Uitgaven van Everread Uitgevers zijn:
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Christus is het Middelpunt van heel
Gods handelen en van de Bijbel
Gods Woord leren lezen in
overeenstemming met Zijn plan
In de verwachting van de verschijning
en openbaring van onze grote God en
Heiland, Christus Jezus

Beste lezer,
Dit jaar - 2020 - bestaat Everread Uitgevers al weer 22 jaar! Op zich geen getal waarbij je een jubileum viert, maar toch iets om
dankbaar voor te zijn. Everread Uitgevers is destijds opgericht als ‘onderdak’ voor de uitgave van de Morgenroodreeks (die dit jaar
al 60 jaar bestaat). Ook was er het verlangen om naast de Morgenroodreeks extra Bijbelstudieboeken uit te geven.
Sinds 1998 zijn er zo’n 125 boeken en boekjes bij Everread verschenen. Daarnaast is sinds 2008 ook het Bijbelmagazine AMEN  
(dat dit jaar 25 jaar bestaat) ondergebracht bij Everread. We zijn dankbaar voor alle mogelijkheden die er zijn om Bijbelkennis op
papier, e-books en online te verspreiden.
In onze uitgaven staat Gods Woord centraal. We zien het dan ook als onze missie om door middel van onze uitgaven Bijbelkennis
te verspreiden, in de hoop dat mensen oog krijgen voor de rijkdom van Gods Woord! Onze uitgaven kenmerken zich door de vele
verwijzingen naar de Bijbel. Het is immers Gods Woord dat het laatste woord heeft. Het is belangrijk om je dat te realiseren, zeker
in een tijd waarin de betrouwbaarheid van de Bijbel steeds meer ter discussie gesteld wordt. De Bijbel geeft ons inzicht in het plan
dat God gemaakt heeft én uitvoert in Zijn Zoon Jezus Christus.
Begrijpen wat God in Zijn Woord zegt, gaat niet van het ene op het andere moment. Daar is tijd voor nodig. Tijd, waarin je rustig je
weg mag gaan en de dingen die je in de Bijbel leest, laat bezinken en overdenkt. Voordat je ogen en je verstand worden geopend
voor de dingen van God, moeten allereerst de Schriften geopend worden (zie Lukas 24:31, 32 en 45). Dat begint simpelweg met
letterlijk je Bijbel opendoen en er persoonlijk of samen met anderen in lezen en er zo kennis van nemen. Dit kun je bijvoorbeeld
doen door Bijbelstudieavonden, -dagen of -weekenden te bezoeken (zie daarvoor www.morgenrood.nl). Graag willen we je met
onze uitgaven helpen om ook persoonlijk te groeien in je kennis van Gods Woord en daarmee van God Zelf!
Deze catalogus is een momentopname met een overzicht van de meeste van onze uitgaven. Actuele informatie over deze én
nieuwe uitgaven is te vinden op onze website (www.everread.nl). We wensen je veel plezier en zegen bij het lezen en bestuderen
van de Bijbel!
Met vriendelijke groet,
Everread Uitgevers
Een groot deel van onze uitgaven is ook verkrijgbaar als e-book. Kijk op www.everread.nl/e-books voor een overzicht
daarvan.

AMEN Bijbelmagazine is ons tweemaandelijkse Bijbelstudieblad.
Kijk op www.amen.nl voor meer informatie over het abonnement. Onlineabonnee worden kan ook. Dan heb je toegang tot de database met inmiddels
meer dan 1600 artikelen over Bijbelse onderwerpen die in de afgelopen jaren
in AMEN gestaan hebben.
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Het Bijbelboek Esther spreekt tot de verbeelding vanwege het mooie en soms spannende
verloop van de geschiedenis die erin staat. Toch is dit boek niet bij iedereen even bekend, dan
wel populair. Heeft dit mogelijk te maken met het gegeven dat de hoofdpersoon een vrouw
is? Of is het vanwege de schijnbare afwezigheid van God? Nu is het inderdaad zo dat je de
Naam van God - in het Oude Testament altijd weergegeven met “HEERE” - in dit Bijbelboek niet
terugvindt. En toch is Zijn verborgen aanwezigheid ‘zichtbaar’ en van doorslaggevend belang in
de hier beschreven verwikkelingen rond Zijn volk. In de redding van het volk is er voor Esther en ook voor haar neef Mordechai - een hoofdrol weggelegd.
Tot op de dag van vandaag wordt - onder het Joodse volk - deze
wonderlijke redding gevierd tijdens het Purimfeest.
Sebastiaan de Graaf
€ 11,25 - 112 bladzijden - Paperback - 21x14,8 cm

Bidden hoort bij het leven van een gelovige. Christenen geven daar op allerlei manieren uitleg
of invulling aan. Volgens sommigen is bidden het ademen van de gelovige; noodzakelijk voor
het geestelijke leven. Eigenlijk niet eens zo’n gekke gedachte. Gebed heeft immers vooral te
maken met het leven met de Heere.
In de Bijbel staan heel wat woorden die van verschillende kanten het bidden belichten. Ga
je dit onderzoeken én houd je daarbij oog voor Gods plan, dan kom je vanzelf terecht bij wat
de apostel Paulus hierover te zeggen heeft. Je gaat als het ware van het algemene naar het
bijzondere. Zo ontdek je dat Paulus een man was van gebed, die innig met de Heere leefde en
vanuit die omgang met God ook Zijn leiding ervoer. Je ontdekt ook dat het bidden niet vastzit
aan een door mensen bedachte vorm of inhoud. In Paulus’ brieven
laat God zien dat het uiteindelijk slechts om één ding gaat!
Hoite Slagter
€ 5,65 - 64 bladzijden
Paperback - 20x12,5 cm

Deuteronomium 30:1-10 is het uitgangspunt van dit boekje. Je zou dit hoofdstuk de ‘basisprofetie’ met betrekking tot het herstel, dan wel de toekomst van Israël kunnen noemen.
Het is belangrijk om een Bijbelse visie op Israël te hebben. Daarbij gaat het om het historische
en het toekomstige aspect van het volk, maar zeker ook om het huidige. Door belofte en
profetie te verwarren, heb je maar zo een verkeerd zicht op Israël.
Dit boekje helpt de lezer enige orde te krijgen in de uitgebreide
informatie in de Bijbel over Gods plan met Israël.
Peter Slagter
€ 5,65 - 64 bladzijden - Paperback - 20x12,5 cm

