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Hugo Bouter

Bethel, Huis van Jakobs God
Reiservaringen van Jakob op weg naar Bethel
God wil wonen bij de mensen
God wil Zichzelf aan de mens openbaren en contact met hem hebben.
Hij wil wonen bij de mensen. Hij is de God van Bethel, dat wil zeggen: Hij
is de God van Zijn huis (Beth-El = huis van God). God heeft een huis op
aarde waarin Hij woont en Zichzelf openbaart aan degenen die tot Hem
naderen.

Vierde editie 2021
ISBN/EAN: 978-90-70926-34-2
112 pagina’s, paperback
Verkoopprijs Euro 6,90

Kris Tavernier

Groet elkaar met een heilige kus
Het evangelie brengt ons in goed gezelschap
Aan het slot van zijn brief aan de gelovigen in Rome groet Paulus een
aantal mensen bij hun naam. Het is wel opmerkelijk dat Paulus zich al
deze mensen voor de geest kan halen, terwijl hijzelf nooit in Rome was
geweest. Op de een of andere manier moet hij hen allen persoonlijk
gekend hebben, of op zijn minst gehoord hebben van hun situatie. De
meesten van hen zijn voor ons verder niet bekend, maar Paulus vermeldt
wel belangrijke dingen over deze broeders en zusters. Het is bijzonder
boeiend om hiernaar op zoek te gaan.
Deze mensen vormen een bijzonder gezelschap van gelovigen die met
elkaar verbonden zijn door
het evangelie. Ondanks de
weinige gegevens kunnen
we toch heel wat van hen
leren. Ze dagen ons uit, hun
levens zetten ons aan het
denken en beroeren ons
hart. Er wordt helaas weinig
over hen gesproken of
nagedacht, hoewel het
inspirerende voorbeelden
zijn voor ons vandaag.
Aan het eind nodigt Paulus
de gelovigen uit elkaar te
groeten met een heilige kus!
Eerste editie 2021
ISBN/EAN: 978-94-91797-59-0
72 pagina’s, paperback
Verkoopprijs Euro 4,90

Hugo Bouter

Jakobs laatste woorden
Bijbelstudies over Genesis 49
Jakobs laatste woorden vormen een indrukwekkend document uit de tijd van
het ontstaan van het volk Israël. De aartsvader profeteerde op zijn sterfbed
over de dingen die de nakomelingen van zijn zonen, de twaalf stammen van
Israël, in later tijd zouden overkomen.
Dit profetische visioen beschrijft de toekomst van de stammen in het Beloofde
Land. Zij zouden daar worden geplant als Gods wijnstok om vrucht voor Hem
voort te brengen. Helaas hebben zij hieraan niet beantwoord (Jes. 5; Ps. 80),
en daarom zouden zij uit het land worden verwijderd. Israël en Juda zouden
in ballingschap gaan. Toch blijft er nog een sabbatsrust over voor het volk van
God.
Als christenen leren wij ook
allerlei praktische lessen uit de
zegeningen van Jakob, o.a. in
verband met het vrucht dragen
voor God. Al deze dingen zijn
immers ook tot onze lering
geschreven (Rom. 15:4).

Derde editie 2021
ISBN/EAN: 978-90-70926-33-5
92 pagina’s, paperback
Verkoopprijs Euro 4,90

Johan Schep

U is heden de Heiland geboren
Een bundel kerstmeditaties
Kerstfeest = Christusfeest
Het is weer bijna Mijn verjaardag, het feest waarbij jullie Mijn geboorte
gedenken. Wat zou het fijn zijn als Ik er deze Kerst bij mag zijn in jullie
mooi versierde kamer en kan uitleggen dat Ik tweeduizend jaar geleden
geboren ben om Mijn leven ook voor jou te geven op het kruis van
Golgotha. Ik wil tonen dat je daardoor volledige vergeving en een heel
nieuw en eeuwig leven kunt ontvangen.
Wat zou het fijn zijn als jij je hart aan Mij zou geven als geschenk voor
Mijn verjaardag. Ik ben
namelijk ook nog een Feest
aan het voorbereiden in de
hemel en ben nu al bezig
met de uitnodigingen te
schrijven. Er is een speciale
uitnodiging voor jou bij. Als
je Mij je hart gegeven hebt,
dan zal je naam met gouden
letters in Mijn gastenboek
staan. De keus is aan jou!

Eerste editie 2021
ISBN/EAN: 978-94-91797-55-2
64 pagina’s, paperback
Verkoopprijs Euro 3,90

Hugo Bouter

De Schriften zijn het, die van Mij getuigen
Meditaties over het Nieuwe Testament
Na enkele inleidende hoofdstukken over het belang van het geschreven
Woord van God en de verbanden tussen het Oude en het Nieuwe
Testament, volgen in deze bundel een reeks overdenkingen over
belangrijke thema’s in de evangeliën en de brieven van het Nieuwe
Testament, alsook in het boek Openbaring.
Het is steeds mijn bedoeling om hierbij Christus Zelf centraal te stellen.
Het is de hoop van de auteur en de uitgever dat deze meditaties tot
geestelijke zegen en vrucht voor de lezers zullen zijn, en opbouw in het
geloofsleven.

Eerste editie 2021
ISBN/EAN: 978-94-91797-53-8
92 pagina’s, paperback
Verkoopprijs Euro 4,90

Hugo Bouter

Met God op reis in de woestijn
Gods voorzieningen voor pelgrims op weg naar het Beloofde Land
In deze bundel studies gaat het vooral om een aantal woestijnervaringen
in het boek Exodus, na de uittocht van Israël uit Egypte. Maar we sluiten
af met enkele ervaringen uit Numeri, dat bij uitstek het boek van de
woestijnreis is.
Er was telkens een groot gebrek aan drinkwater op de reis, en ook
aan voedsel. En er waren vijanden die de Israëlieten aanvielen en de
inbezitneming van Kanaän wilden verhinderen. Denk maar aan Amalek. Al
die omstandigheden vormden echter gelegenheden om telkens opnieuw
Gods hulp en zorg te ondervinden.

Eerste editie 2021
ISBN/EAN: 978-94-91797-54-5
84 pagina’s, paperback
Verkoopprijs Euro 4,90

Hugo Bouter

Jezus weet alles
Bewijzen van Zijn alwetendheid in het Evangelie van Johannes
Regelmatig lezen wij in het Johannes-evangelie de woorden ‘Jezus
wist’, of ‘Hij wist’. Hij kende de harten en gedachten van Zijn vrienden en
volgelingen, maar ook die van de omstanders die de tekenen zagen die
Hij deed. Hij had bewuste, innerlijke kennis over de dingen en kende zelfs
de overleggingen van Zijn vijanden, die Hem naar het kruis verwezen.

Eerste editie 2021
ISBN/EAN: 978-94-91797-50-7
60 pagina’s, paperback
Verkoopprijs Euro 4,90

