
      

God roep nie bekwame mense nie, Hy bekwaam 
die mense wat Hy roep. In Jy kan ŉ verskil maak 
kom sê Stephan Joubert vir elkeen: Dis nie so 
moeilik om ŉ dissipel van Jesus te wees nie. 
Skud af daardie vooropgestelde idees wat jy het 
oor vir die Here “werk” en gaan lééf vir Hom.  

Stephan Joubert kyk in hierdie boek na die 
dinge wat mense terughou terwyl dit eintlik binne 
hul vermoë is om ’n verskil te maak in ander se 
lewens. 

Bekendes soos Lindie Strydom, Liesel Krause-
Wiid en Tom Smith deel hul getuienisse oor hoe in-
grypend hul perspektief op dissipelskap verruim is 
deur net toe te laat dat God deur hulle werk. 

Jy kan ŉ verskil maak is vir almal wat die be-
hoefte het om sonder skuldgevoelens en geeste-
like manipulasie vir die Here te leef en ’n verskil te 
maak in die wêreld.  

  

Spesifikasies: 

 

 

KORT KOPIE 
 
Jy kan ’n verskil maak in hierdie wêreld – ja, JY! Stephan Joubert kyk in Jy kan ŉ verskil maak na die dinge 
wat jou terughou terwyl dit eintlik binne jou vermoë is om ’n verskil te maak in ander se lewens. Bekendes 
soos Lindie Strydom en Tom Smith deel ook hulle getuienisse oor hoe ingrypend hulle perspektief op 
dissipelskap verruim is en hoe hulle sonder geestelike manipulasie vir die Here leef. 
 

OOR DIE OUTEUR 
 

Stephan Joubert is ’n spreker, prediker, leierskapkonsultant en skrywer. In 2010 is een van sy 
boeke, Jesus – ’n radikale sprong, bekroon met die Andrew Murray-prys. Stephan is buiten-
gewone professor in Teologie aan die Universiteit van die Vrystaat, ’n navorsingsgenoot in 
Teologie aan die Radboud Universiteit in Nijmegen, Nederland, en is ook redakteur van ’n groot 
e-kerk op die internet. Hy is getroud met Marietjie en het twee dogters, Tarien en Elani. 
 

UNIEKE VERKOOPPUNTE 
 
- Bekende skrywer-teoloog wat al die Andrew Murray-prys gewen het 
- Bevat getuienisse deur bekende persone soos Lindie Strydom, Liesel Krause-Wiid en Tom Smith 
 

ANDER BOEKE DEUR DIE OUTEUR 

 

- Die Stiltetydbybel vir mans 
- Jesus – ’n radikale sprong 
- Die impak van God se wil 

 

 
 

- In pas met God se wil  
- Die wederkoms 
- Om Jesus te volg 
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