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Algemeen | Christelijke theologie

Gemeenteleden, ambtsdragers 
en predikanten  

9 789087 189754

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 192 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 17,95
ISBN 978 90 8718 9754
c-NUR 700-001
Verschijnt april 2023

Bundel waarin verschillende aspecten van het geloof worden overdacht

Prof. dr. A. Baars

Het geloof
Zes Bijbellezingen

Het woord ‘geloof’ roept verschillende reacties op. 
Gaat het bijvoorbeeld om ‘een’ geloofsovertuiging, 
om de inhoud van het christelijk geloof of om de heel 
persoonlijke band van het ware geloof tussen de 
Heere en Zijn kinderen? In deze Bijbellezingen gaat 
het vooral om de laatstgenoemde thematiek. Hierbij 
komen de volgende thema’s aan de orde: 1. Het on-
derscheid tussen echt geloof en onecht geloof; 2. Wat 
is nu eigenlijk een waar geloof?; 3. Geloof en strijd; 
4. Geloof en belofte; 5. Geloof en gehoorzaamheid; 
6. Geloof en zekerheid. Deze thema’s worden steeds 
vanuit verschillende Bijbelteksten belicht, waarbij 
voortdurend lijnen getrokken worden naar de prak-
tijk van het geestelijke leven.
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Prof. dr. A. Baars

Prof. dr. A. Baars

Rondom het woord ‘wedergeboorte’ als het begin van het geestelijke 
leven bestaan veel praktisch-geestelijke vragen, zoals: ‘Wat is wederge-
boorte?’ ‘Hoe weet ik dat ik wedergeboren ben?’

In dit boek wordt op verschillende van deze vragen ingegaan. In de 
eerste hoofdstukken komen de fundamentele vragen rond de nood-
zaak en het geheimenis van de wedergeboorte aan de orde. De tweede 
helft van het boek gaat vooral in op een aantal belangrijke vruchten 
van de wedergeboorte, zoals geloof, hoop, liefde en geestelijke groei. 
Deze thema’s worden steeds vanuit verschillende Bijbelteksten belicht, 
waarbij voortdurend lijnen getrokken worden naar de praktijk van het 
geestelijke leven.

9 789087 185800

Advertenties in (kerkelijke) 
bladen en tijdschriften

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 12,99

Prof. dr. A. Baars is emeritus hoogleraar 
ambtelijke vakken aan de Theologische 
Universiteit te Apeldoorn.
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Eerder verschenen

Over de auteur

Gees je  Voge laa r -van  M our ik

9 789087 185985

Jonathan EdwardsJonathan 
Edwards

De geschiedenis
van het heil

Puriteinse 
klassieken

De geschiedenis van het heil is een uniek boek waar-
in Jonathan Edwards de hele heilsgeschiedenis van 
schepping tot voleinding onder de loep neemt. Hij 
was zich ervan bewust dat hij daarmee iets deed wat 
nog niet eerder gedaan was: ‘theologie op een geheel 
nieuwe manier’. Het boek is historisch van opzet en 
volgt de Bijbelse heilsgeschiedenis. Edwards was 
ervan overtuigd dat christenen niet alleen zicht moe-
ten hebben op hun persoonlijke verlossing, maar ook 
en vooral op het totale verlossingsplan van God. Ook 
de toekomst van Israël heeft daarin een plaats. Met 
dit boek leren gelovigen hun eigen verlossing te zien 
als een onderdeel van een veel grootser en verhevener 
plan, namelijk de verlossing van de hele schepping en 
de verheerlijking van Gods Naam daarin.

Vertaald door: ing. Jan Zeeman te Urk.

Jonathan Edwards (1703-1758) was een invloedrijk 
Amerikaans prediker tijdens de ‘Grote Opwekking’ 
in de eerste helft van de achttiende eeuw. Als belang-
rijk Amerikaans theoloog en filosoof oefent hij nog 
altijd grote invloed uit op theologen en voorgangers 
over de hele wereld.

Dit is het elfde deel in de serie Puriteinse klassieken.

De geschiedenis
van het heil

11

9 789087 185985

Advertenties in (kerkelijke) bladen 
en tijdschriften

Gemeenteleden en ambtsdragers  

9 789087 189259

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 536 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 29,95
ISBN 978 90 8718 9259
c-NUR 700
Verschijnt maart 2023

Hoe onderscheiden we algemene religieuze gevoelens van het werk van de Geest?

Jonathan Edwards

Religieuze gevoelens
De grote opwekking in de jaren 1740-1742 was voor 
Jonathan Edwards de aanleiding tot een diepgaan-
de bezinning op het werk van de Heilige Geest. In 
‘Religieuze gevoelens’ maakt Edwards duidelijk dat 
de Heilige Geest in de wedergeboorte niet alleen ons 
verstand verlicht, maar ook Gods liefde in ons hart 
uitstort. Dit brengt hem tot zijn centrale stelling dat 
de ware religie altijd bevindelijk van karakter is. Hij 
hanteert dit inzicht om te laten zien welke gevoelens 
niet noodzakelijk het zaligmakende werk van de 
Geest zijn. Daarna laat hij zien waaruit de inwoning 
van de Geest wel blijkt. Religieuze gevoelens die 
vrucht zijn van de Geest zijn het begin van alle an-
dere christelijke genaden en deugden. Kenmerkend 
is dat een christen heiligheid lief krijgt. Zo verbindt 
Edwards het innerlijke werk van de Geest met de 
uiterlijke praktijk van het leven.

Jonathan 
Edwards

Religieuze
gevoelens

Theologie | Algemeen

Jonathan Edwards (1703-1758) was 
een invloedrijk Amerikaans pre-
diker tijdens de ‘Grote Opwekking’ 
in de eerste helft van de acht-
tiende eeuw. Als belangrijkste 
Amerikaanse theoloog oefent 
hij nog altijd grote invloed uit op 
hedendaagse evangelicale voorgan-
gers.
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Advertenties in (kerkelijke) 
bladen en tijdschriften

Geïnteresseerden in  
persoonlijke belijdenissen  

9 789087 189525

Uitvoering gebonden
Formaat 11 x 16 cm
Omvang ca. 112 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 9525
c-NUR 700
Verschijnt april 2023

Indrukwekkende schuldbelijdenis van de vrouw van koning Hendrik VIII

Catharine Parr

De klacht van een zondares
Catherine Parr (1512-1548) was de laatste vrouw van 
de Engelse koning Hendrik VIII. Door geboorte was 
ze een edelvrouw, door haar huwelijk hoog verhe-
ven, door haar wijsheid vroom, een koningin van 
een machtig koning. Maar ook … een zondares. De 
wereld lag aan haar voeten, maar ze verwierp die om 
de hemel te verwerven. Klagend over haar bestaan 
verafschuwde ze haar zonden. Omdat ze wist dat die 
haar scheidden van God. Ze riep om genade en vond 
die in het offer van Christus. In 1545 publiceerde 
Catherine Parr als eerste vrouw een boek onder haar 
eigen naam: ‘Psalms or Prayers’. In die tijd kwam ze 
onder verdenking te staan dat ze protestants was. Dat 
werd nog duidelijker toen in 1547 haar tweede boek 
verscheen: ‘The Lamentation of a Sinner’.
Vertaald door W. van Emenes.
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De klacht van
een zondares

C A T H E R I N E  P A R RCatherine Parr (1512-1548) was de laatste vrouw 
van de Engelse koning Hendrik VIII. Door ge-
boorte was ze een edelvrouw, door haar huwelijk 
hoog verheven, door haar wijsheid vroom, een 
koningin van een machtig koning. Maar ook … 
een zondares. 

De wereld lag aan haar voeten, maar ze verwierp 
die om de hemel te verwerven. Klagend over haar 
bestaan verafschuwde ze haar zonden. Omdat ze 
wist dat die haar scheidden van God. Ze riep om 
genade en vond die in het offer van Christus. 

In 1545 publiceerde Catherine Parr als eerste 
vrouw een boek onder haar eigen naam: Psalms 
or Prayers. In die tijd kwam ze onder verdenking 
te staan dat ze protestants was. Dat werd nog 
duidelijker toen in 1547 haar tweede boek ver-
scheen: The Lamentation of a Sinner. 

Van dit boekje hebt u nu de Nederlandse vertaling 
in handen. 

9 789087 189525

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,49

Catharina Parr (1512-1548) was koningin 
van Engeland van 1543 tot 1547 als zesde 
en laatste echtgenote van Hendrik VIII. 
In 1545 publiceerde ze haar eerste boek 
onder eigen naam.
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Eerder verschenen

Robert Murray M’Cheyne (1813-1843) 
studeerde theologie aan de universiteit 
van Edinburgh, waar Thomas Chalmers 
zijn leermeester was. In 1836 werd hij 
bevestigd als predikant van de St. Peter’s 
in Dundee. M’Cheyne’s begaafdheid als 
prediker en zijn godsvrucht maakten hem 
zeer geliefd. Zijn geestelijke invloed was 
groot, zowel tijdens zijn korte leven als na 
zijn dood – tot op de dag van vandaag.