Natuurlijk! Elke christen gelooft wel dat God een plan heeft. Maar vaak blijft de kennis hierover
wat vaag. Het is dan ook een mooie - en noodzakelijke - bezigheid om in de Bijbel te zoeken naar
dat plan. Misschien zijn we niet zo gewend om de Bijbel juist op dát punt te lezen, maar als je
je erin verdiept, blijkt er heel wat meer over Gods voornemen in te staan dan je aanvankelijk
voor mogelijk hield.
Eeuwen zijn grote tijdperken die elkaar opvolgen en zo een plan vormen. Uitdrukkingen als ‘de
tegenwoordige boze eeuw’ of ‘de toekomende eeuw’ zijn vast wel bekend. Deze twee eeuwen
zijn een onderdeel van Gods plan met de eeuwen. Neem je hier kennis van, dan kun je beter
begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en waarom dingen zijn zoals
ze zijn. Zeker als je dan de Bijbel gaat lezen vanuit het standpunt
dat God een plan heeft, gaat er een wereld voor je open!
Hoite Slagter
€ 5,65 - 64 bladzijden - Paperback - 20x12,5 cm
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De HEERE is mijn Herder
Palm 23 getuigt van Davids zekerheid en vertrouwen in God. Zelfs in de zwaarste tijden zorgt de
Heere voor je. De lijn van lijden en vertroosting, van heiliging en hoop, komt helder naar voren
en is voor elke gelovige bemoedigend. De letterlijke betekenis van deze psalm is ook prachtig!
Toen de Heere destijds Zijn volk Israël zag, “was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen,
omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben” (Matt. 9:36).
Die bewogenheid zien we, wanneer David zijn Herder beschrijft.
Hoite Slagter
€ 5,50 - 64 bladzijden
Paperback
20x12,5 cm

Een dringende bede tot de Herder van Israël
In Psalm 80 klinkt driemaal het “breng ons terug; doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij
verlost worden”. Ook komt erin naar voren hoe de Heere deze verlossing tot stand zou brengen:
namelijk door de Zoon, de Zoon des mensen, de “Man van Uw rechterhand”. Al eeuwen vóórdat
de Heere Jezus op aarde was, schreef Asaf zó duidelijk over Hem. En toen de Zoon op aarde
was, zei Hij dat Hij de goede Herder is Die Zijn leven zou geven voor Zijn schapen. En dat deed
Hij ... als het Lam van God.
Hoite Slagter
€ 5,50 - 64 bladzijden
Paperback
20x12,5 cm

De Priesterkoning
Psalm 110 is een Messiaanse psalm die spreekt over de Heere Jezus Christus in Zijn positie
boven al wat is. Hij wordt beschreven als Koning en als Priester. Het is een prachtig lied over
de grote Priesterkoning, Die op Zijn eigen wijze zegenrijk zal regeren over deze wereld. Beide
ambten zijn in Hem verweven tot één en leren ons dat dé Koning naar Gods hart, dit alleen
kon zijn, door Zijn Eigen offer waarmee Hij als Priester verzoening deed “voor onze zonden (dit
betreft Zijn volk Israël); en niet alleen voor de onze, maar ook voor
de zonden van de hele wereld (dit betreft ook ons!)” (1 Joh. 2:2).
Hoite Slagter
€ 5,65 - 64 bladzijden
Paperback - 20x12,5 cm

De Psalmen zijn veel gelovigen dierbaar. Vaak sluit de inhoud naadloos aan bij de praktijk van
het geloofsleven. Zij bevatten echter ook aanwijzingen en omschrijvingen die we misschien niet
altijd goed kunnen plaatsen. Dit lijkt zó lastig te zijn dat daar zelfs in de gangbare Bijbelvertalingen
niet goed mee is omgegaan. Dit boek laat zien wat de juiste plaatsing is van de psalmtitels en
wat de betekenis van de ‘muzikale termen’ in de psalmtitels is. Meestal hebben ze niets met
muziek te maken ... Daarnaast gaat het in dit boek over de werkelijke betekenis van het woord
sela. In de laatste twee delen in dit boek komen de vijftien als bedevaarts- of pelgrimsliederen
bekend staande psalmen aan de orde.
Dr. E.W. Bullinger
€ 17,45
256 bladzijden
Paperback - 21x14,8 cm
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In zijn allerlaatste brieven schrijft Paulus dat hij door God is aangesteld als “prediker, apostel
en leraar van de heidenen” (1 Tim. 2:7 en 2 Tim. 1:11) en dat door hem “de prediking volbracht
zou worden en alle heidenen die zouden horen” (2 Tim. 4:17). Woorden dus, uit het einde van
zijn bediening. Het laatste - of tweede - deel van zijn bediening stond in het teken van het heil
dat naar de heidenen gezonden was. In het licht daarvan mocht Paulus tot dan toe verborgen
dingen bekendmaken, die alle te maken hebben met het ene lichaam van Christus, waar
Christus Zelf als Hoofd deel van uitmaakt. Hierdoor deelt de gelovige van nu - in één lichaam
onlosmakelijk met Hem verbonden - in de positie van Christus Zelf
en daarmee in alle geestelijke zegen.
Peter Slagter
€ 5,65 - 64 bladzijden
Paperback - 20x12,5 cm

Impulsief, direct, vol liefde, koppig, enthousiast, berouwvol ... Stuk voor stuk eigenschappen die
van toepassing zijn op Petrus.
Als apostel neemt hij een voorname plaats in als het gaat om het werk van God. Hij is letterlijk
een ‘sleutelfiguur’ in Gods plan met Israël; hem zijn immers de sleutels van het koninkrijk der
hemelen gegeven. Hij was één van de drie apostelen die bijzondere dingen meemaakte met de
Heere Jezus. De opgestane Heer stelde hem in Zijn dienst om Zijn lammeren te weiden en Zijn
schapen te hoeden. Hij was destijds één van de steunpilaren van de gemeente te Jeruzalem.
Als mens is hij iemand in wie we ons gemakkelijk herkennen.
Peter Slagter
€ 5,50
64 bladzijden
Paperback - 20x12,5 cm

