
      

 

Die hiernamaals ... Miljoene mense wonder en lees 
oor wat gebeur ná die lewe op aarde. 

Hank Hanegraaff word beskou as een van die 
voorste teologiese denkers van die 21ste eeu. In Die 
lewe ná die dood verduidelik hy die verband tussen 
ons fisiese lewe op aarde en ons ewige toekoms.  

Die boek is in drie dele verdeel met 60 vrae wat 
mense dikwels oor die hiernamaals vra.  

 Afdeling 1 – die ewige hemel en aarde met  
 vrae soos: “Wat gebeur in die hemel?” 

 Afdeling 2 – die oorgang tussen die dood en 
die hemel met vrae soos: “Kan ons verseker 
wees van lewe ná die dood?” 

 Afdeling 3 – hoe jou lewe op aarde beteke- 
nis het tot in ewigheid met vrae soos: “Wat  
van mense wat nog nooit van Jesus gehoor  
het nie?” 

Die lewe ná die dood gee lesers ’n duidelike en 
konkrete verstaan van wat ná die dood gebeur. 

 
Spesifikasies: 

 
 
 

KORT KOPIE 
 
Gaan almal hemel toe en wat gebeur in die hemel? Bekende teoloog Hank Hanegraaff verduidelik in Die 
lewe ná die dood die verband tussen ons fisiese lewe op aarde en ons ewige toekoms. Hy beantwoord in 
hierdie boek 60 vrae wat jy beslis al oor die hiernamaals gevra het. 

 
OOR DIE OUTEUR 
 

Hank Hanegraaff is die president van Christian Research Institute en die aanbieder van die 
radioprogram Bible Answer Man wat in Amerika en Kanada uitgesaai word. Hank word beskou as 
een van die wêreld se voorste Christelike skrywers en apologete. Hy is ’n topverkoper-outeur van 
meer as 20 boeke met miljoene eksemplare in druk en het reeds verskeie toekennings ontvang 
wat die ECPA se Gold Medallion for Excellence in Christian Literature en die Silver Medallion 

insluit. Hank lewer gereeld bydraes vir die bekroonde Christian Research Journal en woon saam met sy 
vrou, Kathy, in Noord-Carolina.  

 

UNIEKE VERKOOPPUNTE 
 
- Topverkoper-outeur  
- Relevante onderwerp bespreek aan die hand van 60 vrae 
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