
DVD’S & CD ’S BESKIKBAAR 
 

TOTALE PAKKET 
Om al hierdie genoemde DVD’s, CD’s & boek as een volledige pakket te ontvang teen ‘n 

beter prys, sms die woord: “TP COMBO” na:  083 298 2035 OF 076 3733 143. 
Ons maak gebruik van courierdienste wat R100 vra, vir die hele pakket, dan lewer hulle 

binne 3 dae by u deur af. 
 

   

 

 

 

 

 

 
13 SNIT MUSIEK CD 

 
OU AFRIKAANSE 

PINKSTER KOORTJIES 

 TE WEES SOOS JESUS 

 Keurspel:  Dit laat my so lekker sing, Daar’s verlange in my 
hart na Jesus, Daar is krag, Ons gaan juig, Dit borrel, Weet 
jy nie 

 Al die lof en al die eer 

 Ek hoor die waterstrome val  

 Bring dit my nader 

 Ek weet die Here maak ‘n weg - Die Here is my Herder 

 Hulle noem Hom 

 Te wees soos Jesus 

 Juig al wat leef 

 Doen slegs U wil 

 Vir Jesus het ek lief 

 Jesus gee krag 

 U is Waardig 
 Dit roer my siel 

HIERDIE CD KOS R100 
Om hierdie CD te bestel sms die woord:  “TE WEES” na:  083 298 2035 of 076 3733 143 

 

   

 

 

 

 

 

12 SNIT MUSIEK CD 
 

ENGELS & AFRIKAANSE 
KOORTJIES & 1800’S 

‘HYMNS’ 
 

 NOTHING BUT THE BLOOD 

 As Hy jou aanraak 

 Into Thy presence 

 Nothing but the Blood 

 How great is our God 

 Ek wil die Here loof 

 Hy’s die Liefling 

 Hy leef, Hy’t opgestaan 

 U is hoog en verhewe 

 Nearer my God to Thee 

 Just as I am 

 Sweep over my soul 

 Come Holy Spirit 

 Keurspel: It’s coming down, Send a new touch, At the 
cross, Kom alle volke, Sy Bloed. 
 
HIERDIE CD KOS R100 

Om hierdie CD te bestel sms die woord:  “NBB” na:  083 298 2035 of 076 3733 143 
 

 

 

  



   
 

 

 

 

 

 
12 SNIT MUSIEK CD 

 
OU AFRIKAANS & 
ENGELSE LIEDERE 

 IT’S NOT OVER TILL ITS OVER 

 It’s not over till it’s over 

 Let me loose myself & find it in Thee 

 Precious memories 

 Calvary’s the reason why 

 It’s coming down medley 

 A crown of thorns 

 Ek maak nou my hart oop 

 Die man met die purperkleed 

 I see a crimson stream of Blood 

 Thank You Lord For Blessing Me 

 Rock of Ages 

 When I get to the end of the way. 
 
HIERDIE CD KOS R100 

Om hierdie CD te bestel sms die woord:  “OVER” na:  083 298 2035 of 076 3733 143 
 

   

 

 

 

 

 

24 PREKE OP CD 
 

 BFM EVANGELISASIE PREEK CD REEKS 
Hierdie is 24 preke op CD wat u kan luister in u motor of by die 
huis oor u CD-speler. 
SOMMIGE TITELS VAN DIE PREKE INGESLUIT IN DIE REEKS: 

 Krag van die godsdiens gees 

 Die 2 altare 

 Vaardigwording van die Heilige Gees 

 Doping van die Heilige Gees 

 Die Elia generasie 

 Simson & die leeu, Israel, die rotskloof van Etam 

 Daai ding 

 Petrus wat na Jesus swem 
 

HIERDIE PREKE OP CD REEKS KOS R300 
Om hierdie CD te bestel sms die woord:  “BFM CD’S” na:  083 298 2035 of 076 3733 143. 