Het Nieuwe Testament begint met het geslachtsregister van Jezus Christus. Hierin komen vijf
vrouwen voor, van wie er vier bij naam genoemd worden: Tamar, Rachab, Ruth en Maria. Verder
wordt er verwezen naar “de vrouw van Uria” - dat is Bathseba.
Op de momenten waarop hun geschiedenissen zich afspelen, blijken het vrouwen te zijn met
een veelbewogen leven. Er zijn er drie weduwe. Eén van hen is een hoer en een ander doet zich
voor als hoer. Twee behoren niet tot het volk Israël. Hun geschiedenissen leren ons veel over
henzelf en in sommige gevallen ook over hun vertrouwen op God. Er liggen tal van verwijzingen
in naar wat er later zou gebeuren in en door de Heere Jezus. Ook
bevatten ze geestelijke lessen voor de gelovige van nu.
Hoite Slagter & Peter Slagter
€ 5,50 - 64 bladzijden
Paperback - 20x12,5 cm

De uitdrukking De gezonde leer komt alleen voor in de drie allerlaatste brieven van Paulus. Dat
zijn de Timotheüsbrieven en de brief aan Titus. In de Efezebrief en de Kolossenzenbrief die hij
daarvóór schreef, lezen we over de openbaring van alles wat te maken heeft met het lichaam
van Christus. De ‘gezonde leer’ is het onderwijs dat op deze openbaring is gebaseerd en daarom
uitermate belangrijk voor de gelovige van nu. Wat heeft het onderwijs over het lichaam van
Christus voor uitwerking in ons leven? Paulus’ brief aan Titus geeft daar praktische antwoorden
op; het is een kleinood dat we moeten koesteren.
Hoite Slagter
€ 5,50
64 bladzijden
Paperback - 20x12,5 cm
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De vertaling van een commentaar op het boek Openbaring, dat destijds onder de titel ‘This
Prophecy’ uitkwam. In deze uitleg komt het gehele boek Openbaring aan de orde. Dit gebeurt
vanuit de visie dat dit boek de afronding beschrijft van Gods plan met Israël en de volkeren.
Alles wat hiermee samenhangt vormt de ernstige en gecompliceerde, maar ook hoopvolle
boodschap van dit laatste Bijbelboek. Een boodschap die met name verband houdt met de voor
de mensheid meest ingrijpende gebeurtenis aller tijden, waarbij zich apocalyptische taferelen
zullen afspelen: de grote openbaring in heerlijkheid van Jezus Christus.
Charles H. Welch
€ 17,45
276 bladzijden
Paperback
21x14,8 cm

Er zijn ten aanzien van de toekomstverwachting in de Bijbel heel wat gedachten in omloop. Wat
moeten we denken van begrippen als de openbaring van Christus, het Koninkrijk, de opname
van de Gemeente, de antichrist, de wederhouder, de eindtijd, de dag des HEREN, de bazuin, de
toevergadering, etc.? Hoe zal de situatie in Israël zich ontwikkelen en wat is de rol van Europa en
de Arabische wereld daarin. Stuk voor stuk zaken die verband houden met de toekomst; waarbij
één grote vraag centraal staat: Waar gaat het naartoe? Waar gaat het met deze wereld naartoe,
maar ook: Wat mogen wij zelf van de toekomst verwachten? Wat is onze persoonlijke hoop
en verwachting? Dit boekje gaat hier diepgaand op in, waarbij
de lezer niet bang moet zijn om eventueel eigen vaststaande
‘waarheden’ nog eens tegen het bijbelse licht te houden.
Hoite Slagter
€ 9,95 - 200 bladzijden
Paperback - 20x12,5 cm

Hoofdlijnen van het boek Openbaring - Dit Bijbelboek is door God gegeven om “Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden ...” (Openb. 1:1). Deze dienstknechten
leven in de tijd die direct voorafgaat aan de openbaring van Christus. Hen worden vele indrukwekkende gebeurtenissen bekendgemaakt die door Johannes gezien en opgetekend zijn. Door
middel van deze gezichten heeft de Heere de ingrijpende gebeurtenissen geopenbaard, die
verband houden met Christus’ komst. Het grootste gedeelte van het boek gaat dan ook over die
zware tijd, waarin Gods tegenstander in een ultieme poging alles op alles zet zijn heerschappij
te vestigen in Jeruzalem. Tegelijk wordt door alles heen duidelijk
dat er slechts één Koning der koningen en Here der heren is, Die
Zich openbaren zal in Jezus Christus.
Peter Slagter
€ 8,95 - 128 bladzijden
Paperback - 20x12,5 cm

De Thessalonicenzenbrieven zeggen veel over de wederkomst van Christus. Het is daarom
wel begrijpelijk dat de toekomstverwachting van veel gelovigen sterk gekleurd is door wat
daarover in deze brieven van Paulus te lezen is. En inderdaad: ze hebben alles te maken met
de wederkomst van Christus, Zijn “openbaring (...) vanuit de hemel met de engelen van Zijn
kracht, wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent” (2 Thess. 1:7 en 8). Deze “komst van
de Heere Jezus met al Zijn heiligen”, dit “neerdalen van de hemel” (1 Thess. 3:13 en 4:16) is
hét grote moment waarop er een einde komt aan de huidige wereldmacht en deze over zal
gaan in handen van Gods Zoon en Gezalfde: Jezus Christus. Deze
openbaring vóór alles dé hoop van Gods volk in verdrukking.
Peter Slagter
€ 8,95 - 128 bladzijden
Paperback - 20x12,5 cm
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Het Lukasevangelie bevat twaalf gelijkenissen die niet in de andere evangeliën staan. Zoals de
gelijkenis over de verloren zoon en die over de rijke man en de arme Lazarus. En wie kent het
verhaal over de barmhartige Samaritaan niet? In dit boek gaat het om deze twaalf gelijkenissen.
Het Griekse woord dat met ‘gelijkenis’ is vertaald, betekent: ernaast geworpen. Het zijn verhalen
die de Heere Jezus naast de werkelijkheid legt, om zo licht te geven op die werkelijkheid.
Desondanks zijn gelijkenissen soms maar moeilijk te begrijpen. Zelfs de discipelen van de Heere
Jezus begrepen ze in sommige gevallen niet. Daarom is het des te mooier om door dit boek weer
eens bepaald te worden bij deze gelijkenissen en hun schoonheid.
Aren van Waarde
€ 12,30
128 bladzijden
Paperback - 21x14,8 cm