Advertenties in (kerkelijke) bladen 
en tijdschriften

Gemeenteleden,  ambtsdragers
  

9 789087 189631

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 288 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 24,95
ISBN 978 90 8718 9631
c-NUR 700-016
Verschijnt maart 2023

Integraal vertaalde bundel preken die na M’Cheynes dood zijn ontdekt

Robert Murray M’Cheyne

Preken over het Nieuwe 
Testament
Aan het begin van de twintigste eeuw kocht James 
Macdonald uit Edinburgh een doos met oude papie-
ren. De inhoud bleek van grote waarde te zijn. Het 
waren de preeknotities van Robert Murray M’Cheyne, 
de godvruchtige en toegewijde predikant van de St. 
Peter’s Church in Dundee. De preken zijn getran-
scribeerd en verschijnen nu voor het eerst integraal 
in Nederlandse vertaling.  Elke preek is vol van 
Christus: Zijn noodzakelijkheid voor zondaars, de 
volheid van Zijn genade, het geluk van degenen die 
tot Hem komen en het gevaar van het verloochenen 
van het geloof in Hem. Ze herinneren ons eraan dat 
we in Christus moeten zijn en uit Hem moeten leven.
Dit tweede deel bevat preken over het Nieuwe 
Testament. Vertaald door drs. Christine Pas-Donker.

Theologie | Preken

Aan het begin van de twintigste eeuw kocht James Macdonald 
uit Edinburgh een doos met oude papieren. De inhoud bleek 
van grote waarde te zijn. Het waren de preeknotities van Robert 
Murray M’Cheyne, de godvruchtige en toegewijde predikant 
van de St. Peter’s Church in Dundee. De preken zijn getranscri-
beerd en verschijnen nu voor het eerst integraal in Nederlandse 
vertaling. 
Elke preek is vol van Christus: Zijn noodzakelijkheid voor zon-
daars, de volheid van Zijn genade, het geluk van degenen die tot 
Hem komen en het gevaar van het verloochenen van het geloof 
in Hem. Ze herinneren ons eraan dat we in Christus moeten zijn 
en uit Hem moeten leven.

Robert Murray M ’Cheyne (1813-1843) studeerde theologie aan 
de universiteit van Edinburgh, waar Thomas Chalmers zijn leer-
meester was. In 1836 werd hij bevestigd als predikant van de 
St. Peter’s in Dundee. M ’Cheyne’s begaafdheid als prediker en 
zijn godsvrucht maakten hem zeer geliefd. Zijn geestelijke in-
vloed was groot, zowel tijdens zijn korte leven als na zijn dood – 
tot op de dag van vandaag. 
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9 789087 188443

R O B E R T  M U R R A Y 
M’C H E Y N E

HET NIEUWE TESTAMENT
P R E K E N  O V E R

DEEL 2
Aan het begin van de twintigste eeuw kocht James Macdonald 
uit Edinburgh een doos met oude papieren. De inhoud bleek 
van grote waarde te zijn. Het waren de preeknotities van Robert 
Murray M’Cheyne, de godvruchtige en toegewijde predikant 
van de St. Peter’s Church in Dundee. De preken zijn getranscri-
beerd en verschijnen nu voor het eerst integraal in Nederlandse 
vertaling. 
Elke preek is vol van Christus: Zijn noodzakelijkheid voor zon-
daars, de volheid van Zijn genade, het geluk van degenen die tot 
Hem komen en het gevaar van het verloochenen van het geloof 
in Hem. Ze herinneren ons eraan dat we in Christus moeten zijn 
en uit Hem moeten leven.

Robert Murray M ’Cheyne (1813-1843) studeerde theologie aan 
de universiteit van Edinburgh, waar Thomas Chalmers zijn leer-
meester was. In 1836 werd hij bevestigd als predikant van de 
St. Peter’s in Dundee. M ’Cheyne’s begaafdheid als prediker en 
zijn godsvrucht maakten hem zeer geliefd. Zijn geestelijke in-
vloed was groot, zowel tijdens zijn korte leven als na zijn dood – 
tot op de dag van vandaag. 
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R O B E R T  M U R R A Y 
M’C H E Y N E

H E T O U D E T E S TA M E N T
P R E K E N  O V E R

DEEL 1

9 789087 188443
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Theologie | Preken

Advertenties in (kerkelijke) 
bladen en tijdschriften

Ambtsdragers en gemeenteleden  

9 789087 189471

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 168 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 25,95
ISBN 978 90 8718 9471
c-NUR 700-016
Verschijnt januari 2023

Preken voor speciale momenten in het kerkelijk jaar

Diverse predikanten Gereformeerde Gemeenten

Uit den schat des Woords
74e jaargang

In de prekenserie ‘Uit den schat des Woords’ ver-
schijnt dit jaar de 74e jaargang. De uitgave is be-
doeld als handreiking voor de leesdiensten, maar 
is ook heel geschikt voor persoonlijk gebruik. 
Onderstaande predikanten van de Gereformeerde 
Gemeenten hebben aan deze bundel meegewerkt: 

Ds. G.J. van Aalst Johannes 3:36
Ds. H. Brons Habakuk 3:17 en 18 Dankdag
Ds. H.J. Agteresch Numeri 21:8 Lijdensweken
Ds. A.T. Huijser Nehemia 2:4 Biddag
Ds. M. Joosse Lukas 13:1-7  Oudejaars- 

avond
Ds. B. Labee Johannes 6:35  Begin  

verenigings-
seizoen

Ds. P. van Ruitenburg Numeri 6:24-26
Ds. A. Schot Johannes 14:12-14 Hemelvaart
Ds. M.H. Schot Lukas 2:36-38 Kerst
Ds. A. Verschuure Spreuken 13:12 Advent
Ds. W. Visscher Johannes 7:37-53
Ds. H.A. van Zetten Markus 16:1-7 Pasen

Uit den schat 
des 

Woord s
74e JA ARGANG

In de prekenserie Uit den schat des Woords verschijnt 
dit jaar de 74e jaargang. De uitgave is bedoeld als 
handreiking voor de leesdiensten, maar is ook heel 
geschikt voor persoonlijk gebruik.

Onderstaande predikanten van de Gereformeerde 
Gemeenten hebben aan deze bundel meegewerkt:

Ds. G.J. van Aalst  Johannes 3:36 
Ds. H. Brons Habakuk 3:17 en 18 Dankdag
Ds. H.J. Agteresch  Numeri 21:8 Lijdensweken
Ds. A.T. Huijser Nehemia 2:4 Biddag
Ds. M. Joosse  Lukas 13:1-7 Oudejaarsavond
Ds. B. Labee  Johannes 6:35 Begin verenigingsseizoen
Ds. P. van Ruitenburg  Numeri 6:24 t/m 26 
Ds. A. Schot  Johannes 14:12 t/m 14 Hemelvaart
Ds. M.H. Schot Lukas 2:36 t/m 38 Kerst
Ds. A. Verschuure Spreuken 13:12 Advent
Ds. W. Visscher Johannes 7:37-53
Ds. H.A. van Zetten  Markus 16:1-7 Pasen

9 789087 189471
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Ds. A.T. Vergunst
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Het huwelijk is een zegen die teruggaat naar 
het paradijs. De Heere brengt mensen samen 
en Hij wil getrouwden Zijn zegen geven. Dat 
is de vreugde van het huwelijk. Tegelijk is het 
voor mensen vaak moeilijk om die vreugde 
te genieten. Soms is een huwelijk reden van 
verdriet. Hoe leef je als man en vrouw in 
liefde voor en verbondenheid aan elkaar? Hoe 
zijn zij samen voor Gods aangezicht? En waar 
vinden zij het evenwicht tussen zich geheel  te 
geven voor de ander en het behouden van hun 
eigenheid? Ds. Vergunst behandelt aan de hand 
van Bijbelse gegevens heel praktisch een eerlijk 
allerlei vragen rond het huwelijk

9 789087 182786

Ds. A.T. Vergunst 
is predikant van de 
Gereformeerde Gemeente 
te Waupun (VS). 
Eerder diende hij de 
gemeenten te Carterton 
(Nieuw-Zeeland) 
en de gemeente te 
Kalamazoo (VS). 

Groeien in je huwelijk

9 789087 182786

Ds. A.T. Vergunst is predikant 
van de Gereformeerde Gemeente 
te Carterton (Nieuw Zeeland). 
Hiervoor diende hij onder meer 
de Gereformeerde Gemeente te 
Waupun (VS).

