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Alles wat jy wil weet oor engele is ?n samestelling van materiaal deur bekende
Charisma Media-skrywers soos Perry Stone, James Goll, Ron Phillips en Terry Law en
beantwoord al ons vrae en nog meer.
Elke mens het deel aan twee wêrelde: die fisiese wêreld waarvan jy jou met jou sintuie
kan vergewis, en die geesteswêreld waarvan ’n mens nie langs fisiese kanale insig kan
kry nie. Die feit dat sommige mense die bestaan van hierdie geesteswêreld ontken,
beteken beslis nie dat dit nie bestaan nie. In hierdie openbarende boek wys Isak Burger
lesers daarop dat die geesteswêreld nie geografies bepaal kan word nie. Dis nie ’n
wêreld op ’n ander plek nie, dit bestaan in ’n ander dimensie wat vlak buite die grense
van die mens se sintuiglike veld van waarneming lê. Hy werp lig op sake soos die
realiteit van die geesteswêreld en dat God ook die Skepper daarvan is. Hy wei ’n hele
afdeling aan engele en die rol wat hulle in ons lewe speel. Hy kyk ook na die onderwerp
van Satan en sy demone en die mag wat hulle in die wêreld het. Laastens fokus hy op
die gelowige en die geesteswêreld, ’n oorlogsterrein én lewensarena. Isak Burger wys
gelowiges daarop dat dit noodsaaklik is om kennis te neem van die geesteswêreld en
wat daarin gebeur. Met die lees hiervan sal lesers weet: die geesteswêreld is ’n
realiteit.
Bybelkommentare is lankal nie meer net vir predikante nie! Gewone gelowiges wat voel
hulle Bybellees het in ’n groef beland, sal juig oor DIE GROOT
GELOOFSKOMMENTAAR van Adrio König. Hierdie kommentaar is anders in dié sin
dat dit groot geloofsake as geheel in elke Evangelie en Handelinge behandel. Adrio
König ondersoek ’n wye verskeidenheid geloofstemas soos dit in dié Bybelboeke
voorkom. Lesers sal onder andere lees oor: • Die gesamentlike boodskap van die
Evangelies • Ooreenkomste tussen die Evangelies • Vervulling van profesieë • Die
doderyk en die hel • Die verhouding tussen Jesus en die Vader • Die mens as beeld
van God • Die lyding van Jesus • Die doop • Die Septuagint • Hemel, hemelvaart en
wêreldbeeld DIE GROOT GELOOFSKOMMENTAAR ondersoek geloofsinligting op
elke groot geloofstema. Hierdie kommentaar is vir elke gelowige wat die Evangelies en
Handelinge met insig wil lees.
Ons wil almal weet wat gebeur met ons wanneer ons doodgaan. Mense vra al hoe
meer vrae oor die hemel en weet nie waar om die antwoorde te kry nie. John Hart sê
egter die Bybel beantwoord al ons belangrikste vrae oor die hemel. 50 DINGE WAT JY
OOR DIE HEMEL MOET WEET verduidelik spesifieke Skrifgedeeltes en gee ’n eerlike
en pragtige beeld van ons toekomstige ewige tuiste. Die boek beantwoord 50
spesifieke vrae en elke antwoord word verder ondersteun met addisionele
Skrifverwysings vir dieper studie. Vrae wat behandel word, sluit in: • Wie gaan almal
hemel toe? • Gaan ons dadelik hemel toe? • Wat gaan ons daar doen? • Sal ons ons
geliefdes sien? • Sal ons ons aardse lewe onthou? • Is daar diere in die hemel? Elke
antwoord in 50 DINGE WAT JY OOR DIE HEMEL MOET WEET bied troos en vrede in
die waarheid oor die hemel.
Ontdek die verhaal van die Bybel soos wat jy dit nog nooit vantevore gelees het nie.
DIE STORIE is die volledige verhaal in die Bybel, van Genesis tot Openbaring,
saamgevat in 31 hoofstukke. Uittreksels uit die Skrif is in ’n chronologiese verhaal
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saamgeweef. Die enigste toevoegings is oorgange om elke hoofstuk vloeiend te laat
lees, ’n tydlyn, en ’n klompie kaarte en vrae. DIE STORIE vertel die storie van die
Bybel en God se liefde vir die mensdom. Soos enige goeie storie is dit gevul met
intrige, drama, konflik, romanse en redding. Dit is die verhaal van die Bybel in die Bybel
se eie woorde. As jy nog altyd daarna gesmag het om die volle verhaal van die Bybel te
ontdek, is hierdie boek beslis vir jou. Dit is ’n unieke leeservaring wat jy nie sal kan
neersit nie.
