het allerbeste 
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van minstens twee rivieren duidelijk, die vandaag nog onder 

hoogland van het huidige Armenië bevonden heeft.

bomen, de boom van het leven en de 

een waterstroom om de tuin te bevloeien. Zo echt en werkelijk 

betekenis hebben. 

De boom van het leven

en de stroom spreekt van de Geest van God, van de levende 

stroom van de genade van God. Dat wordt bevestigd wanneer wij 

van de hemelse stad een stroom van levend water en de boom 

En dat maakt op indrukwekkende manier duidelijk, dat God van 

het begin af Christus op het oog had en in Hem iets groots, iets 

beters voor de mensen bedoeld had dan alles wat er in de natuur 

gevonden kon worden.

De boom van het leven en de boom van de kennis van 

goed en kwaad 

van de tuin stond en dat de mens van de andere niet mocht eten 

(Gen. 2:17).



196

Zo kunnen wij ons onmiddellijk wenden tot de geestelijke 

betekenis

boom van het leven

het was de aanduiding en belofte van iets beters en groters dan 

al het goede, waarmee God Adam omgeven had. Vindt het niet 

hoop van het eeuwige 

leven’

De boom van de kennis van goed en kwaad was er ook. Dat de 

van goed en kwaad alleen door God opgelost kan worden. De 

mens was niet bevoegd die op te pakken. Het betekende voor 

-

boom en het gebod er niet van te eten onder verantwoordelijk-

-

(Gen. 3:24).

doorgedrongen (Rom. 5:12).

Twee bomen – één Christus
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van God over de verantwoordelijkheid van de mens volkomen 

de boom 

van het leven en de boom van de kennis van goed en kwaad

staan.

goed Zijn 

oneindige goedheid in de overgave van Zijn Zoon

echter ook het kwaad in de mens en in satan volledig openbaar 

De hele vraagstelling van goed en kwaad is door de dood en de 

opstanding van Christus voor eens en altijd opgehelderd en Hij 

voor allen die in Hem geloven.

boom en 

de stroom

eindigt Hij ook. Hij begon (in het beeld) met Christus, en Hij 

voor de val de onmetelijke genade van God aangeduid vinden; 

gedachten die uit Zijn hart vol liefde ontspringen en die in het 

ware Christendom hun weerslag vinden.

In het hemelse paradijs is er alleen nog de ene boom, de boom 

van het leven. Het is een beeld van Christus in heerlijkheid 

en van het leven van de verlosten. De andere boom, die voor 
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verantwoordelijkheid

is niet meer het toneel van de beproeving van de mens. Dat was 

en niemand meer op de proef gesteld. Is dat niet een heerlijke 

positie

wordt nog iets duidelijk: 

een volgend belangrijk punt.

Christus – het Voedsel van Zijn volk

hij eens mag eten van de Boom van het Leven, die midden in het 

De boom draagt twaalf keer vrucht

verscheidenheid bestemd voor de hemelse heiligen om ervan 
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Heere ongehinderd en op volmaakte en steeds weer nieuwe 

zoals ook wij gekend 

13:10,12). Hem kennen

Christian Briem

Uitdaging van een agnosticus

Het gebeurde bijna een jaar nadat ik het Leger des Heils had 

verlaten en betrokken was geraakt bij evangelisatiewerk samen 
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besefte ik onmiddellijk dat het een bijeenkomst was van mijn 

oude Heilsvrienden, en ik ging ernaartoe om me bij hen aan te 

sluiten. Ze hadden een fantastische brassband. Er waren in het 

bijeen waren. Ik baande me een weg door de buitenkant van de 

menigte, en werd bijna direct herkend door de kleine kapitein. 

Ze kwam naar me toe en vroeg of ik misschien mijn getuigenis 

wilde geven. 

Natuurlijk wilde ik dit graag doen, dus toen het geschikte moment 

binnen en probeerde een evangelisatieboodschap te brengen 

gebaseerd op mijn eigen persoonlijke ervaring van Christus’ 

reddende genade.

Terwijl ik sprak, merkte ik op 

hoe een goedgeklede man, 

met een gemiddeld postuur 

die op het trottoir stond, een 

en er iets op schreef. Net 

toen ik mijn toespraak wilde 

beëindigen, stapte hij naar 

af en overhandigde mij het 
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Toen ik het kaartje omdraaide las ik aan de andere kant, voor 

de dag van de Heere om drie uur al een andere bijeenkomst, 

regelen voor de bijeenkomst die al is aangekondigd. Ik stem dus 

graag met een debat in, op de volgende voorwaarde: om aan 

te tonen dat meneer X iets heeft dat het waard is om voor te 

vechten en in debat te gaan, moet hij beloven volgende week 

waarde heeft voor het veranderen van mensenlevens en het 

opbouwen van een sterk karakter. 

