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Recent nieuw ingevoerd : Overzettingen van gesproken bijbelstudies
van D. van Zuylekom: “Het gaan van onze eigen weg”
Recent nieuw ingevoerd UIT DE SCHRIFTEN:
deel 21 – 1949

en

deel 22 – 1950.

WELKOM OP DE WEBSITE “HET LEVENDE WARE WOORD”.

U vindt hier een weergave van de gehouden bijbelstudies over de Romeinenbrief in Leek door Denijs van Zuylekom (overleden 2010) en Sebastiaan de Graaf, die deze bijbelstudie heeft voltooid.
Momenteel loopt er in Leek een bijbel studie over het boek Openbaring,
gegeven door Sebastiaan de Graaf.

De concept-studies van Sebastiaan de Graaf zijn ook op schrift gesteld
en te lezen in PDF formaat (er is een gratis programma “Adobe Acrobat
Reader” te downloaden van het net).

In Joure wordt sedert een aantal jaren Bijbelstudie gegeven door Peter
en Hoite Slagter uit Wijk bij Duurstede. Ook deze studies zijn te
beluisteren in MP3.

Tevens zijn op deze site diverse artikelen te downloaden van het tijdschrift “Uit de Schriften” Dit tijdschrift verscheen gedurende de
jaren 1929 t/m 1963 onder redactie van S. van Mierlo en G. Pauptit.
Het betreft een uiteenzetting van zeer aanbevelens-waardige onderwerpen met betrekking tot “Het Woord der Waarheid“.

De complete serie jaargangen van “Uit de Schriften” ( 4200 pagina’s)
is in boekvorm of als digitale versie in PDF formaat te verkrijgen tegen een zeer speciale prijs.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

HOE DIENT U MET DE MP3 BESTANDEN OM TE GAAN :

⇒
mp3 bestand luisteren: op de betreffende studie met de muis
klikken

⇒

mp3 bestand opnemen: met de muis naar de betreffende studie gaan

⇒

met rechter muisknop kiezen voor: link opslaan als …..

⇒
het mp3 bestand wordt op uw computer opgeslagen in een door u
gekozen directory.
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Reacties toevoegen is vanwege “spam” uitgezet ……
Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u een e-mailbericht sturen

naar: frofficier@home.nl

