
      
God is genoeg. Regtig! Hy is al wat jy werklik nodig 
het! Dit is Stephan Joubert se bemoedigende bood-
skap in God is genoeg.  

In 365 dagstukke stap Stephan Joubert saam 
met die leser deur temas soos: Die lewende God is 
meer as genoeg, alles ter wille van ons groot God, 
kyk en leef God raak in die regte lewe en só lyk 
egte geloof. Hy herinner ons dat alles oor die Here 
gaan en dat die drie-enige God se eer voorop moet 
staan in elke keuse wat ons maak en in elke daad 
wat ons verrig.  

God is genoeg sal elke leser uitdaag om klein 
genoeg te wees sodat God se grootheid in en deur 
ons sigbaar kan word.  

 
Spesifikasies: 

 

 

 
KORT KOPIE 
 
God is genoeg. Regtig! Hy is al wat jy werklik nodig het! God is genoeg se 366 dagstukke deur Stephan 
Joubert sal lesers uitdaag om in ŉ jaar kleiner te groei in die Here se teenwoordigheid sodat God se 
grootheid deur ons sigbaar kan word. 

 
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 

 
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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