In net 30 dae kan jy jou begrip van die Bybel verbeter! Die topverkoperskrywer, J.
Stephen Lang, help om die Bybel meer toegangklik te maak met sy gemaklike skryfstyl
en inslaggewende agter-die-skerms inligting. Leer ken die Bybel in 30 dae is leersaam
maar ook vermaaklik. Dit sal jou nuwe insig gee oor: • Kulturele tradisies in die Bybel •
Bybelse- en wêreldgeskiedenis • Bekende Bybelstories en karakters Binne 30 dae sal
jy weet wat die Bybel beteken het vir die mense waarvoor dit geskryf is, asook die
inspirerende boodskap wat dit vir jou vandag inhou. Leer ken die Bybel in 30 dae sal
help om jou entoesiasme en geloof te aan te vuur!
Tydens ’n besoek aan Jerusalem het ’n rabbi Perry Stone meegedeel dat volgens
Joodse tradisie om in tale te praat iets was wat die hoë priester gedoen het in die
allerheiligste. Dit het sy belangstelling geprik en hom op ’n reis geneem om die
voorheen onbekende rondom die Heilige Gees te ontdek en te ondersoek. In Ontdek
die kode van die Heilige Gees deel Stone sy bevindinge en verskaf hy ’n unieke uitkyk
op die Heilige Gees deur die lens van die Ou Testament geskrifte en Joodse tradisie.
Vir die eerste keer in Afrikaans (die jongste Westerse taal wat in die afgelope eeu reeds
sy eie unieke letterkunde geskep het) word die verhaal van Grieks vertel, die oudste
Westerse taal waarin feitlik al die bekende literere genres hul weergalose vorm en
gestalte gekry het. Hoewel hierdie publikasie basies linguisties van aard is, poog die
skrywer om die dramatis personae self ook aan die woord te stel in plaas van om net in
taalkundige jargon te verval. Om 'n werk soos hierdie saam te stel, vereis kundigheid in
verskeie vaksubgebiede wat begin by oer-Grieks in sy sillabiese lynskriffases A en B.
Die Grieks van die Goue Era van Perikles se Athene (circa 500 v.C.) is die bekendste.
Min mense besef egter dat Homeros bedrieglik pre-klassiek is. Die klassieke Griek kon
sy twee groot eposse (die Ilias en die Odusseia) nie sonder meer vlot lees nie. Dit was
hulle Chaucer en Shakespeare. Die Griekse NT is sekerlik die belangrikste dokument
wat ooit in Grieks opgestel is, hoewel dit stilisties nie naastenby die beste is nie. Vir sy
bespreking van veral die semantiek van Moderne Grieks gebruik die skrywer hier vir die
eerste keer dr. Philip Nicolaides se uitvoerige Grieks-Afrikaanse Woordeboek van 843
foliogrootte bladsye. Dis teen die middel van die vorige eeu opgestel, maar is nooit
gepubliseer nie. Gerrit Kruger besit vandag die enigste (oorspronklike) kopie daarvan.
Daar word deesdae baie gevra of ons die Bybel nog kan glo. Adrio König gee in IS DIE
BYBEL BETROUBAAR? ’n indiepte-verduideliking van ’n wye verskeidenheid Bybelse
besprekingspunte. Hy kyk na wat ons oor die Bybel glo, asook probleme, teorieë en
verskille wat ons in die Bybel kry. Temas wat onder die loep kom, sluit in: • gesag en
betroubaarheid van die Bybel • die verhouding Ou Testament-Nuwe Testament • die
geskiedenis in die Bybel • maniere van Bybellees • Bybelvertalings en vertaalteorieë •
verskille in die Bybel Die laaste hoofstuk gee praktiese riglyne oor hoe om die Bybel te
lees en ’n persoonlike belydenis te formuleer. IS DIE BYBEL BETROUBAAR? sal
lesers die nodige insig gee wat hulle sal help om self te sien dat die Bybel inderdaad
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betroubaar is.