Advertenties in (kerkelijke)  
bladen en tijdschriften

Jongeren, jongvolwassenen, 
ambtsdragers  

9 789087 189488

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 200 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 90 8718 9488
c-NUR 702-030
Verschijnt april 2023

Actuele en praktische gedachten over het Bijbelboek Prediker

Ds. A.T. Vergunst

Levenswijs
Diepe lessen uit het Bijbelboek Prediker

De drie boeken van Salomo zijn te vergelijken met 
de tempel. Spreuken is de ‘voorhof’, voor iedereen 
toegankelijk. Prediker kun je vergelijken met het 
‘heilige’, dat boek is wat moeilijker. En Hooglied is als 
het ‘heilige der heiligen’, het meest diepzinnige van 
de drie. Met ‘Levenswijs’ heb je dus geen eenvoudig 
boek in handen. Het zijn immers gedachten over het 
Bijbelboek Prediker, het ‘heilige’ dus. Maar schrik 
niet terug, want je zult al lezend merken dat Salomo 
een man van de praktijk was. In het boek Prediker 
vind je vier sleutelbegrippen. Het leven onder de zon, 
ijdelheid, de grote gave van God of het genieten en het 
vrezen van God. Deze begrippen vind je uitgewerkt 
in dit boek, met een concrete toespitsing naar jouw 
leven van vandaag. Opdat je levenswijs je weg mag 
gaan, wijs gemaakt door het Woord.

Theologie | Bijbelstudie

De drie boeken van Salomo zijn te vergelijken met de tempel. 
Spreuken is de ‘voorhof’, voor iedereen toegankelijk. Prediker 
kun je vergelijken met het ‘heilige’, dat boek is wat moeilijker. En 
Hooglied is als het ‘heilige der heiligen’, het meest diepzinnige 
van de drie. 

Met Levenswijs heb je dus geen eenvoudig boek in handen. Het 
zijn immers gedachten over het Bijbelboek Prediker, het ‘heilige’ 
dus. Maar schrik niet terug, want je zult al lezend merken dat 
Salomo een man van de praktijk was.

In het boek Prediker vind je vier sleutelbegrippen. Het leven on-
der de zon, ijdelheid, de grote gave van God of het genieten 
en het vrezen van God. Deze begrippen vind je uitgewerkt in 
dit boek, met een concrete toespitsing naar jouw leven van van-
daag. Opdat je levenswijs je weg mag gaan, wijs gemaakt door 
het Woord.

Ds. A.T. Vergunst is predikant van de Gereformeerde Gemeente 
te Carterton (Nieuw-Zeeland). Ook diende hij de gemeenten in 
Waupun (VS) en Kalamazoo (VS).

9 789087 189488
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Levenswijs
Diepe lessen uit het Bijbelboek Prediker

Ds. A.T. Vergunst

Doelgroep

Promotie

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 10,99
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Tolerantie 
in balans

 Tussen drang en dwang van 
 individu en collectief

Dr. M.J. Kater

Gewetensvrijheid_omslag.indd   2 21-06-16   15:33

Leven als christen | Geloofsopbouw

Advertenties in (kerkelijke) 
bladen en tijdschriften

Gemeenteleden, ambtsdragers, 
catecheten, onderwijzend personeel, 
ouders en opvoeders  

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 160 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 15,95
ISBN 978 90 8718 9242
c-NUR 707
Verschijnt april 2023

Prikkelende studie over kracht en kwetsbaarheid in het christelijke leven

Dr. M.J. Kater

Heerlijke zwakte
De schoonheid van gebrokenheid

Beklemmende visies domineren onze samenleving. De 
‘woke-beweging’ bijvoorbeeld. Maar ook positiviteit – 
‘jij bent je eigen succes’ – het maakbaarheidsdenken 
en allerlei oppervlakkige verlangens maken zich mees-
ter van veel mensen. In ‘Heerlijke zwakte’ zie je wat dat 
betekent voor kerk, school en gezin.
Maar daarmee stopt het niet. Tegenover deze beklem-
mende visies vind je vijf bevrijdende woorden. Over het 
tarwegraan en het mosterdzaad, de kracht in zwak-
heid, het zwakke van God en de hoopvolle zwakte.
Van daaruit bespreekt de auteur vier gaven die de 
mens ten diepste in en vanuit Christus ontvangt en die 
tegelijkertijd opgaven zijn voor het bevrijd (voor)leven 
op aarde: getraind uithoudingsvermogen, kostbare 
kwetsbaarheid, innerlijke rijkdom en gelukkige zelf-
verloochening.

Dr. M.J. Kater

 De schoonheid van gebrokenheid

HEERLIJKE 
ZWAKTE

9 789087 189242

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 11,99

Dr. M.J. Kater is hoogleraar praktische 
theologie aan de  Theologische Universiteit 
te Apeldoorn.
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Christenen kunnen worstelen met de gedachte dat 
ze Jezus voortdurend teleurstellen en dat Zijn ge-
duld met hen wel bijna op moet zijn. Ze weten wat 
Christus voor hen heeft gedaan, maar weten ze ook 
wat er in Zijn hart leeft? Weten ze Wie Hij is en 
hoe Hij denkt over Zijn kinderen? 

In Mattheüs 11 beschrijft Jezus Zichzelf als ‘zacht-
moedig en nederig van hart’. Hij verlangt ernaar 
dat Zijn kinderen, die strijden met zonde en lijden, 
Zijn hart leren kennen en rust vinden in Hem. 
Ortlund overdenkt deze woorden van Gods Zoon. 
Hij duikt diep in de Bijbel gedeelten die spreken 
over Christus’ genegenheid voor Zijn volk. Hier-
bij citeert hij ruimschoots uit werken van bekende 
puriteinen als John Bunyan en Thomas Goodwin. 
Dit boek wil vermoeide, onzekere gelovigen be-
moedigen op hun levensreis.

Dane C. Ortlund is predikant van de Presbyterian 
Church in Naperville, Illinois. Hij is redacteur van de  
serie Knowing the Bible en de serie Short Studies in 
Biblical Theology. 

ZACHTMOEDIG

VAN HART

en nederig

Dane Ortlund

De liefde van Christus
voor Zijn kinderen

9 789087 185633
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Eerder verschenen

Dane C. Ortlund is predikant van de 
Presbyterian Church in Naperville, Illinois. 
Hij is redacteur van de serie Knowing the 
Bible en de serie Short Studies in Biblical 
Theology. Ortlund is getrouwd met Stacey, 
samen hebben ze vijf kinderen.

Advertenties in (kerkelijke) 
bladen en tijdschriften

Gemeenteleden, ambtsdragers, 
theologen  

9 789087 189358

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 256 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 21,95
ISBN 978 90 8718 9358
c-NUR 707
Verschijnt maart 2023

Verdiepende studie over Edwards’ spreken over het christelijke leven

Dane Ortlund

Jonathan Edwards over  
het christelijke leven
Gedreven door de schoonheid van God

Jonathan Edwards wordt geprezen als een van de grootste 
theologen in de Amerikaanse geschiedenis. In ‘Edwards 
over het christelijke leven’ verkent dr. Dane C. Ortlund het 
middelpunt van de passie van de grote achttiende-eeuwse 
predikant: Gods schitterende schoonheid. Of het nu ging 
over de aard van de liefde, het grote belang en gezag van de 
Schrift of de glorie van de natuurlijke wereld: het concept 
van schoonheid doortrok Edwards’ portret van het chris-
telijke leven. Dit toegankelijke boek inspireert de lezer om 
Edwards’ visie op het christen-zijn te omarmen: genieten 
van en reflecteren op de schoonheid van God in alle dingen.
Dit boek is onderdeel van de serie ‘Theologians on the 
Christian Life’. Vertaald door ing. Jan Zeeman te Urk.

Leven als christen | Geloofsopbouw

Jonathan Edwards wordt geprezen als een van de groot-
ste theologen in de Amerikaanse geschiedenis. In Edwards 
over het christelijke leven nodigt dr. Dane C. Ortlund ons 
uit om het middelpunt van de passie van de grote acht-
tiende-eeuwse predikant te verkennen: Gods schitterende 
schoonheid. Of het nu ging over de aard van de liefde, 
het grote belang en gezag van de Schrift of de glorie van 
de natuurlijke wereld: het concept van schoonheid stond 

centraal in de theologie van Edwards en doortrok zijn portret van het chris-
telijk leven. 
Dit toegankelijke en heldere boek zal u inspireren om Edwards’ mooie visie 
te omarmen van wat het betekent om christen te zijn: genieten van en re-
fl ecteren op de schoonheid van God in alle dingen.
Dit boek maakt deel uit van de serie Theologians on the Christian Life.
De vertaling is verzorgd door ing. Jan Zeeman te Urk.