 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

40 ONDERWERPE IN 
GOD SE WOORD 

 FONDASIE 
Hierdie boek is geskryf vir nuwe bekeerlinge of enige iemand 
anders wat graag meer wil leer vanuit God se Woord.  
In hierdie boek bespreek ons 40 onderwerpe. Hierdie 
onderwerpe is diep onderwerpe in God se Woord wat ons 
in detail behandel. Hierdie onderwerpe wat bespreek word 
is van kardinaal belangrike onderwerpe wat jou geestelike 
fondasie solied sal maak. Hierdie boek sal jou lewe verseker 
transformeer.  
 
Hierdie boek kan gratis afgelaai word op www.deonallers.co.za 

HIERDIE BOEK KOS R50 
Om hierdie boek te bestel sms die woord:  “FONDASIE” na:  083 298 2035 of 076 3733 143 

 



   
 

 

 

 

 

 
 

 
8 DVD REEKS 
15 PREKE & 

12 MUSIEKVIDEO’S 

 ESKATOLOGIE  
Hier word onderwerpe in detail bespreek soos:   

 Tekens van die Tye 

 Die Afvalligheid van die Laaste Dae  

 Die 7 Seëls 

 Die 7 Basuine 

 Die 7 Skale 

 Die Vrou en die Bruid van Christus 

 Die Wittroon Oordeel en die Regterstoel 
van Christus 

 Die Hemel 

 Die Hel 

 2 Bonus preke en 12 Musiekvideos. 

HIERDIE REEKS KOS R170 
Om hierdie DVD REEKS te bestel sms die woord:  “ES” na:  083 298 2035 of 076 3733 143 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

8 DVD REEKS 
13 PREKE & 

BONUS SANG CD  

 SAAILAND 
SOMMIGE TITELS VAN DIE PREKE INGESLUIT IN DIE REEKS: 

 Die Bloed op die deurposte 

 Die 3 Altare 

 Soos in die dae van Noag 

 Die stryd 

 Gebed verander sake 

 Verneder jouself 

 Bedroef nie die Gees van die Here nie 

 Ware aanbidding in die tyd van krises 

 Vaardigwording van die Gees van die Here 

 Die krag in jou woorde 

 Hoe lyk jou vrag? 
 

HIERDIE REEKS KOS R170 
Om hierdie DVD REEKS te bestel sms die woord:  “SAAI” na:  083 298 2035 of 076 3733 143 

 

   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

14 DVD REEKS 
36 PREKE  

 KRAG EN HEERLIKHEID 

Hierdie reeks bestaan uit leringe vanuit God se Woord, 
getuienisse, musiekvideo’s en onderhoude wat gevoer was 
met ander mense. 

HIERDIE REEKS KOS R250 
Om hierdie DVD REEKS  te bestel sms die woord:  “KRAG” na:  083 298 2035 of 076 3733 143 

 



   
 

 

 

 

 

 
 
 
 

12 DVD REEKS 
24 PREKE 

 PINKSTER HERLEWING  

Hierdie reeks bestaan uit leringe vanuit God se Woord, 
getuienisse, musiekvideo’s en onderhoude wat gevoer was 
met ander mense. 

 

HIERDIE REEKS KOS R250 
Om hierdie DVD REEKS te bestel sms die woord:  “PH” na:  083 298 2035 of 076 3733 143 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

3 DVD REEKS 
6 PREKE 

 DIE VERHAAL VAN SIMSON 
Daar is soveel om te leer van die verhaal van Simson.   
Leer in hierdie DVD:  

 Simson en die leeu 

 Simson en Israel 

 Simson en die Rotskloof van Etam 

 Simson se val 

 Simson se hare het weer begin groei 

 Die soom van Jesus se kleed 

HIERDIE REEKS KOS R100 
Om hierdie REEKS te bestel sms die woord:  “SIMSON” na:  083 298 2035 of 076 3733 143 