Ten eerste, hij moet één man meebrengen die jarenlang bekend 

leven verwoest was en hij een uitgestotene in de samenleving 

bevrijden, en die bij een of andere gelegenheid een bijeenkomst 
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verheerlijkte en de Bijbel en het Christelijk geloof aanviel; iemand 

toen, en voortaan waren gerechtigheid en goedheid de idealen 

omdat hij een agnosticus is.

Ten tweede, ik wil graag dat meneer X belooft een vrouw mee 

verdorven leven van de mens’.

Terwijl ik sprak, bevond ik me binnen steenworp afstand van 

andere nabijgelegen hellepoel, volkomen verloren, geruïneerd en 

proclameerde en de boodschap van de Heilige Schrift belachelijk 
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is.

te brengen als voorbeeld van wat het agnosticisme bewerkstelligt, 

hedendaags bewijs van de waarheid van de Bijbel’.

En terwijl ik mij omkeerde naar de kleine Leger des Heils-

als u belooft twee mensen mee te brengen die voldoen aan de 

Voorwaarts, 

Christen-strijders

Ik denk dat meneer X wel gevoel voor humor had, want hij 

glimlachte nogal sardonisch, terwijl hij geringschattend met 
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al te goed dat niemand ooit gehoord had dat het ongeloof van 

slechte mannen en vrouwen goed had gemaakt of had bekeerd. 

heen juist wel gedaan had.

verloste mensen uit elke rang en stand, bevrijd van elk soort 

H.A. Ironside

Veganisme en vegetarisme 
een levensbeschouwelijke stroming

Het is duidelijk dat wij als mensen hebben gefaald in het 

rechtvaardige beheer van de schepping, waarvan we geen 

eigenaars, maar alleen rentmeesters zijn. Ook veel misstanden in 

de omgang met dieren zijn het gevolg, en die roepen vraagtekens 

en zelfs wrevel op. Dat is begrijpelijk. Maar toch komt de vraag 

op: is de vega-beweging daarop het Bijbelse antwoord?

Naar aanleiding van een ontvangen vraag plaatsen wij graag 

dit artikel, dat sommige lezers misschien wel prikkelt in hun 

overtuigingen; maar het is onze wens dat het ons allemaal terug 

leidt naar de Schrift, de enige norm voor onze levenswandel als 

Christenen. 

Een arbeidsrechtbank in het Britse Norwich heeft een tijdje 

geleden geoordeeld dat ethisch gemotiveerd veganisme 
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is die juridisch als een godsdienst moet worden behandeld. Dat 

is interessant. Het bevestigt dat een persoonlijke beslissing voor 

veganisme of vegetarisme dus in feite niet alleen een keus voor 

bepaald eten is, maar een keus voor een bepaald wereldbeeld, 

een ideologie, een geloof. 

-

denen bepaalde dingen niet eten; over hen hebben we het nu 

-

daaraan houden’. Zij mogen geen vlees eten, al helemaal geen 

varkensvlees. Terug naar vroeger! –

voeding betekenen.

Een verbod op voedsel heeft een demonische oorsprong

opvatting een geloof is geworden, een levensbeschouwing, een 

religie. 
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uitdrukkelijk, dat in de laatste tijden sommigen van het geloof 

en leringen van demonen die in huichelarij leugen spreken en 

hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid. Zij verbieden te 

hen die geloven en de waarheid kennen. 

wordt genomen

door gebed’ (vs. 1-5).

demonische leer is om trouwen te 

mensen (de priesters) dit verbod dwingend opgelegd krijgen. 

-

niet gaat om medische redenen, als je bijvoorbeeld iets niet kunt 

problemen bekend waarbij ideeën van mensen lichamelijke 

inderdaad steeds meer mensen die reële allergische reacties 

hebben ontwikkeld, ongetwijfeld mede door milieuschade en 
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kunnen behagen door me te onthouden van bepaald voedsel’, 

dan is dat volgens 1 Timotheüs 4 niet alleen verkeerd; het is: in 

de valkuil van demonische leringen vallen.1

Alle voedsel eten met dankzegging

ons een geestelijke les. Bovendien wordt het vasten in het Nieuwe 

bepaald door God geschapen voedsel bewust te weigeren, want 

tijd niets at en dat niemand anders daar iets van merkte. 