In 2017 the world celebrated the 500 years of the Reformation of the 16th
century. Martin Luther was at the centre of this jubilee. He is the father of the
Protestant Church. A large section of the Afrikaans-speaking community in
southern Africa (and those scattered all over the world) belong to one of the
Protestant churches. There is not a single academic introduction on Luther in
Afrikaans. This publication will be the first in Afrikaans on Luther. The purpose is
also to introduce the well-known and unknown writings of Luther to students and
lecturers. Most readers will for the first time be able to read passages from his
letters, sermons and commentaries. This book will hopefully be the beginning of
a southern African Luther-reception. This will be a major contribution to the South
African scholarship on church history. It will be the first publication that offers
biographical information as well as information on and translations of his writings.
Luther has until now, not spoke Afrikaans.The book is written from a southern
African perspective. The author is looking for answers on African problems and
challenges from Luther. Many of Luther’s writings are relevant to our situation.
He (as one example) urged the authorities and parents to ensure education for all
children. In this country thousands of children are not in school, or do not
complete their schooling education. Although we are centuries apart, we could
still learn from Luther in this regard. Specialists in church history and systematic
theology, as well as ministers and students. Hopefully this book will become
prescribed literature at faculties of theology and seminars. The universalaccepted methodologies in the writing of church history are followed. One of the
unique features of this book is the translations into Afrikaans of all quotations
from Medieval German and Latin. This has never been done previously.
Naas die 66 boeke wat ons in die Bybel vind, is daar ook ander geskrifte wat uit
die tyd van die Ou en Nuwe Testament dateer, naamlik die Apokriewe Boeke.
Hierdie verlore boeke uit die Bybelse tyd is nou nuut vertaal in moderne
Afrikaans. Die APOKRIEWE maak vir lesers die venster oop tot ’n beter begrip
van die denk- en leefwêreld van die vroeë Christene en die ou kerkvaders. Dit
bied belangrike inligting oor die intertestamentêre tyd en gee antwoorde op vrae
waaroor talle Bybellesers wonder. Dit bevat Ou-Testamentiese Apokriewe soos
Die Wysheid van Ben Sirag, 1 en 2 Makkabeërs, Tobit en Die Wysheid van
Salomo. Die Nuwe Testament sluit boeke soos Die Kindheidsevangelie van
Tomas, Die Evangelie van Maria, Die Didagé en Die Openbaring van Paulus in.
In die APOKRIEWE sal lesers die fassinerende wêreld van die vroeg-Christelike
biblioteek ontdek.
Includes bibliographies.
Is die Bybel histories betroubaar? Is daar bewyse vir Christus se aanspraak dat
Hy God is? Sal die Christendom sterk bly staan voor die kritici van die 21ste
eeu? Hierdie omvattende boek bied antwoorde op dié vrae en nog baie meer.
Vandag word daar al meer druk op Christene geplaas om te bewys dat hulle
geloof relevant en geloofwaardig is. In BEWYSE OOR DIE CHRISTELIKE
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GELOOF verdedig Josh McDowell op uitmuntende wyse die geldigheid en
betroubaarheid van die Bybel. Met vernuf en goeie argumentering weerlê hy
enige kritiek op kernwaarhede en die basiese fondamente van die Christelike
geloof soos die maagdelike geboorte, die kruisiging en opstanding. Met die
nuutste navorsing en dokumentering van argeologiese bewyse snoer hy telkens
die grootste kritikus se mond. In ’n wêreld waar mense al hoe meer twyfel aan
die geldigheid van die Christelike geloof, die geloofwaardigheid van die Bybel en
die genade van God, sal die Christen by die lees van hierdie boek opnuut weet
en ervaar dat God die almagtige Skepper is van hemel en aarde; dat Jesus sy
Seun en ons Verlosser is; dat ons die reis na die ewigheid onder leiding van die
Heilige Gees vol vertroue kan aanpak. Die ideale boek vir ingeligte en soekende
lesers wat die evangelie met meer vrymoedigheid wil verkondig sonder om vir
kritiek terug te deins.
Wat hou die toekoms vir ons in? Die toekoms is kristalhelder – vir God. Ons
wonder almal wat die toekoms vir ons inhou. Terselfdertyd wil ons sin maak uit
gebeure uit die verlede en rigtingwysers hê vir die hede. Is dit dalk te veel gevra?
Beslis nie vir God nie. In Bybelprofesie en eindtye onthul Douglas Connelly dat
daar wel Iemand is wat tot in die fynste besonderhede weet wat die toekoms vir
jou – en die res van die wêreld – inhou. God is immers die Skepper van alles.