 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

2 DVD REEKS 
4 PREKE  

 RIGTERS 19 – 21 DIE GRUWEL & DIE GEVOLGE 
Die verhaal in die boek van Rigters hoofstuk 19 tot 21 is ‘n 
verhaal wat mense lees en dan weer oor moet lees om seker 
te maak dat ‘n mens reg gelees het.  Hierdie drie hoofstukke 
omskryf die verskriklike verhaal van ‘n Levitiese man wat sy 
byvrou in die hande van die Benjamiete gegee het.  Hierdie 
manne het haar die hele aand lank verkrag.  Soveel so dat sy 
gesterf het.  Hierdie Levitiese man het sy byvrou se liggaam 
geneem, haar in 12 stukke gesny en haar liggaamsdele deur 
die hele land van Israel rond gestuur.   Leer hoe Israel geheel 
en al verval het, weg van die Here, in totale sonde.  Leer hoe 
dat hulle ywer hulle keer op keer in die steek gelaat het en 
wat die gevolg daarvan was. 
 

HIERDIE REEKS KOS R100 
Om hierdie REEKS  te bestel sms die woord:  “RIGTERS” na:  083 298 2035 of 076 3733 143 

 



   

 

 

 

 

ENKEL DVD 

 KERSFEES 

Die waarheid oor Kersfees soos die wêreld dit ken word in 
hierdie DVD ontbloot. Vrae wat in hierdie DVD beantwoord 
word is: Is Jesus werklik die 25ste Desember gebore? Waar kry 
Yule en Kersfees hul oorsprong vandaan? Waar kry die 
kersboom sy oorsprong vandaan? Wie is Kersvader nou eintlik? 
Wie is Kersvader se klein helper en die kabouters. 

HIERDIE DVD KOS R70 
Om hierdie DVD te bestel sms die woord:  “KERS” na:  083 298 2035 of 076 3733 143 

 

   

 

 

 

 

 
ENKEL DVD 

 VALENTYNSDAG 
 
Die waarheid oor die oorsprong van Valentynsdag word in 
hierdie DVD ontbloot. Leer in hierdie DVD:  Waar Valentynsdag 
sy oorsprong vandaan kry. Die fees van lupercalia. Die fees van 
juno februata. Wie St.Valentine was. Waar cupid sy oorsprong 
vandaan kry en die gevolg van Valentynsdag viering.  

HIERDIE DVD KOS R70 
Om hierdie DVD te bestel sms die woord:  “VALENTYNS” na:  083 298 2035 of 076 3733 143 

 

   
 
 
 
 
 

 
 
 

ENKEL DVD 

 PAASFEES 
 
Leer in hierdie DVD:  Wat die Bybel sê oor “easter”, waaroor 
die pasga volgens die Bybel gaan, wanneer was Jesus 
gekruisig, die oorsprong van “easter” soos ons dit ken, mardi 
gras, ash Wednesday, lent & easter en betekenis van die paas 
simbole.    

HIERDIE DVD KOS R70 
Om hierdie DVD te bestel sms die woord:  “PAAS” na:  083 298 2035 of 076 3733 143 

 

   
 
 
 
 
 

 
 
 

ENKEL DVD 

 HALLOWEEN 
 
Hierdie fees, net soos al die ander heidense feeste het 
okkultiese konnektasies. Leer in hierdie  DVD: Halloween  en  
sy  oorsprong,  Halloween  rituele  wat  uitgevoer  word  elke  
jaar,  betekenis  van  rituele, geestelike wette, simboliek. 
  

