
      

 
Adrio König ondersoek in Hoop – ons 
lewensanker die lyn van hoop deur die Bybel: die 
hoop wat deur die Ou Testament loop dat God sy 
volk sal onderhou, dwarsdeur die Nuwe Testa-
ment tot vandag.  
     Deur die loop van Hoop – ons lewensanker 
beantwoord Adrio talle vrae wat gelowiges oor hier-
die universele tema kan hê. Hy bespreek onder an-
dere: 

 Wat is hoop? 

 Hoop in die Bybel  

 Hoop in die Ou Testament 

 Die besondere nadruk op hoop in Romeine  

 Hoop in die geskiedenis van Israel en die 
hoop van ’n nuwe verbond 

 Hoop vir ons: vir hier en nou, én vir die 
toekoms 

Hoop – ons lewensanker sluit af met die seker 
wete dat ons hoop nie gegrond is op omstandig-
hede nie, maar in die ewige God.  
 
Spesifikasies: 

 

 
KORT KOPIE 
 
Adrio König ondersoek in Hoop – ons lewensanker die 
lyn van hoop wat deur die Ou Testament en Nuwe Testament loop tot vandag. God bewys keer op keer dat 
Hy sy mense sal onderhou. Hy sluit af met die seker wete dat ons hoop nie gegrond is op omstandighede 
nie, maar in die ewige God.  
 

OOR DIE OUTEUR 
 

Adrio König se grootste belangstelling is die Bybel self. Hy was 40 jaar betrokke by Unisa en het 
die voorreg gehad om met teoloë uit baie ander kerke saam te werk. Dit het in hom ’n ruimheid 
geskep vir ander se oortuigings. Adrio is getroud met Hermien. Hulle het drie kinders, Mari, 
Carina en Friedrich, en vier kleinkinders, Guillaume, Helet, Wiets en Ilani. En almal dien die Here.  

 
 

UNIEKE VERKOOPPUNTE 
 
- Gerespekteerde teoloog en spesialis op die gebied van sistematiese teologie 
- Ideaal vir Bybelstudiegroepe 
- Universele tema 
- Geskenkboek oor hoop 
 

ANDER BOEKE DEUR DIE OUTEUR 

 
- Die Groot Geloofswoordeboek 
- ’n Perspektief op Openbaring  

- Wat kan ek glo? 
- Alle paaie lei na Jesus 
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- Leef uit jou doop 
- Wie is God? 