Terug naar wat de Bijbel ons leert. De grondtoon daarvan is helder: 

wij mogen elk schepsel als voedsel aannemen uit Gods hand, dus 

het vlees van alle dieren2. Als Christenen mogen wij alles eten; 

wij mogen groenten en salades en nog veel meer eten, maar ook 

elke vleessoort. Danken wij God nog voor al dit voedsel dat Hij 

gezond

bijvoorbeeld meent God meer te behagen door op vrijdag geen vlees, maar vis te 
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menigte duidelijk gemaakt dat de mens niet verontreinigd wordt 

u niet dat alles wat van buiten in de mens komt, hem niet kan 

en gaat er langs de natuurlijke weg uit’. 

eten beperkingen in acht (Hij at bijvoorbeeld geen varkensvlees 

of vlees van andere dieren die voor Israël onrein waren). 

Christus verklaarde elke soort van voedsel rein

voedsel rein. Dat maakt duidelijk: de voedselvoorschriften van God 

voor Zijn aardse volk Israël houden voor ons als Christenen geen 

hadden. 

in Handelingen 10 hoe moeilijk die voor Petrus te aanvaarden 

was. Petrus moest dit leren doordat hem drie keer in een visioen 

dieren. Pas later begreep hij wat God hem daardoor wilde leren: 

Christen, een lid van Christus’ lichaam, de Gemeente van God, 
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te houden die immers uitsluitend voor de inmiddels afgesloten 

bedeling aan Israël was gegeven. Bovendien verklaarde de 

volken waarmee het 

niet de opdracht enige vorm van goed nieuws te brengen aan de 

volken. En dat was dus nu totaal veranderd: Petrus werd naar de 

volken gestuurd.

Vervolgens vinden we op een later moment (nl. in Hand. 15)  

nadrukkelijk bevestigd dat de oudtestamentische voedselvoor-

schriften aan niemand meer mochten worden opgelegd.

Daarna wordt in 1 Timotheüs 4 en andere plaatsen duidelijk 

uit overtuiging leeft als vegetariër of veganist, omdat hij denkt 

valse verdorven

demonische leer aan. Zo iemand denkt dat hij de dingen beter 

duidelijk Zijn gedachten heeft geopenbaard. 

leringen niets te maken hebben.
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Dus als wij als Christenen met een gelovige te maken hebben die 

om niet-medische redenen bewust veganistisch of vegetarisch 

dat elk 

schepsel goed is en dat niets als voedsel verwerpelijk is.

Natuurlijk houden wij in de praktijk meer van het ene eten dan 

van het andere; niemand wordt gedwongen alles te eten wat 

niet bij voorbaat bepaalde soorten door God geschapen voedsel 

alle soorten voedsel en vlees

aanvaarden uit Gods hand en Hem ervoor danken; het is immers 

geheiligd door Gods Woord en door gebed Gods 

Woord

voor ons; het onderstreept dat we het mogen aannemen en 

Hem er natuurlijk ook in het gebed

basishouding van dankbaarheid hebben voor alles wat God ons 

als voedsel geeft. 

Laten wij op dit punt niet toegeven aan valse ideële stromingen 

verdorven geesten als bron hebben. Daarvan moeten wij beslist 

en categorisch afstand nemen, en integendeel God van harte 

danken voor alles wat Hij ons als eten heeft gegeven.
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Een nieuw gezin 

Vraag:

Geeft Gods Woord aanwijzingen over de vraag of een jong, 

pas getrouwd stel een nieuw gezin vormt of nog onder de 

verantwoording van de wederzijdse ouders valt?

Antwoord:

maar de Bijbel is heel helder over het feit dat een pas getrouwd 

en huisvesting; voor het levensonderhoud; voor de voeding, be-

geleiding en opvoeding van eventueel kinderen, voor gastvrij-

Het eren

lang, maar de gehoorzaamheid

trouwen (op de situatie van volwassen kinderen die thuis wonen, 

EERE God 

bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en 
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onverbrekelijke eenheid tussen huwelijkspartners nadrukkelijk 

onderstreept. Niemand heeft het recht of de plicht daar tussen 

stel gewenst is, of niet, het blijft in alle gevallen sterk af te raden. 

‘Wij weten dat de man en de vrouw worden beschouwd 

als één geheel … Niemand was zo nauw met Adam 

verbonden als Eva, omdat geen ander schepsel 

een deel van hemzelf was’.

of vrouw beter kunt leren begrijpen; hoe je elkaar kunt helpen; 

hoe je moet koken of de was doen; de vraag hoe je fricties kunt 

voorkomen dan wel oplossen; of de vraag hoe je vorm geeft 

is om een antwoord op te vinden.
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het begin op elk van je (schoon-)ouders in eer te houden, eerbaar 

en respectvol over hen te denken en op die eerbare manier met 

elkaar over hen te spreken. Ten eerste omdat je door hen niet te 

de Heere en tegen hen; en ten tweede omdat het oneerbaar, 

negatief spreken over één of meer ouders al heel vaak spanning 

en verwijdering in jonge huwelijken heeft gebracht.

scheefgroei te voorkomen (immers, ook elk van jullie ouders 

ervaren gelovigen om raad te vragen.

niet één vond die bij hem paste. 