Dr. Dane C. Ortlund (PhD, Wheaton College) is predikant van de Presbyterian 
Church in Naperville, Illinois. Hij is redacteur van de serie Knowing the Bible en 
de serie Short Studies in Biblical Theology.

Hoe komt het dat christenen in de postmoderne eenentwintigste eeuw 
voor de voeding van hun ziel te rade gaan bij een predikant uit Amerika 
die driehonderd jaar geleden in een heel andere cultuur werkte en leefde? 
De grondslag achter dit geheim is het wonder dat een zondaar deel krijgt 
aan Gods natuur. Dit betekent niet dat wij ophouden mens te zijn, maar 
het wil wel zeggen dat we door de inwoning van de Heilige Geest op een 
bepaalde manier opgenomen worden in het leven van Gods drie-eenheid 
om te delen in Gods liefde en geluk. Zo begint het eeuwigheidsleven in 
dit leven. Dat kleine begin roept om de vervulling ervan in het eeuwige 
leven. Dan zal het zijn dat we eeuwig genoeg hebben aan God zonder ooit 
genoeg te krijgen van God. Deze passie voor God – in Edwards – wens ik 
de lezer van heler harte toe.

Prof. dr. W. van Vlastuin

9 789087 189358
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Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 16,49
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9 789087 187118 9 789087 188429

De noodzaak van  
geloofszekerheid

Een vast 
vertrouwen

Anthony Burgess

Doelgroep

Promotie

Leven als christen | Geloofsopbouw

John Flavel (1628-1691) was een Engelse puritein 
die non-conformist werd na de Great Ejection 
van 1662. Het duurde tien jaar voordat hij weer 
toestemming kreeg om te preken, en dan alleen 
in zijn eigen huis. De vele geschriften die hij 
heeft nagelaten staan bekend om hun praktische 
karakter.

Advertenties in (kerkelijke) 
bladen en tijdschriften

Persoonlijk gebruik; ouderen en 
jongeren  

9 789087 189679

Uitvoering gebonden
Formaat 13 x 19 cm
Omvang ca. 160 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 18,95
ISBN 978 90 8718 9679
c-NUR 707-001
Verschijnt april 2023

Klassieker van John Flavel over het volharden in het geloof

John Flavel |

Bewaar uw hart
Trouw blijven aan de liefde tot God

Het moeilijkste tijdens de bekering is het hart voor 
God in te winnen; het moeilijkste na de bekering is 
het hart bij God te bewaren. ‘Bewaar uw hart’ wil ons 
hierin leiden en helpen. Op een duidelijke manier 
vertelt Flavel wat het bewaren van ons hart betekent. 
Hij spoort ons aan deze opdracht serieus te nemen 
en bespreekt de momenten waarop we extra op 
onze hoede moeten zijn om niet afgeleid te worden 
van ons doel. Flavels raad is tijdloos, fijngevoelig en 
diepgaand. 

Vertaald door Marc van Rijswijk.

de liefde tot God

Bewaar uw hart
John Flavel

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 14,49

Eerder verschenen

Deel 3 in de serie Puriteinse Parels



Over de auteur BOEKGEGEVENS

15

9 789087 184032 9 789087 186920

9 789087 184032

‘Heere, leg mij de woorden in mijn mond. 
Kies de wapens uit. En als ik mijn hand in 
de tas steek en een steen daaruit haal om 
te slingeren, bestuurt U dan mijn hand en 
geef, dat de steen in het hart van een zon-
daar zinkt. Om Jezus wil, Amen!’

Jaren geleden schreef de Engelse dominee, 
Joseph Alleine een heel bekend boek. De 
titel van dat boek luidde: ‘Alarm aan de 
onbekeerden!’  Dit boek behoorde tot het 
meest gelezen boek in Engeland en het is 
voor veel mensen tot zegen geweest..  Het 
oude bekende boek van ds. Joseph Alleine 
is voor jou hertaald. Waarom? Omdat jij dit 
moet lezen!  In dit boek is zoveel als moge-
lijk is geprobeerd de boodschap van Ds. Al-
leine over te brengen in jouw taal.  De ernst 
en de liefde van ds. Alleine is voelbaar als 
hij je, met alles wat in hem is, toeroept om 
je tot de Heere te bekeren! 

Dit boek is geschikt voor persoonlijk ge-
bruik, maar ook als leidraad voor (jeugd)
verenigingen. Alarm!

Joseph Alleine
en zijn dringende

oproep tot bekering

J. Kriekaard
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9 789087 186920

‘Veel mensen denken dat het in dit leven 
onmogelijk is om zeker te weten of je een 
kind van God bent. De Heere leert echter in 
Zijn Woord dat dit wel degelijk mogelijk is. 
Sterker nog, het is duidelijker te weten dan 
jij denkt.’

Jaren geleden schreef de Schotse dominee 
William Guthrie zijn boek Des christens 
groot interest. Je zou ook kunnen zeggen: 
‘De grote rijkdom van een christen.’ Dit 
oude en bekende boek van Guthrie is nu 
voor jou herschreven. Omdat de inhoud het 
waard is om door jou gelezen te worden.

Maak kennis met het werk van Guthrie en 
voel de liefde van deze prediker tot zielen, 
als hij je antwoord geeft op vragen die in je 
hart kunnen leven. Zijn doel was om men-
sen tot Christus te leiden. Mag hij ook jou 
bij de hand nemen?

Dit boek is geschikt voor persoonlijk ge-
bruik en kan dienen als leidraad voor 
(jeugd)verenigingen.

William Guthrie 
en het grootste bezit

Jeroen Kriekaard

!
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Doelgroep

Promotie

Jeroen Kriekaard (1987) is docent gods-
dienst op het Driestar College te Gouda. 
Daarnaast geeft hij catechisatie en cursus 
catechese voor ambtsdragers. Van zijn 
hand verschenen onder meer ‘Tot een vol-
komen verzoening’, ‘Alarm!’ en ‘Leven!’.

Advertenties in (kerkelijke) 
bladen en tijdschriften

Jongeren  

9 789087 189303

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 128 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 10,95
ISBN 978 90 8718 9303
c-NUR 707-004
Verschijnt maart 2023

Het bekende boek van John Owen over Psalm 130 hertaald voor jongeren

Jeroen Kriekaard

Vergeving!
John Owen en zijn uitleg over Psalm 130

‘Er is geen mens die vergeving van zonden ontvangt, 
zónder het bloed van de Heere Jezus. Het is Zijn bloed dat 
de zonden afwast en de mens reinigt. In datzelfde bloed 
belooft de Heere dat er geen enkel ander middel meer 
nodig is.’  
Jaren geleden schreef de Engelse predikant John Owen 
zijn boek ‘Bij U is vergeving’. Hierin legt hij Psalm 130 
uit. In ‘Vergeving!’ vind je de rijke inhoud terug, geschre-
ven in een taal die jij begrijpt. De auteur heeft geprobeerd 
de ernstige en liefdevolle boodschap van Owen zo nauw-
keurig mogelijk over te brengen. Indrukwekkend is het 
hoofdstuk dat gaat over de vergeving van zonden. Owen 
vertelt hoe de Heere de zonden van Zijn kinderen ver-
geeft en neemt je als het ware bij de hand om je de weg 
tot de zaligheid te wijzen. Elk hoofdstuk wordt afgesloten 
met enkele (gespreks)vragen.

Leven als christen | Geloofsopbouw

9 789087 189303

Er is geen mens die vergeving van zonden 
ontvangt, zónder het bloed van de Heere 
Jezus. Het is Zijn bloed dat de zonden af-
wast en de mens reinigt. In datzelfde bloed 
belooft de Heere dat er geen enkel ander 
middel meer nodig is. De Heere kijkt naar 
dat bloed en zegt: ‘Kijk, in het bloed van 
Mijn Zoon, zie Ik dat alles voldaan is en 
dat dit bloed vergevend en reinigend werkt. 
Hiermee bevestig Ik mijn belofte dat Zijn 
bloed reinigt van alle zonden.’

Jaren geleden schreef de Engelse predikant 
John Owen zijn boek Bij U is vergeving. 
Hierin legt hij Psalm 130 uit. In Vergeving!
vind je de rijke inhoud terug, geschreven in 
een taal die jij begrijpt. 
De auteur heeft geprobeerd de ernstige en 
liefdevolle boodschap van Owen zo nauw-
keurig mogelijk over te brengen. Indruk-
wekkend is het hoofdstuk dat gaat over de 
vergeving van zonden. Owen vertelt daarin 
hoe de Heere de zonden van Zijn kinderen 
vergeeft en neemt je als het ware bij de hand 
om je te onderwijzen in de weg tot de zalig-
heid.