Wie beter dus om te vertrou vir antwoorde? In Bybelprofesie en eindtye sal jy
meer ontdek oor: [bullet list] Wat profesie is – en nie is nie; Die tydlyn van die
wegraping en die beproewing; Die antichris – mens of mag?; Hoe om tussen
ware en vals profesieë te onderskei; Armageddon en daarna; Die millennium, die
oordeelsdag, die hemel en die hel; Waaroor Christene almal saamstem; En nog
baie meer! Hoe gaan profesieë en toekomstige gebeure jou en jou geliefdes
raak? Aan die hand van die betroubare waarhede van die Bybel sal
Bybelprofesie en eindtye jou duidelike rigting gee in hierdie stormagtige tye.
Ervaar vrede en hoop met die wete dat jou toekoms nie in beter hande kan wees
nie – in hierdie lewe én in die hiernamaals.
Dit is nie altyd maklik om te ontsnap van die wêreld en sy geraas nie. Maar in die
rustige teenwoordigheid van God lê die krag en seën wat ons wildste drome
oortref. In SEISOENE VAN SEËN plaas Andries Enslin die kollig op hierdie
oomblikke saam met God. Met temas soos waarom stiltetyd belangrik is,
seisoene in jou geestelike lewe en die seën van die Heilige Gees in jou lewe gee
Andries leiding vir die kosbaarste tye tussen God en sy kinders. SEISOENE VAN
SEËN is in handige sakpas-formaat en sal lesers met die 366 kort en kragtige
dagstukke weer in vreugde by hul Vader se voete laat sit.
An Afrikaans thesaurus which contains over 150,000 entries arranged in 855
concept categories. It provides information about: synonyms and related titles;
opposites; umbrella terms; words in different syntactical categories; action words;
and idioms and sayings.
Augustinus was een van die grootste teoloe wat ooit geleef het.Sy lewe en
geskrifte het die Westerse kerk-, teologie- en kultuurgekiedenis na hom radikaal
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beinvloed. In hierdie boek ondersoek die outeur die etiek van die kerkvader
vanuit 'n populer-wetenskaplike oogpunt en hy wys veral op die betekenis
daarvan vir Suidelike Afrika. Navorsers, studente en belangstellende lesers sal
die boek insiggewend en inpirerend vind.
Is die Bybel regtig so ’n deurmekaar boek? ALLE PAAIE LEI NA JESUS deur
bekende skrywer Adrio König wil aan lesers wys hoe daar merkwaardige lyne in
die Bybel loop, dat temas sinvol ontwikkel word oor ’n tydperk van eeue.
Volgens König is een van die merkwaardigste kenmerke van Jesus se lewe dat
omtrent die hele Ou Testament op een of ander manier in Hom vervul word. Met
afdelings soos “Heil – Saligheid”, “Die wet”, “Skepping”, “Die verhouding Ou
Testament” – “Nuwe Testament” en “Die benamings van God” delf König
dieper in die samehang van die Bybel en temas oor Jesus. ALLE PAAIE LEI NA
JESUS sal vir lesers opnuut die hoekstene van die Christelike geloof bevestig.
Dit sal vandag se Christene help om iets te ervaar van die oorweldigende
grootheid van Jesus.
Issues for Nov. 1957- include section: Accessions. Aanwinste, Sept. 1957Leer ken die Bybel in 30 daeVerbeter jou begrip van die Bybel, Kulturele tradisies in die
Bybel, Bybelse- en wêreldgeskiedenis, Bekende Bybelstories en karaktersStruik
Christian Media
ÿ In Jesus Christus, Seun van God, ?s ons versoening: ?n Missionˆre Christologie
beklemtoon Pieter Verster die unieke betekenis van Jesus Christus as Seun van God
en die implikasies van hierdie belydenis vir die sending. Verster lig die betekenis vir die
sending uit deur ?n hermeneutiek en evangeliese grondslag vir die interpretasie van die
Bybelse teks en konteks binne die post-moderne wˆreld te ontwikkel. Die
Christologiese benadering is essensieel vir sending, veral in die lig van Christus as
Versoener in sy ampte as Koning, Profeet en Priester. Deeglike Skrifbewyse word
voorgelˆ om sy standpunt te verduidelik. - Dr Maniraj Sukdaven, Religiekunde en
Missiologie, Universiteit van Pretoria
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