Over de gelijkenissen is al vaak gesproken en geschreven. Ze zijn overbekend en vrijwel iedere
christen meent precies te weten wat de Heere met Zijn onderwijs heeft bedoeld. Hoewel er in
rooms-katholieke, protestantse en evangelische kring niet exact dezelfde uitleg wordt gegeven,
is men het wel eens over de hoofdlijnen. Daarvan wijken de meeste christenen liever niet
af. Toch lijkt er iets niet te kloppen in deze algemeen aanvaarde uitleg. Zo wordt aan allerlei
symbolen uit de gelijkenissen een betekenis toegekend die niet overeenstemt met de uitleg
van de Heere Zelf. Bovendien beweert men dat de Heere met de gelijkenissen Zijn boodschap
verduidelijkte, terwijl Hij Zelf zegt dat dit niet voor ieder goldt!
Aren van Waarde
€ 10,00
96 bladzijden
Paperback - 21x14,8 cm

Het Mattheüsevangelie en het Johannesevangelie in het licht van Gods plan - Veel christenen
menen dat de wonderen en tekenen die in de Bijbel vermeld worden, voorbeelden zijn van wat
je in onze tijd van de Heer mag (volgens sommigen: moet) verwachten. Om teleurstellingen en
soms zelfs geloofscrises te voorkomen, is het belangrijk te kijken naar de plaats van wonderen,
tekenen en gelijkenissen in het licht van Gods plan. En juist dát doet Charles Welch (1880-1967)
in dit boek. Door oog te hebben voor de context, ontdekken we dat elke gelijkenis ons bepaalt
bij de geestelijke situatie van Israël; en dat geldt ook voor de wonderen en de tekenen. Wie ook wat deze dingen betreft - respectvol wil omgaan met Gods
Woord, zal genieten van de rijkdom die God met ons wil delen.
Charles H. Welch
€ 17,45 - 224 bladzijden
Paperback - 21x14,8 cm

Het gaat in Gods Woord om Zijn heerschappij die eenmaal zichtbaar gevestigd zal worden in
deze schepping: het koninkrijk van God op aarde. In dit boek geeft de schrijver een evenwichtig
beeld van wat de Bijbel hierover te zeggen heeft. Beginnend bij de aankondiging van dat
koninkrijk in het Oude Testament, komt hij terecht op het ‘nabijgekomen’ koninkrijk in de tijd
waarin de Heere Jezus op aarde was. Nu - in grote lijnen is dat de tijd tussen Handelingen en
het boek Openbaring - is de aanbieding van het koninkrijk fundamenteel anders. De Heere God
is nu verborgen en Hij doet Zijn werk ook in het verborgene. Daarom is er nu sprake van het
verborgen koninkrijk van de Zoon van Gods liefde (Kol. 1:13).
Stuart Allen
€ 17,45
192 bladzijden
Paperback - 21x14,8 cm
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De Heere Jezus Christus wordt in de Bijbel vaak op viervoudige wijze beschreven: Knecht, Mens,
Koning en God. Dit wordt bevestigd wanneer we het woord “Spruit” (loot, uitloper) bestuderen.
Dit boekje laat de verschillende aspecten zien, zoals ze in de Bijbel verbonden zijn aan die
viervoudige beschrijving. Dit geeft een machtig getuigenis en een geweldige beschrijving van
onze Heere Jezus Christus! Hij is Degene, Die tweeduizend jaar geleden als de Vernederde op
aarde was (de Knecht), maar Die Zich in de (nabije) toekomst zal openbaren als de Verhoogde
(de Koning). Hij is het ook, Die op gelijke wijze als wij aan vlees en bloed deel had (de Mens),
maar Die boven alles is: God, te prijzen tot in eeuwigheid!
Peter Slagter
€ 5,50
64 bladzijden
Paperback - 20x12,5 cm

Het is niet gemakkelijk om ons een goed beeld van ‘heerlijkheid’ te vormen. De Bijbel spreekt
over vele heerlijkheden: van mensen, van bloemen, van hemellichamen, zelfs in verband
met de satan, kortom heerlijkheden in verband met de schepping van God. Er is echter ook
sprake van de specifieke heerlijkheid van God Zelf: de heerlijkheid van de HEERE. Hij heeft deze
getoond in Zijn Woord - zowel in het geschreven Woord als in het Levende: Christus. En Hij zal
Zijn heerlijkheid openbaren in de toekomst. Ja, Hij laat hen die wedergeboren zijn, delen in Zijn
heerlijkheid! Bijbelstudie helpt ons (vanzelfsprekend) meer van Gods heerlijkheid te begrijpen.
Zo worden we wijzer omdat we in aanraking komen met Hem in
Wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn: Christus.
Arie Jongebreur
€ 5,50 - 64 bladzijden
Paperback - 20x12,5 cm

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel
en medewerker van de apostel Paulus. Samen met zijn evangelie omvat zijn geschiedschrijving
- van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.
Handelingen is ook een geschiedkundig boek waarin de voortgang - rond de thema’s koninkrijk,
getuigenis en wederkomst - van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de
hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods geest hebben plaatsgevonden.
Tot slot is Handelingen een overgangsboek. Het gaat van Petrus naar Paulus; van een zichtbaar
naar een verborgen koninkrijk; van Jeruzalem naar Rome.
Hoite Slagter
€ 17,75
288 bladzijden
Paperback - 21x14,8 cm

Paulus is voor ons belangrijk! Vooral vanwege de plaats die hij in Gods plan en in Zijn Woord
heeft. Wie de lijn van de geschiedenis in het Nieuwe Testament volgt (in de evangeliën en in het
boek Handelingen), komt hoe dan ook bij deze apostel terecht. Vanzelfsprekend heeft God dit
zo geleid; daarom mogen wij de weg gaan die Gods Woord ons wijst.
Dit boekje geeft informatie over de Nieuwtestamentische geschiedenis en het boek Handelingen
en een overzicht van Paulus’ levensloop, waarbij ook is gekeken naar de momenten waarop hij
zijn brieven schreef.
Hoite Slagter
€ 5,50
64 bladzijden
Paperback
20x12,5 cm
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De zeven late brieven van Paulus vers-voor-vers
Deze serie bestaat uit zes boeken waarin de zeven late brieven van Paulus behandeld worden. Het grootste deel van Gods Woord
gaat over Zijn handelen met Israël. Deze zeven late brieven van Paulus zijn echter direct en rechtstreeks bestemd voor de gelovige
van vandaag! Niet gericht tot de twaalf stammen of tot de vreemdelingen in de diaspora, maar aan heiligen en gelovigen in
Christus Jezus.
Elk vers uit deze brieven is opnieuw en letterlijk vertaald. Bij elk vers staat een (meestal) paginagrote uitleg over de oorspronkelijk
gebruikte woorden, met onder meer structuren van teksten en tekstgedeelten en verwijzingen naar andere Bijbelteksten. Verder
is bij elke brief een hoofdstructuur en een concordantie met alle in die betreffende brief gebruikte woorden gevoegd. Elk van deze
boeken is een waardevol naslagwerk met veel informatie en daarom ook handig voor persoonlijke Bijbelstudie.
Ideaal voor de serieuze Bijbellezer of Bijbelstudent. Vanzelfsprekend is elk deel uit deze serie los verkrijgbaar!
Elk boek is gebonden en voorzien van een harde kaft.

