
      

 

Jy kan die oorvloedige en doeltreffende Geesvervulde 
lewe leef wat God vir jou beplan het. Dit is Beth Moore 
se boodskap in die Bybelstudie Breek vry. 

In hierdie Bybelstudie, wat oor 10 weke strek met ge-
noeg studies vir 5 dae van die week, kyk Beth na temas 
uit die boek Jesaja wat gaan oor die gevangenskap van 
God se kinders, God se getrouheid en die pad na vry-
heid. Deur die Ou-Testamentiese volk in ballingskap te 
vergelyk met die Nuwe-Testamentiese gelowiges en die 
bestudering van die Skrif, help sy lesers die transfor-
merende krag van vryheid in Christus ontdek. Die in-
houd van Beth se DVD Breaking Free is ook tussen 
die week-studies ingewerk.  

God wil hê gelowiges moet Hom ken en in Hom glo, 
Hom verheerlik, sy vrede ervaar en sy teenwoordig-
heid geniet. Breek vry sal jou help om die hindernisse in 
jou lewe te identifiseer wat jou hiervan weerhou. 
 
Spesifikasies: 

 

 
KORT KOPIE 
 
God wil hê gelowiges moet Hom ken en in Hom glo, Hom verheerlik, sy vrede ervaar en sy teenwoordigheid 
geniet. Breek vry sal jou help om die hindernisse in jou lewe te identifiseer wat jou hiervan weerhou. Die 
Bybelstudie strek oor 10 weke met genoeg studies vir 5 dae van die week. 

 

OOR DIE OUTEUR 
 

Beth Moore is ’n topverkoper-outeur en spreker wat deur God gebruik word om miljoene vroue 
van alle ouderdomme, rasse en agtergronde se lewens aan te raak. Beth het Living Proof 
Ministries in 1994 gestig met die doel om vroue te wys hoe om ’n passie vir God se Woord te hê en 
dit te bestudeer. Beth en haar man, Keith, prys die Here vir ’n huwelik van meer as 35 jaar. Hulle 
geniet dit om te reis, op staproetes te gaan, koffie op die agterstoep te drink, Meksikaanse kos te 
eet, mekaar te laat lag, met hulle honde te gaan stap en grootouers te wees.  

 

UNIEKE VERKOOPPUNTE 
 
- 10 weke se interaktiewe studies vir 5 dae van die week 
- Temas kom uit die boek Jesaja 
- Die inhoud van Beth se DVD Breaking Free is in die Bybelstudie ingewerk 
- Beth Moore is ’n topverkoper-outeur. Duisende vroue woon haar konferensies elke jaar by en al meer as  

5 miljoen eksemplare van haar boeke is al verkoop 
- Ook beskikbaar in Engels onder die titel Breaking Free 

 

Breek vry 
Ontdek die verlossende krag  

van vryheid in Christus 
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