HIERDIE DVD KOS R70 
Om hierdie DVD te bestel sms die woord:  “HALLOWEEN” na:  083 298 2035 of 076 3733 143 

 

 



   

 

 

 

 

ENKEL DVD 

 VERASSING 
 
Baie kinders van die Here wil graag veras word wanneer hulle 
sterf. Leer in hierdie DVD: Wat sê die Bybel oor lyksverassing vs 
om begrawe te word, die positiewe aspek van verassing, hoe 
word lyke veras, moderne maniere om die as te hou, die effek 
wat as in die geestelike realim uitvoer en weer manifisteer in 
die natuurlike realim wanneer as in die huis gehou word. 
 

HIERDIE DVD KOS R70 
Om hierdie DVD te bestel sms die woord:  “VERAS” na:  083 298 2035 of 076 3733 143 

 

   

 

 

 

 

 
ENKEL DVD 

 ROOK 
 
Baie  kinders van  die  Here  rook en  dink  daar  is  niks  daarmee 
verkeerd  nie. Leer in hierdie  DVD: Die geskiedenis van tabak, 
die sterftes aan sigarette ter wêreld elke jaar, die wetenskap 
agter ‘n sigaret, die wetenskap van wat ‘n sigaret aan jou 
liggaam doen, interessante feite rondom rook, die gebruik van 
die hookah of die hubbly bubbly, die gevaar van tweedehandse 
rook, kan ‘n kind van God deel hê aan rook? 

HIERDIE DVD KOS R70 
Om hierdie DVD te bestel sms die woord:  “ROOK” na:  083 298 2035 of 076 3733 143 

 

   
 
 
 
 
 

 
 
 

ENKEL DVD 

 TATTOO 
 
Baie kinders van die Here het geen kennis oor die waarheid 
rondom tatoeëer merke nie. Leer in hierdie DVD: Die 
geskiedenis en doel van tatoeëer merke, die geestelike 
geskiedenis van tatoeëer merke, die sogenaamde “christelike 
tattoo’s, geestelike wette, die Beeld van Christus. 

HIERDIE DVD KOS R70 
Om hierdie DVD te bestel sms die woord:  “TATTOO” na:  083 298 2035 of 076 3733 143 

 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ENKEL DVD 

 BLOEDLYNVLOEKE, SIELSVERBINTENISSE & GEESTE OORDRA 
– WAT SÊ DIE BYBEL DAARVAN 
In hiedie DVD bestudeer ons een van die mees omstede 
onderwerpe, naamlik die Bloedlynvloek leerstelling.  Ons kyk 
ook na ander onderwerpe soos sielsverbintenisse en 
geestesoordrag.  Daar word baie oor hierdie onderwerpe 
gepraat in die kerke en dit wil voorkom of almal hulle eie 
“opinies” rondom hierdie onderwerpe het.  Vir ons gaan dit 
egter glad nie oor menslike opinies nie… 
 

HIERDIE DVD KOS R70 
Om hierdie DVD te bestel sms die woord:  “BV” na:  083 298 2035 of 076 3733 143 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ENKEL DVD 

  
DOOP 
Die doop onderwerp is 'n onderwerp wat baie 
misverstaan word en baie oor gedebateer word.  
In hierdie DVD bespreek ons:   

 Die doop formulier van die baba doop.  
 Wat is hierdie verbond volgens die doop formulier?  
 Is dit hoe ‘n verbond werk. Sonder verstand?   
 Wat is die verbond wat God met Abraham gesluit 

het?   
 Wat is “DIE” belofde wat Petrus “OOK” bevestig het?  
 Verdere argumente om die kinderdoop te staaf. 
 Huis gesinne wat in die Bybel gedoop is.   
 Waar kom die besprinkeling dan vandaan?   
 Die metode van doop, die oorspronklike teks.  
 Voorbeelde van mense wat geonderdompel was. 
 Betekenis van die onderdompeling.   
 Kan die doop jou red en reinig van sonde?   
 In wie se Naam? 
  

HIERDIE DVD KOS R70 
Om hierdie DVD te bestel sms die woord:  “DOOP” na:  083 298 2035 of 076 3733 143 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ENKEL DVD 

  
VASTING & GEBED, EN DIE DANIËLSVAS 
In hierdie DVD oor vasting en gebed en die  
Daniëlsvas word onderwerpe bespreek soos: 
 
Wat is die doel van vasting en gebed? 

