WAAR MOET HET HEEN MET ONZE WERELD ?

denkt u daar ook wel eens over na ?
Veel mensen zien geen licht meer achter de donkere wolken, die
zich rond deze planeet lijken samen te pakken. Met toenemend
pessimisme zien zij de toekomst als een spookbeeld op zich
afkomen.
De mensheid lijkt te smoren in bloed en tranen, oorlogsgeweld,
hongersnood, natuur- en milieurampen, ongeneeslijke ziekten,
misdaad, normverschuiving en een dalende moraal. Duizenden
mensen, voornamelijk jongeren, zijn vastgelopen in een labyrint
van onzekerheden en teleurstellingen. Zij zien geen toekomst
meer en maken volkomen gedesillusioneerd een einde aan hun
leven. Wat een afschuwelijke en tragische vergissing!
Maar als we de wereld om ons heen
in ogenschouw nemen, hebben deze
doemdenkers dan niet het gelijk aan hun
kant? Niets is minder waar. Er is namelijk
uitkomst voor het mensdom.
Een briljante toekomst ligt voor het
oprapen voor iedereen die weigert bij de
puinhopen van onze hedendaagse wereld
te gaan neerzitten, en juist over de donkere
wolken heen wil zien naar een grandioos
alternatief. Het staat allemaal tot in details
beschreven in het boek ‘Het Grote Conflict’
door E.G. White.
Dit unieke boek is een voltreffer voor deze
tijd. Het bepaalt u bij het verleden, heden en
de toekomst. Dit wereldbekende, meer dan
45 maal vertaalde religieuze meesterwerk
beschrijft het grote conflict tussen goed en

kwaad vanaf het begin tot het einde der
tijden.
In dit boek wordt op een verbazingwekkende
heldere wijze duidelijk gemaakt waar
het heen zal gaan met onze wereld en de
mensheid. Voor iedereen die nog in een God
gelooft, is dit boek aan te raden, maar ook
voor hen die dit niet (meer) doen is het een
buitengewoon fascinerende openbaring.
Wij bieden u dit 475 pagina’s tellende boek
voor € 3,75 aan (zolang de voorraad strekt).
Wilt u van een exemplaar verzekerd zijn,
stuur dan vandaag nog de onderstaande
bon op.
P.S. U kunt ook de eerste delen van de
schriftelijke
Bijbelcursus
‘Eindsprint’
aanvragen. Gratis en geheel vrijblijvend.

Graag wil ik (meer) weten over de grote strijd tussen goed en kwaad,
vanaf het begin tot het einde der tijden. Daarom ontvang ik graag:

_______________________

0 geheel vrijblijvend het wereldbekende religieuze
meesterwerk, het boek ‘Het Grote Conflict’ voor € 3,75.

_______________________

naam
adres

_______________________
Graag wil ik (meer) weten over hoe ik rust en vrede in mijn leven kan
krijgen, meer van de Bijbelse waarheden te weten komen of over mijn
redding door de dood van Jezus Christus. Daarom ontvang ik graag:

0 deel 1,2,3 van de (gratis en geheel vrijblijvende) Bijbelcursus
‘Eindsprint’. Hierin leer ik in eenvoudige stappen de lessen van
de Bijbel kennen en krijg ik inzicht in de geprofeteerde toekomst.

postcode & plaats

_______________________
tel.nr (i.v.m. gratis bezorging)

_______________________
datum

Stuur uw aanvraag in een gefrankeerde enveloppe of per
e-mail naar:
Internationaal Zendingsgenootschap
Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging
Afdeling: EINDSPRINT
postadres:
Postbus 16 | 6950 AA | Dieren | NL
bezoekadres: Middachterlaan 2 | 6955 JC | Ellecom | NL
elektronisch: www.ZDAreformatie.org
Eindsprint@ZDAreformatie.org

- niet de uitgever, maar de verspreider is voor een ordelijke verspreiding verantwoordelijk -