Dit boek is geschikt voor persoonlijk ge-
bruik, maar ook als leidraad voor (jeugd)
verenigingen. Elk hoofdstuk wordt afgeslo-
ten met enkele (gespreks)vragen. 

Vergevin
g!

John Owen en 
zijn uitleg over 

Psalm 130

Jeroen Kriekaard

Jeroen K
riekaard
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Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,99

Eerder verschenen
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Dagboeken | Dagboek kerkelijk jaar

Grote letter:
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 376 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 15,95
ISBN 978 90 8718 9549
c-NUR 707-022
Verschijnt juli 2023

Advertenties in (kerkelijke) 
bladen en tijdschriften

Persoonlijk gebruik, jongeren en  
ouderen  

9 789087 189532 9 789087 189549

Kleine letter:
Uitvoering gebonden
Formaat 10 x 14,4 cm
Omvang ca. 736 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 90 8718 9532
c-NUR 707-022
Verschijnt juli 2023

Vertrouwd dagboek bij de Statenvertaling

Diverse predikanten

De Banier dagboekkalender 2024
‘De Banier Dagboekkalender’ is een dagboek bij de 
Statenvertaling. Voor elke dag is er een meditatie 
naar aanleiding van een Bijbelgedeelte. Daarnaast 
wordt een te lezen Schriftgedeelte en een te zingen 
psalm opgegeven. Verder staan er in dit dagboek 
diverse kortere en langere verhalen, gedichten en 
citaten die tot nadenken stemmen. Per dag vindt u 
bovendien de gegevens over de datum met de zon- en 
maanstanden. Het bevat bijdragen van predikanten 
uit diverse kerkgenootschappen.

v

d a g b o e k
k a l e n d e r

de Banier

2 0 2 4

De Banier Dagboekkalender is een dagboek 
bij de Statenvertaling. 
Voor elke dag is er een meditatie naar aanlei-
ding van een Bijbelgedeelte. Daarnaast wordt 
een te lezen Schriftgedeelte en te zingen 
psalm opgegeven.
Verder staan er in dit dagboek diverse kortere 
en langere verhalen.
Per dag vindt u bovendien alle gegevens over 
de datum met de zon- en maanstanden. 

de Banier
d a g b o e k 

k a l e n d e r 2024
v

9 789087 189532
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Mary Forbes Winslow (1774–1854), de 
moeder van Octavius Winslow, bleef op haar 
veertigste als weduwe achter met negen kin-
deren. Met elk van deze kinderen had ze een 
innige geestelijke band.

Advertenties in (kerkelijke) bladen 
en tijdschriften

Moeders en oma’s  

9 789087 189365

Uitvoering gebonden
Formaat 11 x 16 cm
Omvang ca. 80 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 11,95
ISBN 978 90 8718 9365
c-NUR 713-002
Verschijnt april 2023

Waardevol (Moederdag)geschenk voor moeders en oma’s

Mary Winslow

Brieven van een lieve moeder 
en oma
Mary Winslow (1774-1854) - de moeder van ds. 
Octavius Winslow - heeft een veelbewogen leven 
gehad. Ze was nog maar kort naar New York geëmi-
greerd met tien kinderen, toen haar jongste dochter-
tje overleed. Voordat het meisje was begraven, kreeg 
ze bericht van overzee dat haar man was gestorven. 
Maar de Heere bemoedigde haar met de belofte dat 
haar gezin in de hemel weer compleet zou zijn. Uit 
haar vele brieven is een selectie gemaakt. In deze 
bundel leest u wat ze schreef aan haar kinderen en 
kleinkinderen. Uit alles blijkt wat haar diepste ver-
langen was, namelijk om dicht bij de Zaligmaker te 
leven. Dat gunde ze ook haar kinderen. Ze leefde mee 
in zorg en verdriet, maar bovenal wees ze op Hem bij 
Wie alleen ware troost en rust te vinden is voor de 
ziel.

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen.

Cadeauboeken | Geloofsopbouwende thema’s

Brieven

Mary Winslow
9 789087 189365
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Mary Winslow (1774-1854) – de moeder van ds. 
Octavius Winslow – heeft een veelbewogen leven 
gehad. Ze was nog maar kort naar New York ge-
emigreerd met tien kinderen, toen haar jongste 
dochtertje overleed. Voordat het meisje was be-
graven, kreeg Mary bericht van overzee dat haar 
man was gestorven. Maar de Heere bemoedigde 
haar met de belofte dat haar gezin in de hemel 
weer compleet zou zijn. 

Uit haar vele brieven is een selectie gemaakt. In 
deze bundel leest u wat ze schreef aan haar kin-
deren en kleinkinderen. Uit alles blijkt wat haar 
diepste verlangen was, namelijk om dicht bij 
de Zaligmaker te leven. Dat gunde ze ook haar 
kinderen. Ze leefde mee in zorg en verdriet, maar 
bovenal wees ze op Hem bij Wie alleen ware 
troost en rust te vinden is voor de ziel. 

DoelgroepPromotie
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Cadeauboeken | Geloofsopbouwende thema’s

De Schotse theoloog Thomas Boston  
(1676–1732) diende als predikant de ge-
meente van Simprin en later van Ettrick. 
Mede door zijn geschriften heeft hij veel 
invloed gehad in Schotland maar ook 
daarbuiten, met name in Nederland en de 
Verenigde Staten.

Advertenties in (kerkelijke)  
bladen en tijdschriften

Ambtsdragers en  
gemeenteleden  

9 789087 189518

Uitvoering gebonden
Formaat 11 x 16 cm
Omvang ca. 72 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 10,95
ISBN 978 90 8718 9518
c-NUR 713-002
Verschijnt maart 2023

Pastoraal cadeauboekje voor jongeren en ouderen

Thomas Boston

Een hartelijke nodiging
De Schotse predikant Thomas Boston (1676-1732) 
is een bekende puritein. Hij wist Gods Woord heel 
dicht bij het hart te brengen. Diepe bewogenheid 
met betrekking tot het eeuwig heil van zijn hoorders, 
stempelt zijn preken. Dat blijkt ook in dit geschenk-
boekje waarin preken zijn opgenomen over onder-
staande teksten: 
1. Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en  
belast zijt, en Ik zal u rust geven (Mattheüs 11:28).   
 2. Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort 
en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen 
zijn er die door dezelve ingaan. Want de poort is eng 
en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen 
zijn er die dezelve vinden (Mattheüs 7:13 en 14).

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen.

De Schotse predikant Thomas Boston (1676-1732) 
is een bekende puritein. Hij wist Gods Woord heel 
dicht bij het hart te brengen. Diepe bewogenheid 
met betrekking tot het eeuwig heil van zijn hoor-
ders, stempelt zijn preken. Dat blijkt ook in dit ge-
schenkboekje waarin preken zijn opgenomen over 
onderstaande teksten: 

1.  Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid  
en belast zijt, en Ik zal u rust geven. 

 Mattheüs 11:28 

2.  Gaat in door de enge poort; want wijd is de  
poort en breed is de weg, die tot het verderf  
leidt, en velen zijn er die door dezelve ingaan. 
Want de poort is eng en de weg is nauw,  
die tot het leven leidt, en weinigen zijn er  
die dezelve vinden. 

 Mattheüs 7:13 en 14 

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Thomas Boston

Een
hartelijke
nodiging

Een hartelijke nodiging
Thom

as Boston

9 789087 189518
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Ds. P. den Butter diende als predikant bin-
nen de Christelijk Gereformeerde Kerken 
de gemeenten van Gorinchem, Bunschoten, 
Middelharnis, Urk, Driebergen en opnieuw 
Middelharnis. Van 1975 tot 1982 woonde 
en diende hij in Canada.

Geïnteresseerden in (de 
heilsgeschiedenis van) Israël  

9 789087 189310

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 296 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 19,95
ISBN 978 90 8718 9310
c-NUR 716-020
Verschijnt maart 2023

Heruitgave van een iconisch boek over de plaats van het volk Israël

Ds. P. den Butter

Volk tussen eeuwigheid  
en eenzaamheid
Welke rol speelt het Israël van nu in Gods heilsplan? 
En hoe moeten we dat zien in het licht van de christe-
lijke kerk? Hoe zit het met de zogeheten vervangings-
theologie? En wat hebben de puriteinen over Israël 
gezegd? Al in de jaren 70 van de vorige eeuw was ds. 
P. den Butter met deze vragen bezig. Hij zette zijn 
gedachten, opkomend uit en getoetst aan de Heilige 
Schrift, op papier. Zijn boek ‘Volk tussen eeuwigheid 
en eenzaamheid’ bleek zijn tijd ver vooruit te zijn. In 
het jaar dat de staat Israël 75 jaar bestaat, verschijnt 
dit boek in een nieuwe uitgave. Voorzien van een 
inleiding van de auteur en met een inhoud die nage-
noeg gelijk is aan het eerste boek. Een inhoud die een 
verrassend actueel licht laat schijnen over vragen 
rond het volk van God.