Deze gratis brochure bevat de letterlijke tekst van Paulus’ zeven late brieven. Deze vertaling is
overgenomen uit de vers-voor-versboeken.
Van alles wat er in het Nieuwe Testament staat, heeft Paulus verreweg het meeste geschreven.
De bediening van deze apostel is duidelijk verdeeld in twee fasen. De eerste fase valt samen met
Handelingen 13 tot en met 28:29. In deze hoofdstukken wordt dan ook uitgebreid over het verloop
hiervan geschreven. De tweede fase begint aan het einde van Handelingen 28 (met vers 30 en 31).
Vanaf toen schreef hij zijn zeven late brieven. Niet alleen inhoudelijk, maar dus ook historisch gezien,
staan deze brieven het dichtst bij ons.
Deze gratis brochure (32 bladzijden - 21x14,8 cm) is ook verkrijgbaar als (gratis) e-book.
Zie daarvoor onze website: www.everread.nl/e-books.

Efeziërs
€ 17,45
144 blz
Harde kaft
22,5x15 cm
Hoite Slagter

Filippenzen
€ 16,40
112 blz
Harde kaft
22,5x15 cm
Hoite Slagter

Kolossenzen
€ 16,40
112 blz
Harde kaft
22,5x15 cm
Hoite Slagter

Filemon & Titus
€ 15,40
96 blz
Harde kaft
22,5x15 cm
Hoite Slagter

1 Timoteüs
€ 15,90
128 blz
Harde kaft
22,5x15 cm
Hoite Slagter

2 Timoteüs
€ 15,40
96 blz
Harde kaft
22,5x15 cm
Hoite Slagter

Brochure
€ 0,00
48 blz
Harde kaft
22,5x15 cm
Hoite Slagter
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De boekenserie Schatten uit Gods Woord bevat studies over diverse Bijbelse thema's. Daaraan
ten grondslag ligt de vaste overtuiging dat de Bijbel het Woord van God is. Hierin heeft God
Zijn plan bekendgemaakt met als cruciaal middelpunt het lijden, de dood en de opstanding van
Jezus Christus. Als gelovigen mogen wij ons een beeld vormen van wat dit heilsfeit tot gevolg
heeft; voor de wereld, voor Israël en voor ons. Het regelmatig lezen en bestuderen van de
Bijbel geeft je steeds meer rijkdom; geestelijke rijkdom wel te verstaan, die bestaat uit schatten
die we als het ware mogen opgraven.
In Spreuken 16:20 staat dat als volgt geformuleerd: "Wie verstandig omgaat met het Woord, zal
het goede vinden, en wie op de HEERE vertrouwt: welzalig is hij". Kort samengevat: verstandig
omgaan met het Woord is op de HEERE vertrouwen. En het goede vinden, maakt dat je welzalig
(Bijbelse taal voor super gelukkig) zult zijn. Graaf je de schatten op uit Gods Woord, dan zul je
zeker het goede (de Goede!) vinden.

Enkele onderwerpen uit deel 1
“Immanuël”, “Hij zal groot zijn”, “Genade
op genade”, “De eerste woorden van Jezus”,
“Waarom liep Petrus op het water?”,
“Wat moeten wij dinken?”, “Over de wet
en de sabbat”, “Uit de schaapskooi ... in
de vrijheid!”, “De levende Steen”, “De
Paulinische boodschap”, “Het geheimenis
van het evangelie: Strijd!”, “Water wordt
wijn”, “Elisa en de spotters”,  “Als een engel
van het licht”, “Het geloof is uit het horen”,
“Jeremia: tranen van verdriet ... en van
vreugde!”, “Water uit de Rots”, “Wie is het
waard ...?”, “De Leeuw uit de stam Juda”,
etc.
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Dit 2e deel heeft als ondertitel ‘Wandelen
met een verborgen God’
In elk hoofdstuk gaat het om de praktische
wandel van de gelovige. Soms hebben
we als gelovigen wel eens moeite met
het gegeven dat we in een periode van
Gods plan leven waarin Hij Zich verborgen
houdt. Hij lijkt zo ver weg. Bemoeit Hij
Zich wel met ons? Dit boek laat zien dat
de Heere wel degelijk nabij is en meegaat
op onze wandeling door het leven. Ja,
het blijkt dat wij door Hem worden
meegenomen op Zijn weg! En onderweg
ontdekken we de schatten uit Zijn Woord.

Peter Slagter
€ 15,70
160 bladzijden
Paperback
21x14,8 cm

Ronald
Lammers
€ 15,70
160 bladzijden
Paperback
21x14,8 cm

Enkele onderwerpen uit deel 3

Enkele onderwerpen uit deel 4

“De mens wikt, maar God beschikt”, “Wat de
toekomst brengen moge”, “Niet gehinderd
door enige kennis”, “Blijf vragen”, “Gods
voornemen van de eeuwen”, “Koningen en
Priesters”, “Is Maria in de hemel of in het
dodenrijk?”, “Babel”, “Wat heeft de Heere
ons rijk gemaakt!”, “Bijbels of ‘babels’
denken”, “Het geloof van God”, “De profetie
van Joël”, “De gemeente”, “Uw koninkrijk
kome”, “Dageraad en morgenstond”,
“Dwaalleer en dwaalleraren”, “Genade in
het Oude Testament”, “Verzoening”, “God
alles in allen”, etc.

“Voor een boom blijft er nog hoop!”, “De
olijfboom”, “Bomenfeest”, “In het zand
geschreven ...”, “Liefdesappels”, “De
granaatappel”, “De bruiloft in Kana”, “De
derde dag”, “De meest edele stenen”,  
“Panin en de getallenstructuur van de
Bijbel”, “Naam en titels van de Heere Jezus
Christus in het Nieuwe Testament”, “De
Vader”, “Overeenkomsten en verschillen
in de vier evangeliën”, “Hemels vuur, heilig
vuur”, “De gedeelde komst van Christus”,
“Psalm 19 - De (beide) hemelen verkondigen
Gods glorie”, “Onderwijs”, “Vrede”, etc.

