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Vertrouw op de Here met uw ganse
hart, en steun op uw eigen inzicht
niet. Ken Hem in al uw wegen, dan
zal Hij uw paden recht maken.
S p r e u k e n 3: 5 - 6

Nieuwe QuestionCards
Een QuestionCard is een kleine en handzame evangelist. Kernachtig zet hij stil bij levensvragen en wijst vervolgens op Jezus. Door het bankpasformaat kan de ontvanger de
QuestionCard gemakkelijk opbergen in portemonnee of broekzak. Met verwijzing naar de
evangeliserende website www.ikzoekGod.nl.

Hoe vind ik
vrede?

en
Als je je Maker leert kenn
leven
en zijn bedoeling voor jouw
werkelijkheid wordt.
Weet je hoe je God
kunt leren kennen?

Waar
vind ik
echte
liefde?

Iemand die
bereid is om
voor jou zelfs
te sterven,
die heeft jou
echt lief.

Weet je wie dat heeft geda
an?

Nieuw
Hoe vind
ik vrede?
€ 0,30
per stuk

Nieuw
Waar vind ik
echte liefde?
€ 0,30
per stuk
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Ook verkrijgbaar:
Hulp of leiding nodig?
Heb jij antwoord?
?
Heb je hulp of leiding nodig
Voel je je alleen?
Bij wie kun je beter
r?
je Make
terecht dan bijWaa
r kom ik vandaan?
WaaHij
r ga ik naar toe?
Luister naar wat
Waa
rom
n: ?
zegge
tegen jou wil Wie
geeft er echt om mij?
Wat moet ik doen?

Heb jij antwoord?

Bij afname van 100 of meer exemplaren
wordt korting verleend.
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Afhankelijkheid
Gelooft gij niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in
Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf
niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken.
Johannes 14:10

De Here Jezus werd een mens om ons te
tonen wat een waar mens is, hoe de Vader
in de mens wil leven en werken, zodat de
mens, terwijl hij zelfstandig leeft en werkt,
toch altijd leeft en werkt in God. (…)
Zo volkomen en werkelijk was deze afhankelijkheid dat Hij tot de Joden de
sterke uitdrukking gebruikte: ‘De Zoon
kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet

het de Vader zien doen’ (Joh. 5:19,30). Zo
letterlijk als het van Hem waarheid is ‘Ik
kan van Mijzelf niets doen, de Vader in
Mij doet zijn werken’, geldt het ook van
ons, ‘Zonder Mij kunt gij niets doen’. ‘Wie
in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel
vrucht’.
Uit het boekje Werken voor God van Andrew Murray

Halloween 31 oktober

Verkondig het Licht van de wereld
Geef iets goeds mee aan de kinderen die bij u aanbellen
Kadoosje
Halloween
€ 0,60 per stuk

Deze folder is je aangeboden door:

God kent je helemaal. Jij mag er zijn,
Hij heeft jou lief. Ben je bang voor mensen, dingen of
(duistere) krachten? Uiteindelijk zal alles wat tegen
Jezus ingaat moeten wijken.

Jouw leven met God kan vandaag
beginnen, als jij Hem vertelt
dat je daarnaar verlangt en op Jezus
wilt vertrouwen.

Wil je meer weten over de liefde van God en over Jezus?
Vraag het aan iemand die gelooft, bijvoorbeeld degene van
wie je deze folder hebt gekregen. Je kunt ook de adresstrook
ingevuld opsturen naar onderstaand adres. Wij sturen je dan
een boekje over Jezus toe.

Naam:

mag er zijn!

Folder
Jij mag er zijn
€ 1,99 (set 25)

Adres:
Postcode:

Zie www.traktaat.nl
voor meer info

Stichting Evangelische Tractaatzending
t.a.v. Afdeling lezersreacties
Postbus 41 2950 AA Alblasserdam
mailen kan ook: reacties@traktaatzending.org

www.traktaat.nl
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Traktaat
Nieuws
Vakantievoordeelpakket
Deze zomer (tot 1 oktober 2017) bieden
we u het volgende voordeelpakket traktaten aan:

Nieuw

3 pakjes Mijn fiets is gestolen!
3 pakjes De boswachter en de mieren
3 pakjes Alleen Jezus brengt vrede

Het Meesterwerk van God
Henk Binnendijk
Kok | 205 blz. | € 17,99

Normale prijs € 17,00
Nu 9 pakjes (225 folders)
voor € 10,00

Met dit boek over Openbaring sluit
Henk Binnendijk zijn schrijversloopbaan af. Hij onthult een schitterend
vergezicht: het onovertroffen Meesterwerk waar God aan werkt en
waarvan de mens alleen nog maar
kan dromen.

Vragen of bestellingen?
De ETZ is op dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen telefonisch
bereikbaar van 9.00 tot 11.00 uur onder tel. (078) 6915242.
Email: info@traktaatzending.org
Boekhandel de Schuilplaats is onderdeel van Stichting Evangelische Tractaat Zending, geopend tijdens winkeltijden en bereikbaar onder tel. (078) 6913068. Email: info@schuilplaats.org
Bezoekadres
Plantageweg 13A, Alblasserdam

www.traktaat.nl • www.schuilplaats.org

Alle uitgaven in deze nieuwsbrief zijn te bestellen met de antwoordkaart of via: www.traktaat.nl

Boeken
Nieuws
Kwetsbare liefde
De kerk, de islam en de drie-enige God
Bernhard Reitsma | Boekencentrum | 256 blz. | € 19,90
Een diepgravend en actueel boek over de relatie tussen christendom
en islam, christenen en moslims. Hoe kunnen christenen in de ontmoeting met moslims laten zien wie Jezus werkelijk is? Reitsma geeft
ook aandacht aan geloofsvervolging en aan de plaats van Israël.

Een geest van terreur
Tass Saada | Gideon | 207 blz. | € 16,95
Tass Saada, voormalig moslim en sluipschutter in
dienst van Arafat, kent de wereld van terreur van
binnenuit. Toen hij in de VS woonde, werd hij christen. In plaats van ons laten intimideren door terreur,
kunnen we erook voor kiezen vredestichters te zijn,
is de boodschap van Saada. Hoe dan? Lees dit boek!

Er waait een wind door het huis van de islam
Hoe God wereldwijd moslims tot geloof in Jezus Christus brengt
David Garrison | CLC Publicaties | 282 blz. | € 17,95
Het ‘huis van de islam’ is de naam die moslims aan een onzichtbaar
geestelijk rijk geven dat zich uitstrekt van West-Afrika tot de Indonesische eilanden. Het rijk omvat 1,6 miljard moslims. David Garrison doet
er verslag van dat Gods Geest elke kamer van dit huis doorwaait.

Viva de kerk!
10 principes voor de kerk van nu
Henk Stoorvogel | Kok | 208 blz. | € 15,99
Hoe kan de kerk het Evangelie met kracht uitdragen? De kerk uit Antiochië, zoals beschreven in
Handelingen, leert ons principes van doorslaggevend belang. Met vragen en opdrachten voor
gespreksgroepen.

Ja, Ik besta!
David de Vos | Go and Tell Media | 39 blz. | € 1,95
Een boekje om weg te geven. Is er meer tussen hemel en aarde? Je mag
het zelf ontdekken: God bestaat!
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