Israël en Jodendom | Christenen en Israël 

Welke rol speelt het Israël van nu in Gods heilsplan? En 
hoe moeten we dat zien in het licht van de christelijke kerk? 
Hoe zit het met de zogeheten vervangingstheologie? En wat 
hebben de puriteinen over Israël gezegd?
Al in de jaren 70 van de vorige eeuw was ds. P. den Butter 
met deze vragen bezig. Hij zette zijn gedachten, opkomend 
en getoetst aan de Heilige Schrift, op papier. Zijn boek Volk 
tussen eeuwigheid en eenzaamheid bleek zijn tijd ver voor-
uit te zijn.

In het jaar dat de staat Israël 75 jaar bestaat, verschijnt 
dit vooruitziende boek in een nieuwe uitgave. Voorzien van 
een inleiding van de auteur en met een inhoud die nagenoeg 
gelijk is aan het eerste boek: verkiezing, vervolging, verblin-
ding, verwachting, vergadering, verlossing en vervulling. 
Een inhoud die een verrassend actueel licht laat schijnen 
over vragen rond het volk van God. Want dat is Israël nog 
altijd. Een volk tussen eeuwigheid en eenzaamheid.

Ds. P. den Butter is emeritus predikant binnen de 
Christelijk Gereformeerde Kerken.

9 789087 189310
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Volk tussen
eeuwigheid en 
eenzaamheid

Advertenties in (kerkelijke) 
bladen en tijdschriften

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 14,99

DoelgroepPromotie
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Christen & Maatschappij | Schepping

Bart van den Dikkenberg werkt als weten-
schapsredacteur bij het Reformatorisch 
Dagblad. Hij is afgestudeerd aan de 
Wageningen Universiteit als ecotoxicoloog 
en bodemnatuurkundige. Hij is ambts-
drager en catecheet in de gereformeerde 
gemeente in Nederland van Ochten.

Advertenties in (kerkelijke) 
bladen en tijdschriften

Studenten en andere geïnteres-
seerden in het thema  

9 789087 189648

Uitvoering paperback
Formaat 16 x 24 cm
Omvang ca. 400 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 24,95
ISBN 978 90 8718 9648
c-NUR 740-085
Verschijnt april 2023

Een kritische beschouwing van theïstisch evolutionisme

Bart van den Dikkenberg

De werken van Zijn handen
Een kritisch commentaar op theïstische evolutie

Theïstische evolutie lijkt een aantrekkelijk alter-
natief voor de Bijbelse scheppingsleer. We kunnen 
de evolutieleer aanvaarden, terwijl we het geloof 
in God als Schepper niet hoeven op te geven. Maar 
theïstische evolutie roept ook tal van vragen op. De 
theologische kwesties zijn niet de minste. Op welke 
manier moeten we Genesis 1-11 lezen? En wat te den-
ken van de verwijzingen naar deze hoofdstukken in 
het Nieuwe Testament? Waarin openbaart God Zijn 
scheppingshandelen als alles zich via evolutiepro-
cessen heeft ontwikkeld? Ook doemen er problemen 
op van filosofische en wetenschappelijke aard. De 
auteur onderzoekt in dit boek of het theïstisch evolu-
tionisme een begaanbare weg is voor wie onverkort 
wil vasthouden aan de Bijbel als het Woord van God 
en tegelijk zijn logisch denkvermogen geen geweld 
wil aandoen.

DE WERKEN VAN
ZIJN HANDEN

Een kritisch commentaar 
op theïstische evolutie

Bart van den Dikkenberg

Doelgroep
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Pastorale thema’s | Eenzaamheid

Elisabeth Elliot (1926-2015) was een bekende 
auteur en spreker. Haar eerste man, Jim Elliot, 
was zendeling in Ecuador. Hij werd in 1956 
vermoord door indianen van de Aucastam. 
Later bracht Elisabeth zelf het Evangelie 
aan de Auca’s. Na haar terugkeer naar de 
Verenigde Staten legde ze zich toe op het ge-
ven van lezingen en het schrijven van boeken, 
waardoor ze wereldwijde bekendheid kreeg.

Advertenties in (kerkelijke) 
bladen en tijdschriften

Iedereen die worstelt met  
eenzaamheid  

9 789087 189655

Uitvoering paperback
Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang ca. 176 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 17,95
ISBN 978 90 8718 9655
c-NUR 711-030
Verschijnt maart 2023

Bemoedigende en Bijbelse raad over het omgaan met eenzaamheid

Elisabeth Elliot

Eenzaamheid
Een weg door de wildernis naar God

Je voelt je eenzaam. Je verliest een dierbare, krijgt te ma-
ken met echtscheiding of vervreemding in je huwelijk, of 
je bent single in een omgeving vol stellen en gezinnen. Er 
zijn verschillende manieren om met eenzaamheid om te 
gaan. We kunnen erin berusten, zelfmedelijden hebben of 
een oplossing zoeken. Elisabeth Elliot wijst op de weg van 
het geloof, die eenzaamheid als een geschenk aanvaardt 
als Gods wil voor dit moment. Volgens Elliot, die uit eigen 
ervaring wist wat het was om eenzaam te zijn, moeten 
we eenzaamheid niet alleen accepteren, maar mogen we 
deze ook aan God aanbieden zodat Hij er grote dingen 
mee kan doen. Eenzaamheid is een wildernis. Maar als 
we het als een geschenk uit Gods hand aanvaarden en 
met dankzegging weer aan Hem offeren, kan het een weg 
zijn die leidt naar heiligheid, heerlijkheid en God Zelf. 

Vertaald door Th. van Eijzeren.

Eenzaamheid
Een weg door de 

wildernis naar God

Elisabeth Elliot

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 13,49

9 789087 182410 9 789087 183677

9 789087 182410

M
et vreugde vrouw

 zijn

Met vreugde
vrouw zijn

voor mijn dochter

Elisabeth
Elliot

Elisabeth Elliot

Magnatur ibusciu nderore pelent. Tius idenisi tia-
mene mporro veliquas vendandem aut et, quatquas 
poreste volorero molupta ventio. Nam adis ipsusda 
excerum quat fugia idem volore et reiur? Dust quia 
con non cum asit del molum sinci conem qui qui 
od most alisit, inimi, volorio. Hentiasped molorem 
fugit, ut at ipit laborerfero eatis es quatem ut harum 
quas vendae volecer ferovid mintotatur autas et odis 
ne porum, cum sint quissus aut vel imoluptatia aut 
aliciatust re, id esti dolorro ipsapel lantota dolorun-
tiam, quia non pressequid molut ut es aut que qui-
aest voluptae nonse sus imus etur? Antioressint qui 
quia ditibea volorro ius.
Tasped eturionet pa volut in este pratur?
Pa nost audisquis quid que ni aspere poreped et 
id magniat ut a volorrum rem explibust a conse-
quos nimus ut audanim eatibus adit landis am quid 
ut fuga. Nequo beribus cipicat ionsedicil int occus 
eum ad quo et, consequiatur rectur, si odit officiae 
dolupta natum int ut as voluptio. Ut ligenis molesen 
dandiciam, conserspe nossedit, sustio. Et qui dolenie 
ndundit debis et parite laborestius alist, asiminveres 
audipsum, cum faci voluptatiam, nullorepedit quam
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van de

9 789087 183677

D
e HAND van de W

EVER Lijden is nooit voor niets

ELISABETH
ELLIOT

ELISABETH ELLIOT

Sed molo magnimu sanissunt, quibusanda exped 
quuntur ra core officiu ntotati oreceat que eium 
aut ulpa volentibea pe non corum dus esed quo eat 
quaeceatia quis est earum ipsam nus maiorenti cum 
earum simpore, con ea di ant alibus.
At ut magnatur si verferum non pore veliquunt es 
dolo bere debit que esedi voluptati quia volo cum-
que ra quat.
Bea quid et autem dolecer feriam, odist fugit, consed 
ex et quo eum elibus modic to od eos qui doluptatur 
simustion cus molessum aut aut odis experat aturibu 
stibuscipiet volese minciam aut officid qui volum 
nobis autatis as dior aut lanimod ullume vellam re-
perehenis adipsumqui ad et odis expelest ut vel

Adit verum qui consequam iumque conesene nobit 

fugit quo velenemolore omnis deliqui ationsequid 

molorep udissim expelignatae corporias HAND
WEVER

Eerder verschenen
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Promotie Doelgroep

Piet Vijfhuizen (1950) werkte bijna 40 
jaar bij de politie in de regio Rotterdam. 
Daarnaast is hij bestuurslid van Helpende 
Handen in Woerden. In zijn vrije tijd schrijft 
hij gedichten.

