
      
In Leef stroom-op! gee Ewald van Rensburg vir le-
sers gereedskap om hierdie wêreld met sy uitdagings 
positief aan te pak. Filippense 4:8 stel ’n positiewe en 
hoopvolle lewensuitkyk voor. 

As jy altyd jou Filippense 4:8-bril dra, sal die 
Heilige Gees sorg dat jy jou gedagtes rig op alles wat 
waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat 
rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is. 

Moses, Elia en Jesus het almal 40 dae beleef 
waarin God hulle iets noemenswaardig wou wys. 
Leef stroom-op! inspireer lesers in 40 dae om op 
hierdie nuwe manier van leef te fokus. Die boek se 
afdelings sluit af met spesiale nadink-oomblikke, 
gebede of praktiese uitdagings. Hiermee saam word 
spesiale video-clips en ’n besprekingsgids vir klein-
groepe op www.cumuitgewers.co.za beskikbaar 
gestel. 

Leef stroom-op! sal jou laat uitstaan met ’n nuwe 
manier van dink en leef! 
 

Spesifikasies: 

 

 
 

KORT KOPIE 
 
Daar sal áltyd goed wees om oor te kla ... Maar daar sal ook áltyd iets wees om voor dankbaar te wees ... Dit 
gaan alles oor hoe jy daarna kyk. Dít is Ewald van Rensburg se boodskap in Leef stroom-op! Hierdie boek sal 
jou laat uitstaan met ’n nuwe manier van dink en leef! Sit jou Filippense 4:8-bril op en laat die Heilige Gees toe om 
jou gedagtes te rig op dit wat werklik belangrik is. 
 

OOR DIE OUTEUR 
 

Ewald van Rensburg spesialiseer in jeug- en familiebediening en is predikant in Somerset-Wes. Hy 
is ook ’n gewilde en bekroonde skrywer. Ewald is getroud met Beatrix, en hulle het twee kinders. 
 
 

 
UNIEKE VERKOOPPUNTE 
 
- Skrywer deel sy perspektief om Filippense 4:8 te gebruik om jou siening van die lewe te verander 
- Die boek se afdelings sluit af met spesiale nadink-oomblikke, gebede op praktiese uitdagings 
- Spesiale video-clips en ’n besprekingsgids wat gratis afgelaai kan word vanaf www.cumuitgewers.co.za 

 
 

ANDER BOEKE DEUR DIE OUTEUR 

 
- ’n Nuwe hemel en ’n nuwe aarde 
- 21 maniere om jou huwelik te verwoes 
- Die Bybel in 366 dae vir jongmense 
 

- Waar genade dans 
- Minder jy, meer Jesus 
- Om te lewe soos Jesus 
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