Ditmaal geen teleurstelling, maar 

louter vreugde om de vrouw die de 

Heere hem gegeven had...

‘Vader en moeder verlaten’. Dat betekent een beslissing. Een 

bestaande toestand eindigt, een andere toestand begint. Niet 
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Vervolgens ‘zijn vrouw aanhangen’. Niet een vrouw aanhan-

meisje aanhangen, maar 

De vorm van de huwelijkssluiting was of is niet overal gelijk. 

-

wonen] alvorens [voor de wet] te trouwen. Dat is een grote 

dwaasheid en een weg tot losbandigheid en onreinheid. Er wordt 

(Hebr. 13:4). Dat is voor een Christen afdoende’.

Gemeente; ieders huwelijk hoort de heerlijkheid daarvan uit te 

juist tegen de mannen!

band hebt met je ouders is er moed voor nodig om hen te verlaten; 
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En ouders, laat je kinderen gaan. Dat is emotioneel moeilijk, maar 

klopt, maar ten eerste is dat niet wat Genesis 2:24 nadrukkelijk 

dan vandaag de dag, omdat men veelal van ’s morgens tot ’s 

avonds hard en vermoeiend lichamelijk werk moest doen en 

geheel afhankelijk was van God als het gaat om het slagen van de 

oogst en dergelijke. Dat is totaal anders in ons land, vandaag de 

dag. En dat vormt een reden waarom iets wat vroeger ondanks de 

tegenspraak met Genesis 2:24 goed kon functioneren, vandaag 

Stof tot nadenken

‘En laat de vrede van Christus, waartoe u ook geroepen bent in 

één lichaam, in uw harten heersen; en wees dankbaar. Laat het 

woord van Christus rijkelijk in u wonen, terwijl u in alle wijsheid 

elkaar leert en terechtwijst met psalmen, lofzangen en geestelijke 

liederen en in de genade zingt in uw harten voor God. En al wat 
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u doet, in woord of in werk, [doe] alles in de naam van de Heere 

Jezus, terwijl u God de Vader door Hem dankt’ (Kol. 3:15-17).

‘Laten wij de belijdenis van de hoop onwankelbaar vasthouden 

(want Hij Die beloofd heeft, is getrouw), en laten wij op elkaar 

achtgeven tot aanvuring van liefde en goede werken; en laten wij 

onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen gewoon 

zijn, maar [elkaar] vermanen en dat zoveel temeer naarmate u 

de dag ziet naderen’ (Hebr. 10:23-25).

3:15). Het gaat dus om vrede, echter niet om een geest van 

isolationisme: het is niet dat we niets met elkaar te maken willen 

hebben, maar, integendeel, dat we ondanks alles met elkaar 

verbonden blijven.

Stel dat ik iets pijnlijks heb meegemaakt met iemand in een 

met Christus, en het is heel belangrijk dat we dat diep laten 

doordringen tot ons hart.

Alles wat fout is, moet geoordeeld worden; maar de beste 

oordelen. 



Om uit te delen of te verspreiden: verschillende evangeliën

Goed Nieuws! Nieuws van redding. Het Evangelie 
volgens de beschrijving van Markus. Deze uitgave 

Testament. De vertaling die gebruikt wordt, is de 
goed leesbare, herziene versie van de 4e Voorhoeve-
vertaling.

Prijs: € 1,50

Dokter Lukas is de verspreidingsuitgave van het 
Evangelie naar Lukas in de vertaling van ‘Ver boven 
alles uit’ (vereenvoudigde Statenvertaling).

Prijs: € 0,85

Het Evangelie naar Johannes is de 
verspreidingsuitgave van het Johannes-Evangelie. 
De vertaling is een vereenvoudigde Statenvertaling.

Prijs: € 0,70

Vrijheid en eeuwig leven! Het Johannes-Evangelie 
A6-formaat, in de goed leesbare, herziene versie 
van de Voorhoeve-vertaling. 
(Ook verkrijgbaar in de formaten: 

Prijs: € 1,00



Op een luchtbed

-

ongeluk, ernstige tegenslag. Het mooie leventje is voorbij. De genieter 

worden opgeschrikt als er iets gebeurt wat niet past in uw berekeningen 

-

Hij kan u 

veilig naar de overkant brengen

Daarvoor kwam Hij op aarde, stierf Hij aan het kruis en vloeide Zijn bloed 

Nadenkertje