Advertenties in (kerkelijke) 
bladen en tijdschriften

Mantelzorgers, liefhebbers 
van gedichten  

9 789087 189372

Full colour 
Uitvoering gebonden
Formaat 11 x 16 cm
Omvang 96 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 11,95
ISBN 978 90 8718 9372
c-NUR 714-015
Verschijnt januari 2023

Aansprekende gedichten met het oog op de hulpbehoevende naaste

Piet Vijfhuizen

Uitzien naar morgen
Er loopt een weg van gisteren naar morgen. 
Ongeplaveid, vol kuilen en los zand. 
Een kronkelpad; het einde is verborgen 
en lief en leed gaan daarop hand in hand. 

In deze bundel vindt u 45 gedichten, ter bemoediging 
in moeilijke tijden, op het levenspad dat soms zo 
kronkelig is. De dichter, Piet Vijfhuizen, schrijft vaak 
gedichten bij bijzondere gelegenheden. Een aantal 
hiervan is in deze bundel opgenomen. Daarnaast 
hebben enkele gedichten een nadrukkelijke link met 
de doelgroep(en) waar Helpende Handen haar werk 
voor mag doen. Hiermee laat de dichter zijn verbon-
denheid met en liefde voor deze hulpbehoevende 
naasten zien. Deze bundel verschijnt naar aanleiding 
van het 50-jarig bestaan van Helpende Handen.

Gedichten | Geloofsopbouwende thema’s 

Piet Vijfhuizen

Uitzien
naar morgen

U
itzien naar morgen

Er loopt een weg van gisteren naar morgen.
Ongeplaveid, vol kuilen en los zand.
Een kronkelpad; het einde is verborgen
en lief en leed gaan daarop hand in hand.

In deze bundel vindt u 45 gedichten, ter bemoe-
diging in moeilijke tijden, op het levenspad dat 
soms zo kronkelig is. De dichter, Piet Vijfhuizen, 
schrijft vaak gedichten bij bijzondere gelegen-
heden. Een aantal hiervan is in deze bundel op-
genomen. Daarnaast hebben enkele gedichten een 
nadrukkelijke link met de doelgroep(en) waar 
Helpende Handen haar werk voor mag doen. 
Hiermee laat de dichter zijn verbondenheid met 
en liefde voor deze hulpbehoevende naasten zien.

Deze bundel verschijnt naar aanleiding van het 
50-jarig bestaan van Helpende Handen.

P
iet V

ijfh
u

izen

9 789087 189372

Over de auteur
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Religies & Sekten | Islam

Evert Schut is 40 jaar werkzaam geweest 
als internationaal velddirecteur voor Open 
Doors. Hij bezocht tientallen islamitische 
landen op alle werelddelen en woonde 
enige tijd in Azië.

Advertenties in (kerkelijke) 
bladen en tijdschriften

Geïnteresserden in islam, docenten 
voortgezet onderwijs  

9 789087 189341

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 256 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 18,95
ISBN 978 90 8718 9341
c-NUR 717
Verschijnt april 2023

Unieke zoektocht naar de verschillen tussen islam en christendom

Evert Schut

Het cruciale onderscheid
Waarom de islam niets met het kruis van Christus te maken heeft

Tussen het christendom en de islam zijn de nodige 
verschillen. Met grote regelmaat worden wij in onze 
maatschappij geconfronteerd met de consequenties. 
Maar er zijn ook diverse overeenkomsten. Zo is er 
sprake van het geloof in één God en beide geloven 
zijn te herleiden tot Abraham, de ‘vader aller ge-
lovigen’. Ondanks deze overeenkomsten leiden de 
verschillen toch tot polarisatie. De auteur neemt je in 
‘Het cruciale onderscheid’ mee in zijn zoektocht naar 
de feiten. Want zijn er wel zoveel overeenkomsten? 
Zijn die overeenkomsten wel zo onschuldig als je 
denkt? En zijn God en Allah dezelfde, zoals zo vaak 
beweerd wordt? Met zijn 40-jarige werkervaring in 
tal van moslimlanden weet de auteur waar hij het 
over heeft. Hij vult zijn betoog dan ook regelmatig 
aan met voorbeelden die uit het leven gegrepen zijn. 
Dit boek biedt je dan ook een uniek inzicht in de 
islamitische wereld.

Het cruciale 
onderscheid

Waarom de 
islam niets 

met het 
kruis van 

Christus te 
maken heeft

Evert Schut

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 13,99
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9 789087 184391 9 789087 186005

Schuld en vergeving
Drs. P. Eikelboom

Hier komt een fl aptekst die nog gemaakt moet worden.
Drs. Eikelboom heeft de tekst nog niet aangeleverd.Hier komt 
een fl aptekst die nog gemaakt moet worden. Drs. Eikelboom 
heeft de tekst nog niet aangeleverd. Hier komt een fl aptekst die 
nog gemaakt moet worden.
Drs. Eikelboom heeft de tekst nog niet aangeleverd. Hier komt 
een fl aptekst die nog gemaakt moet worden. Drs. Eikelboom 
heeft de tekst nog niet aangeleverd. Hier komt een fl aptekst die 
nog gemaakt moet worden. Drs. Eikelboom heeft de tekst nog 
niet aangeleverd. Hier komt een fl aptekst die nog gemaakt moet 
worden. Drs. Eikelboom heeft de tekst nog niet aangeleverd. 
Hier komt een fl aptekst die nog gemaakt moet worden.Drs. 
Eikelboom heeft de tekst nog niet aangeleverd. Hier komt een 
fl aptekst die nog gemaakt moet worden.
Drs. Eikelboom heeft de tekst nog niet aangeleverd. Hier komt 
een fl aptekst die nog gemaakt moet worden. Drs. Eikelboom 
heeft de tekst nog niet aangeleverd. Hier komt een fl aptekst die 
nog gemaakt moet worden. Drs. Eikelboom heeft de tekst nog 
niet aangeleverd.  

en    

Drs. P. Eikelboom

Schuld
en vergeving

Serie Zorg voor elkaar

Kinderen in pleeggezinnen

Pleegzorg en gastopvang 
in gezin, kerk en school

Ze horen 
bij ons?!

C.P.W. van den Berg en G.J. Verbruggen (red.)Ze horen bij ons?! beschrijft een Bijbelse visie op 
gastopvang en (pleeg)zorg in gezin, kerk en op 
school. De titel geeft de ‘pijn’ aan in de relatie 
tussen ouders en pleegouders: ouders die niet 
meer voor hun eigen kinderen kunnen zorgen, 
pleegouders die gaan voelen dat de pleegkin-
deren ‘hun kinderen worden’ maar dat niet 
zijn. 
Dit boek geeft een inkijk in de praktijk van 
pleegzorg en gastopvang. In het boek zijn di-
verse ervaringsverhalen opgenomen. Daarbij 
cirkelt alles om de vraag: Hoe kunnen we 
christelijke naastenliefde betonen aan kwets-
bare kinderen in gebroken omstandigheden? 
Het is zodoende een handreiking voor gast- 
en pleegouders, scholen, ambtsdragers en ge-
meenteleden. 

Ze horen
 bij on

s?!
C.P.W. van den Berg en G.J. Verbruggen (red.)

K
ruisdragen

Ds. W.A. Zondag

‘Nu reis ik getroost onder ‘t heiligend kruis naar ‘t erfgoed 
hierboven, naar ‘t Vaderlijk huis’, dichtte R.M. McCheyne. 
Deze troost is geen vanzelfsprekendheid. Het is noodzakelijk dat 
wij ons verdiepen in de handvatten die Gods Woord geeft als 
het gaat over het dragen van het kruis van ‘moeite en zorg’ als 
rouw, gezinsproblemen, lichamelijke en psychische nood. 

Mag je in dit verband ‘waaromvragen’ stellen? En wat kan 
helpend zijn als wij kijken naar de ervaringen van Job, Asaf, 
David, Petrus en Paulus? Ook komt in dit boek ter sprake welk 
voorbeeld de Heere Jezus heeft nagelaten in het aanvaarden 
van de Hem voorgestelde lijdensweg. Op deze en aanverwante 
vragen probeert de schrijver een antwoord te geven.

Ds. W.A. Zondag is predikant van de Gereformeerde 
Gemeenten. Sinds 2019 is hij verbonden aan de gemeente te 
Dordrecht. Eerder diende hij de gemeente van Woerden.

Serie Zorg voor elkaar

Bijbels
onderwijs 

in het lijden

Kruisdragen

Ds. W.A. Zondag

9 789087 184100

Serie Zorg voor elkaar

Herstel 
na overspel

Wilma van Dieren - van Sorge
9 789087 184391

Overspel berokkent enorme schade in een huwelijk. De 
uniciteit van de huwelijksband is gebroken en het ver-
trouwen ernstig beschadigd. Is er een weg tot herstel 
van een huwelijk na overspel?  En zo ja, wat vraagt dit 
van beide partners? Zeker is, dat het geen eenvoudige 
weg is.

