Vir inligting oor beskikbare
Bybels kontak die Bybelgenootskap
van Suid-Afrika.

Adresse
Noordelike Streek
p 2002 Kempton Park 1620
t 011 970 4010
Oostelike Streek
p 30801 Mayville 4058
t 031 207 4933/4/5
Sentrale Streek
p 12149 Brandhof 9324
t 051 444 5980
Suidoostelike Streek
p 7579 Newton Park 6055
t 041 364 1138
Westelike Streek
p 4848 Tygervallei 7536
t 021 910 8777

Die bybel
hoop vir almal

Hoop

– wat bekend is

God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe
seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies
is. Die inhoud daarvan is: Christus is ... julle hoop ...
Kolossense 1:27

Hoop

– wat lewe

... Nou het ons ’n lewende hoop ...
1 Petrus 1:3

Hoop

– wat bevry

... ons het ons hoop op die lewende God gevestig,
wat die Verlosser is van alle mense, van almal wat
glo.
1 Timoteus 4:10

Hoop

– wat glo

Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat
ons hoop ...
Hebreërs 11:1

Hoop

– wat bid

Laat my elke môre u liefde ondervind ... Wys my
die pad wat ek moet loop, want my hoop is op U
gevestig.
Psalm 143:8

Hoop

– wat volhard

... volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid
van geloof kweek hoop; en dié hoop beskaam nie ...
Romeine 5:4-5

Hoop

– wat groei

Mag God, die bron van hoop, julle deur julle
geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat
julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag
van die Heilige Gees!
Romeine 15:13

Die bron van ons

Hoop

Hierdie hoop besit ons as ’n veilige en
onbeweeglike lewensanker ...

Alles wat vooraf in die Skrif opgeteken is, is tog
opgeteken om ons te leer sodat ons deur die
standvastigheid en bemoediging wat die Skrif ons
gee, vol hoop kan wees.

Hoop

Deel die

Hoop

– wat verseker

Hebreërs 6:19

– wat verbly

... En ons verheug ons ook in die hoop om deel te
hê aan die heerlikheid van God.
Romeine 5:2

Hoop

– wat prys

Daarom moet ons ... wat ons hoop op Christus
gestel het, die grootheid van God prys.

Romeine 15:4

Hoop

... Wees altyd gereed om ’n antwoord te gee aan
elkeen wat van julle ’n verduideliking eis oor die
hoop wat in julle lewe.
1 Petrus 3:15

... sonder Christus ... sonder hoop ... sonder God ...
Efesiërs 2:12

Efesiërs 1:12

Hoop

– wat bly

Hy het aan ons sy liefde bewys en aan ons deur sy
genade ’n blywende troos en goeie hoop gegee.
2 Tessalonisense 2:17

Lees meer oor hoop in die
Bybel en

deel dit met ander.