Hoite Slagter
€ 15,70
160 bladzijden
Paperback
21x14,8 cm

Oby Vossema
€ 15,70
160 bladzijden
Paperback
21x14,8 cm

Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke
betekenis van sterren en sterrenbeelden, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de
Schepper ervan is! Híj is het, Die de tekens van de Dierenriem op de juiste tijd doet opgaan
en de Beer met zijn jongen bestuurt (Job 38:32; N.B.G.-’51-vertaling). Híj is het, Die Abraham
opdroeg de sterren te tellen, wat Abraham niet kon, maar wat Hij wel kan: “Hij telt het aantal
sterren, Hij noemt ze alle bij hun naam” (Ps. 147:4).
Stellen we Christus centraal in de schepping, dan komen we onder de indruk van het machtige
feit dat de schepping getuigt van God en Zijn Plan.
Tweede druk - Deze 2e Nederlandse druk is opnieuw geredigeerd
en aangepast aan de Herziene Statenvertaling.
Dr. E.W. Bullinger
€ 17,95 - 208 bladzijden - Paperback - 21x14,8 cm

Hebreeën 11 bevat geweldige lessen. Aan de hand van het geloof van diverse Oudtestamentische
‘geloofshelden’ komen allerlei aspecten van het geloof aan de orde, die ons meer zicht geven
op wat het geloof eigenlijk is. Wat betekent het - Bijbels gezien - als je zegt: ‘Ik geloof’? Wat
verwacht God van ons? Dit boek geeft een prachtige uiteenzetting van aanbidding, wandel,
getuigenis en gehoorzaamheid door het geloof. Geloof dat je in staat stelt te lijden voor God,
maar vooral ook in Hem te triomferen!
Een levensveranderend boek dat uiterst scherp de lijn trekt tussen eigen werken en de werken
van God, tussen religie en ware godsdienst!
Dr. E.W. Bullinger
€ 18,50
320 bladzijden
Paperback - 21x14,8 cm

De HEERE heeft tot de mens gesproken! Volgens Hebreeën 1:1 deed Hij dat op vele manieren
en op vele momenten door middel van de profeten. Het laatst (dat wil zeggen: uitgaande van
het moment waarop de Hebreeënbrief geschreven is) heeft Hij gesproken in de Zoon, toen Hij
Zich in Hem openbaarde en de komst van het koninkrijk aankondigde. Vervolgens sprak Hij
door het getuigenis van hen die de Zoon gehoord hadden (Hebr. 2:3). En uiteindelijk sprak de
Heilige Geest ook door de bediening van Paulus, die dingen mocht openbaren die voordien nog
verborgen waren. Zonder het spreken van God, zou de mens geen weet hebben van het hoe,
het waarom en de zin van alles.
Dr. E.W. Bullinger
€ 17,45
256 bladzijden
Paperback - 21x14,8 cm

Het heeft lang geduurd voor er een Nederlandse vertaling van het boek Number in Scripture
(uit 1894) verscheen. Dat dit boek niet eerder in vertaling verscheen, is opmerkelijk omdat in
andere boeken die ingaan op de getallen in de Bijbel, vaak naar dit standaardwerk verwezen
wordt. Maar in 2013 - het 100e sterfjaar van de schrijver - was het dan toch zover en verscheen
‘Getallen in de Bijbel’ en eind 2016 de 2e druk daarvan! Dit boek bevat twee hoofddelen. Het
eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer
een inleiding op het onderwerp. Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis
van getallen in de Bijbel; daarbij komen diverse getallen aan bod.
Dr. E.W. Bullinger
€ 18,00
304 bladzijden
Paperback - 21x14,8 cm
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Doelgericht Bijbellezen
Meer weten over Degene in Wie je als christen gelooft? Dan is de Bijbel dé bron van informatie.
Daarbij is het niet alleen belangrijk dát je de Bijbel leest, maar ook hóe je leest. Wil je ontdekken
wat God heeft geopenbaard en zeggen wil? Of zoek je bevestiging van hoe je zelf je geloof wilt
‘inrichten’?
Doelgericht Bijbellezen is van grote invloed op de wijze waarop we leven, gemeente-zijn en
zicht hebben op Jezus Christus.
Peter Slagter
€ 8,95
128 bladzijden
Paperback - 20x12,5 cm

God toonde Zijn liefde voor een verloren wereld in het bijzonder toen de Heere Jezus Christus
gekruisigd werd. Dat moment vormt de basis van de voortgang van Gods plan met de mens
en de schepping. Daar vond de vergeving van zonden plaats, de verlossing door Zijn bloed.
Jezus Christus hing gedurende zes uren aan het kruishout: drie uren in het licht en drie uren
in duisternis. Gedurende deze periode waren er zeven momenten waarop Hij sprak. Deze
‘kruiswoorden’ zijn indrukwekkend en onderstrepen Gods liefde, genade en soevereiniteit
waarmee Hij het zondeprobleem van de mens volkomen oploste!
Hoite Slagter
€ 5,50
64 bladzijden
Paperback - 20x12,5 cm

“U bent nog geen vijftig jaar en hebt u Abraham gezien?” Deze woorden spraken de Joodse
leiders tot de Heere Jezus, nadat Hij iets gezegd had met betrekking tot Abraham. Ze begrepen
niet wat Hij zei, met deze woorden als gevolg. Woorden die zelfs in onze tijd nog een uitwerking
hebben, want zodra iemand 50 jaar wordt, loopt hij de kans een ‘Abraham-pop’ in zijn tuin
te vinden. Het onderwerp van dit boekje - Het getal 50 - is gekozen naar aanleiding van het
50-jarig jubileum van de Morgenroodreeks in 2010. Bijbelse getallen en cijfers hebben vaak een
symbolische of typologische betekenis. Dat geldt ook voor het getal 50, dat vaak op een heel
kenmerkende wijze gebruikt wordt.
Sebastiaan de Graaf, Hoite Slagter en Peter Slagter
€ 5,50
64 bladzijden
Paperback - 20x12,5 cm