 Wanneer jy ‘n verlange het na ‘n dieper wandel  
met die Here! Jy is honger vir die Here! 

 Wanneer jy die Here raadpleeg vir ‘n sekere 
antwoord 

 Wanneer jy teen sekere vestings te staan kom en 
onder  
hewige aanvalle van die vyand is (Matt17:21) 

 Vir voortbereding om ‘n sekere doel en taak waarin 
die Here jou geroep het, toegerus te word 

 Vir ander mense se behoefdes 
 

Ons kyk ook na die Daniëlsvas.  Waar kry die Daniëlsvas  
sy oorsprong vandaan?  Is die Daniëlsvas soos ons dit  
vandag ken Bybels beantwoordbaar? 
 
Leer meer oor wat die Bybel sê oor hierdie onderwerpe 
in hierdie DVD. 

  
HIERDIE DVD KOS R70 

Om hierdie DVD te bestel sms die woord:  “VAS” na:  083 298 2035 of 076 3733 143 
 

 
 
 

  
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ENKEL DVD 

 
AS WOENSDAG & LENT 
In hierdie DVD oor As Woensdag en Lent, andersins 
bekend as die leidings tydperk, word onderwerpe 
bespreek soos: 
 

 Die oorsprong van Pannekoek Dinsdag “Mardigras” 

 As Woensdag 

 Lent “Die leidings tydperk” 
 
Is hierdie feeste enigsins Bybel beantwoordbaar? 
Kyk hierdie DVD en vind uit... 

 
HIERDIE DVD KOS R70 

Om hierdie DVD te bestel sms die woord:  “LENT” na:  083 298 2035 of 076 3733 143 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

3 DVD REEKS  

  
PROFESIE AKTUEEL 
Hierdie DVD reeks bestaan uit eindtyd profetiese aktuele 
boodskappe wat  
gebaseerd is op huidige wêreldnuus. 
 
DVD 1 - DIE GOLAN HOOGTES 
Die vraag wat mens moet vra is:  ‘Hoekom word die 
Golan hoogtes heeltyd bespreek?’  Ons lees vanuit die 
Bybel, die Golan hoogtes speel ‘n groot rol in die oorlog 
van die GOG en die MAGOG(Esegiel 38 & 39) 
 
DVD 2 - KORES, TRUMP & DIE 3DE TEMPEL 
Koning Kores het die Israeliete terug gestuur na hulle 
vaderland, na hulle Babeloniese ballingskap.  Hy was ’n 
ware vriend van Israel en het selfs gehelp om die Tempel 
te herbou.  Ons sien hierdie selfde paradigma wat tans 
afspeel met President Donald Trump wat ‘n ware vriend 
van Israel is. 
Gaan hy moontlik hulle help om die 3de Tempel te 
herbou? 
 
DVD 3 - KERNWAPENS IN DIE BYBEL 
Ongeveer 2500 jaar terug het die profeet Sagaria ’n gesig 
gesien van ‘n vlieende boekrol.  Hy beskryf die lengte en 
ook hoe hierdie boekrol binnekantlyk.  Die profeet 
Jeremia het gepraat van pyle wat nie sal terugkeer 
nie.  En Eségiël praat van ’n baie groot oorlog en hoe 
daar tewerk moet gaan tydens die opruiming na hierdie 
oorlog. 
Gee die Woord vir ons ‘n baie goeie verduideliking oor 
misiele, kernwapens & 
radioaktiewe bestraling?  Kyk hierdie DVD en vind uit. 

  
HIERDIE DVD REEKS KOS R140 

Om hierdie DVD te bestel sms die woord:  “PA” na:  083 298 2035 of 076 3733 143 
 

 