Bijbelse getallen en cijfers blijken vaak een symbolische of typologische betekenis te hebben.
Bijna iedereen is er bijvoorbeeld wel van op de hoogte dat het getal zeven een bepaalde volheid
aanduidt; of wanneer we lezen over de derde dag dat dit iets met de opstanding te maken
heeft. Wie zich dit realiseert, gaat Gods Woord wat dit betreft met andere ogen lezen. Vaak
heeft dit tot gevolg dat men (nog) meer onder de indruk komt van de schitterende samenhang
van de Bijbel. Dit boekje geeft niet een volledige uitleg over alle getallen in de Bijbel, maar wel
een inleiding op de betekenis daarvan.
Ook worden de getallen 5, 7, 8 en 10 wat uitgebreider behandeld.
Peter Slagter
€ 5,50
64 bladzijden
Paperback - 20x12,5 cm
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Het boek Prediker laat zien dat de mens en de wereld waarin hij leeft, op zich genomen niets
voorstellen en nergens op uitkomen. Natuurlijk is dit geen plezierige boodschap om te horen.
Maar laten wij eerlijk zijn: ook al zouden wij de boodschap niet horen, dan zou deze er nog
wel degelijk zijn. Waarom dan niet luisteren naar de boodschap en er tegelijkertijd bij bepaald
worden dat er een uitweg uit de zinloosheid is? Het boek Prediker staat namelijk niet op
zichzelf, maar vormt een onderdeel van de Bijbel, waarin ons geleerd wordt dat de mens slechts
tot zijn doel kan komen als hij zich van God afhankelijk opstelt. Prediker zou één van de eerste
Bijbelboeken voor iedere ‘beginnende’ gelovige moeten zijn.
Sebastiaan de Graaf
€ 14,15
144 bladzijden
Paperback - 21x14,8 cm

De profetie van Zacharia bevat veel informatie over de toekomstige geschiedenis van Israël
en de volkeren. Op indrukwekkende wijze heeft God via deze profeet Zijn plannen met Zijn
volk bekendgemaakt, waarbij de komst van Jezus Christus centraal staat. Het eerste deel van
het Bijbelboek Zacharia bevat de beschrijving van datgene wat Zacharia in een nachtgezicht
te zien krijgt; in het tweede deel van deze profetie staan enkele godsspraken centraal. In De
Man op het rode paard komt het gehele boek Zacharia aan de orde en is de uitleg van begin
tot einde even boeiend, en goed te volgen. Voor meer begrip van Gods handelen met Israël en
de volkeren in verleden, heden en toekomst, is dit boek een must.
Sebastiaan de Graaf
€ 12,30
128 bladzijden
Paperback - 21x14,8 cm

Zijn roeping en zijn leven - Abraham speelt één van de belangrijkste rollen in Gods plan. Hij
leefde rond het jaar 2000 vóór Christus en is vooral bekend geworden vanwege de beloften die
de Heere aan hem gedaan heeft; beloften met betrekking tot zijn nageslacht en een aardse en
hemelse erfenis. In het Nieuwe Testament wordt dit bevestigd in Romeinen 4:13, waar staat dat
Abraham “een erfgenaam van de wereld zou zijn”, waarbij we onder “wereld” mogen verstaan:
hemelen en aarde. Abraham ontving deze belofte door de gerechtigheid van het geloof. We
kennen Abraham dan ook vooral als een gelovige, die God
vertrouwde op Zijn Woord. In alles overwon zijn geloof.
Sebastiaan de Graaf
€ 8,95 - 64 bladzijden
Paperback - 20x12,5 cm

Dit boek bevat alle ruim 6000 Bijbelse namen inclusief alle teksten waarin ze voorkomen. Deze
2e druk uit 2001 is een klassieker, die niet mag ontbreken in uw boekenkast.
Elke naam is voorzien van een betekenis, dan wel waarschijnlijke betekenis. Ook is de
Hebreeuwse en Griekse grondtekst van elke naam - en de uitspraak daarvan - afgedrukt.
Inclusief een complete lijst met alle Schriftplaatsen waar de namen voorkomen, waar nodig
uitgesplitst in verschillende personen, plaatsen, etc.
De namen van God staan in de spelling van de Statenvertaling, de Herziene Statenvertaling en
de NBG-’51-vertaling. Prachtige en stevige uitvoering.
Hoite Slagter (redactie)
€ 22,60
400 bladzijden
Gebonden, harde kaft - 21,7x15,5 cm
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Helaas! Wij kunnen niet al onze uitgaven uitgebreid in deze catalogus beschrijven. Daarom
vind je in onderstaand overzicht veel van onze overige uitgaven op alfabetische volgorde.
Op onze website (www.everread.nl) vind je nóg meer titels en informatie daarover!

Onder ‘ISBN’ staan alleen de laatste vier cijfers van het ISBN. Voor het volledige ISBN moeten daarvóór de cijfers ‘978906694‘
geplaatst worden. Het formaat is in centimeters gegeven.
Titel
Ondertitel / omschrijving
ISBN
Abraham en Isaak
Waar is het Lam ten brandoffer?
2899
Adam & Eva
“... Ik, Die van den beginne de afloop verkondig ...”
2295
Belangrijke Bijbelwoorden
Geloof, gerechtigheid, genade, uitverkiezing, verzegeling 4039
Bijbel & wetenschap
Ook in de wetenschap speelt geloof een grote rol
0000
Blij met de Bijbel
Boeiende onderwerpen uit Gods Woord
3278
De bediening & de brieven
... van Paulus - Wanneer schreef hij welke brief?
3063
De Bijbel is het Woord van God! Voor de één vanzelfsprekend, voor de ander een vraag 2547
De dagen van Noach
... als beeld van de dagen van de Zoon des mensen
2783
De feesten des HEREN
De diepere betekenis van de feesten uit Leviticus 23
2561
De fundamentele betekenis
... van de opstanding - 1 Korintiërs 15
2615
De Geliefde
Zeven omschrijvingen van Christus
2882
De liefde van Christus
Zekerheid, toewijding en inzicht!
2592
De macht van Babel
Over Babels oorsprong, wezen en toekomst
2509
De realiteit van het boek Daniël Het beeld (Dan. 2) en de vier dieren (Dan. 7)
2820
De zeven gemeenten
Een studie over Openbaring 2 en 3
2356
Dubbel Paspoort
Een nieuwe identiteit voor de gelovige
3322
Een nieuw begin
Gedachten naar aanleiding van het Pascha
2226
Filemon
Verloren en gevonden
2493
Gaan voor Goud
Diepgaande studie over de Filippenzenbrief
2530
Geestelijke machten
Gods tegenstander probeert zíjn plan uit te voeren
3100
Genade om van te leven
Genade is de basis voor Gods omgang met de mens
2981
Gesteld tot zonen ...
Over de Zoon en het zoonschap
2639
Gods plan van de eeuwen
Een grondige studie van “eeuw” en “eeuwigheid”
2806
Goed nieuws
Over de opbouw van het evangelie in de Bijbel
3438
Goede tijden ...
Met dit dagboek kun je elke dag van het jaar starten
2448
Het bestaan van God
Schepping en geschiedenis bewijzen Gods bestaan
3032
Het geheimenis bekendgemaakt Naar Gods wil leven? Leer dan het geheimenis kennen! 2554
Het geloof van Christus
Niet óns, maar Christus’ geloof rechtvaardigde ons!
2950
Het KIND en de kinderen
Woordstudie over ‘kind’ én een Bijbelstudiehandleiding 4213
Het Nieuwe Testament
... in een notendop - Korte inleiding op de Bijbelboeken 2967
Het ‘Onze Vader’
Over de achtergrond en betekenis van dit gebed
2776
Het probleem van het lijden
Op zoek naar een verklaring voor het lijden
2684
Het universum
Wat de Bijbel zegt over hemelen en aarde
3018
Ik ben de Deur
Een Bijbelstudie naar aanleiding van Johannes 10
3766
Ik geloof het allemaal wél!
Over het ontstaan van de wereld
2998
In de band van het verbond
Heeft God werkelijk een verbond met ons gesloten?
3117
Jefta
Verwerping en verlossing & geloof en gelofte
2189
Jona in vogelvlucht
Notities bij de profetie van Jona
2707
Kies het leven
De belangrijkste keuze is die voor de Heere Jezus
2851
Kruitdampen boven de Tempelberg Over de explosieve situatie in Jeruzalem
2479
Lectori Salutem!
Korte overdenkingen tot heil voor de lezer
3087
Leven na de dood
Over de zekerheid van behoud en eeuwig leven
3248
Paulus’ bediening in Handelingen Zijn boodschap in woord en geschrift in Handelingen
2905
Rijke buit!
Boeiende artikelen uit AMEN Bijbelmagazine
3001
Ruth - De Moabitische
Dit kleine Bijbelboekje bevat een grootse geschiedenis 2301
Schepping & Herstel
Een Bijbelstudie over Genesis 1:1 en 2
2646
Simson
“... hij zal beginnen Israël te verlossen ...”
3674
Van Adam tot Noach
De namen van de oudvaders
3520
Van huis tot huis
De 7 ‘beth-plaatsen’ in de evangeliën
3568
Veelbetekenend!
De acht tekenen in het Johannes-evangelie
2431
Verkondig het Woord
De tweede brief aan Timoteüs
2677
Wandelen in Christus - De basis Over Kolossenzen 1:1-2:19 - wat ben je in Christus?
2486
Wandelen in Christus - De praktijk Over Kolossenzen 2:20-4:18 - hoe leef je uit geloof?
2516
Wat doe ik hier?!
Evangelisatieboekje dat ingaat op fundamentele vragen 3216
Wat is waarheid?
Gedachten over het groeien in de waarheid
2721
Wonderen van Elisa
Wat Elisa deed, wijst op wat de Heere Jezus deed
3599
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Prijs
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 16,20
€ 5,50
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€ 5,50
€ 5,50
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Wat is bidden in de geest? Wanneer bedroeven wij de Heilige Geest? Wat is de zonde tegen de
Heilige Geest? Wat is de verzegeling met heilige geest? Moeten wij meer van de Geest krijgen?
Wat maakt Gods Geest ons duidelijk over de tijd waarin wij leven?
Dit soort vragen gaat de schrijver niet uit de weg. Aan de hand van wat de Efezebrief zegt over
de Heilige Geest is een mooi, evenwichtig, praktisch en persoonlijk boek ontstaan met veel
informatie over de Persoon van de Heilige Geest en Zijn werk. Daarbij komen ook verschillende
misverstanden en praktijken aan bod, waarnaast de auteur zijn visie vanuit de Bijbel neerlegt.
Zo kan de lezer zelf beoordelen hoe het eigenlijk zit.
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God volvoert Zijn plan. Misschien minder bekend, maar Zijn tegenstander heeft ook een plan.
Paulus schrijft over hem dat zijn gedachten ons niet onbekend zijn (2 Kor. 2:11). Er is in de Bijbel
heel wat te vinden over zijn beweegredenen, doel en werkwijze; allerlei zaken die voortkomen
uit hoogmoed: hij wil zich aan de Allerhoogste gelijkstellen. Om dat te bereiken heeft hij het
voornemen om ‘een sterke man’ op het wereldtoneel te zetten, die zich uiteindelijk in de (nog
te bouwen!) tempel zal zetten. Hij zal zich als God voordoen. Bij dit alles zijn geestelijke machten
behulpzaam, die hun verwarrende en misleidende werk doen onder aanvoering van de grote
misleider zelf.
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Het werk van Gods Geest komt tot uitdrukking in zowel de voorbije als de toekomstige
wereldgeschiedenis. Gods Woord blijkt vanaf het begin al de afloop te verkondigen, waaruit
verrassende perspectieven oplichten. Ja, het is een levendig verslag over hoe de Heilige Geest
Zijn werk van vernieuwing en wedergeboorte doet. In alles komt daarbij de eenheid tussen
Gods Woord en Gods Geest tot uitdrukking. Immers: het Woord van God is hét grote werk van
de Geest. Tegelijk beschrijft het Woord van God de geschiedenis van de wereld; vanaf het prille
begin tot in de verre toekomst. In Zacharia 4:6 staat: “Niet door kracht en niet door geweld,
maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten”.
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Beginnend bij Mozes was de Heere al 1500 jaar bezig met het op schrift laten stellen van Zijn
Woord. Helemaal aan het einde van die periode is daar Paulus die schrijft dat hij de taak heeft
ontvangen “om het Woord van God te vervullen, namelijk het geheimenis”. En zo is wat op dát
moment nog niet geopenbaard was - en daarom dus ‘geheimenis’ genoemd werd - door God
in de bediening van Paulus bekendgemaakt. En dat doet Hij met compleet nieuwe woorden en
begrippen! Zoals ‘wederverzoening’, ‘mede-opgewekt met Christus’, ‘gezegend in de hemelse
gewesten’, etc. Samen vormen ze een fantastische boodschap, die ervoor zorgt dat je geheel
anders in het leven gaat staan.
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