Deze uitgave geeft praktische handreikingen aan echtpa-
ren die hiermee geconfronteerd worden, alsmede aan 
het pastoraat en de christelijke gemeente. Want helaas 
komen situaties van overspel steeds meer voor, ook bin-
nen kerkelijke gemeenten.

Herstel is mogelijk! Niet in eigen kracht, maar in kracht 
van God, bij Wie alle dingen mogelijk zijn. Daarbij is een 
belangrijke rol weggelegd voor professionele hulpverle-
ning.

Wilma van Dieren- van Sorge is als Intensief Ambulant 
Hulpverlener werkzaam bij Agathos. Zij volgde als hulp-
verlener o.a. de nascholing Relatietherapie na een ver-
trouwensbreuk aan het Kempler Instituut. 

H
erstel na overspel

W
ilm

a van Dieren - van Sorge

Herstel na overspel new 2.indd   1 19-10-20   16:28

Serie Zorg voor elkaar

Sofi eke van Olst

Zie je mij wel echt? Weet je wat mij ten diepste bezighoudt? 
Kan je mij steunen als ik je nodig heb? Ben ik eigenlijk goed 
genoeg voor jou? Accepteer je mij zoals ik ben? Je zult de 
vragen herkennen, want je bent mens. En als mens kennen 
we de behoefte om ons emotioneel veilig te weten.
Het huwelijk mag zo’n veilige plek zijn, waar je begrepen en 
gezien wordt. Daarvoor is wel werk aan de winkel. Met be-
hulp van dit Bijbels gefundeerde boekje ga je nadenken over 
jullie eigen patronen die voor verwijdering zorgen. Maar je 
gaat ook werken aan je emotionele band, door te focussen 
op elkaars hechtingsbehoeftes. Kijk elkaar eens wat vaker 
diep in de ogen en écht in het hart. Je wordt gelukkig van 
een emotioneel veilige relatie!
Dit praktische boekje, met opdrachten om samen te bespre-
ken, is gebaseerd op de Emotionally Focused Therapy (EFT).

Sofi eke van Olst is preventiewerker en psychosociaal hulp-
verlener bij Stichting De Vluchtheuvel. Eerder volgde zij de 
opleiding tot EFT-basistherapeut. Ze is getrouwd en woonde 
met haar man en kinderen van 2006-2016 in Latijns-Amerika, 
waar zij echtparen in de sloppenwijk begeleidde.

Veilig bijjou
Sofi eke van

 O
lst

Veilig bij jou
Samen werken aan
een hechte relatie

9 789087 186005

9 789087 184100

EERDER VERSCHENEN IN DEZE SERIE

Mettie de Braal is intern begeleider 
in het speciaal basisonderwijs. ’Hart 
voor kinderen, al of niet in de knel’ is 
haar op het lijf geschreven.

Ada de Jong werkt als GZ-psycholoog 
bij het Ds. G.H. Kerstencentrum. Ze 
is speciaal betrokken op kinderen 
met specifieke behoeften.

Advertenties in (kerkelijke) 
bladen en tijdschriften

Ouders met schoolgaande  
kinderen, onderwijzend personeel 
in het (basis)onderwijs  

9 789087 189228

Uitvoering paperback
Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang ca. 128 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 11,95
ISBN 978 90 8718 9228
c-NUR 740-025
Verschijnt april 2023

Praktisch boekje met tips voor ouders van zorgkinderen in het onderwijs

Mettie de Braal en Ada de Jong |

Gewoon speciaal
Op zoek naar een passende onderwijsplek voor een puzzelkind

Sommige ouders weten vanaf het moment waarop ze 
hun baby in de armen sluiten dat ze met dit kind een 
zorgroute moeten lopen. Andere ouders krijgen in de 
loop van de tijd toenemende zorgen over de ontwik-
keling van hun kind. Het gedrag van het kind – om 
welke reden dan ook veroorzaakt –  roept zowel thuis 
als op school vragen, irritaties en frustraties op. De 
omgeving begrijpt vaak niet wat er aan de hand is. En 
ouders voelen zich tekortschieten. Het schrikbeeld 
van een niet-reguliere schoolloopbaan wordt werke-
lijkheid. Dit boekje biedt handvatten in de doolhof 
van onderwijs en zorg. Aan de basis ervan ligt een 
schat aan informatie van ouders die eerder zulke 
routes volgden. Beide auteurs werken in het speciaal 
(basis)onderwijs. Vanuit hun professie en praktijker-
varingen doen zij ouders een handreiking.

Christen & Maatschappij | Onderwijs
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Stichting DeVluchtheuvel

M
ettie de Braal | Ada de Jong

Als je kind niet mee kan in het reguliere onderwijs

Sommige ouders weten vanaf het moment waarop ze hun baby in 
de armen sluiten dat ze met dit kind een zorgroute moeten lopen. 
Andere ouders krijgen in de loop van de tijd toenemende zorgen over 
de ontwikkeling van hun kind. Het gedrag van het kind – om welke 
reden dan ook veroorzaakt -  roept zowel thuis als op school vragen, 
irritaties en frustraties op. De omgeving begrijpt vaak niet wat er aan 
de hand is. En ouders voelen zich tekortschieten. Het schrikbeeld van 
een niet-reguliere schoolloopbaan wordt werkelijkheid.
Dit boekje biedt handvatten in de doolhof van onderwijs en zorg. 
Aan de basis ervan ligt een schat aan informatie van ouders die 
eerder zulke routes volgden. Beide auteurs werken in het speciaal 
(basis) onderwijs. Vanuit hun professie en praktijkervaringen doen zij 
ouders een handreiking. 

Mettie de Braal is intern begeleider in het speciaal basisonderwijs. 
’Hart voor kinderen, al of niet in de knel’ is haar op het lijf geschreven. 
Ada de Jong werkt als GZ-psycholoog bij het Ds. G.H. Kerstencentrum. 
Ze is speciaal betrokken op kinderen met specifi eke behoeften.

Serie Zorg voor elkaar

speciaal
Gewoon

Mettie de Braal | Ada de Jong

Op zoek naar een passende onderwijsplek
voor een puzzelkind

G
ew

oon speciaal

9 789087 189228

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 8,99

Over de auteurs
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Christen & Maatschappij | Onderwijs

Drs. Jeroen van der Laan is docent aan 
het Hoornbeeck College in Rotterdam. 
Daarnaast was hij vier jaar practor 
mediawijsheid aan deze onderwijs-
instelling.

Advertenties in (kerkelijke) 
bladen en tijdschriften

Leerkrachten en docenten  

9 789087 189730

Full colour 
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 248 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 11,95
ISBN 978 90 8718 9730
c-NUR 740-025
Verschijnt januari 2023

Handreiking voor onderwijsgevenden die mediawijs les willen geven

Jeroen van der Laan

Groeien in mediawijsheid
Moet de leerkracht of docent iets met mediawijsheid? 
De auteur van dit boek betoogt van wel. Om actueel 
onderwijs te geven moet de docent of leerkracht 
met visie en overtuiging soms wél digitale middelen 
inzetten, maar soms ook niet. Daarnaast is het nodig 
dat er kennis van de digitale wereld is om zo met 
leerlingen een goed gesprek te kunnen voeren. In dit 
boek schetst Jeroen van der Laan de verschillende 
niveaus van mediawijsheid. Ieder onderwerp uit het 
mediawijsheidsmodel wordt ingeleid en voorzien van 
praktische handvatten: #voorindeklas. Hoe maak 
je bijvoorbeeld goed gebruik van het digiboard? 
Daarnaast behandelt dit boek de online leefwereld 
van jongeren, zodat je helemaal op de hoogte bent. 
Al met al blijkt dat mediawijsheid veel breder is dan 
alleen het inzetten van PowerPoint en Microsoft 
Teams. Verrassend veel breder.

Moet de leerkracht of docent iets met mediawĳ sheid? Is het 

een taak van de man of vrouw voor de klas om de leerlingen 

te onderwĳ zen in mediawĳ sheid? De auteur van dit boek 

betoogt van wel. Om actueel onderwĳ s te geven moet de do-

cent of leerkracht met visie en overtuiging soms wél digitale 

middelen inze� en, maar soms ook niet. ICT kan namelĳ k een 

hulpmiddel zĳ n voor een goede les.

Daarnaast is het nodig dat er kennis van de digitale wereld 

is om zo met leerlingen een goed gesprek te kunnen voeren. 

In dit boek schetst Jeroen van der Laan de verschillende 

niveaus van mediawĳ sheid. Ieder onderwerp uit het media-

wĳ sheidsmodel wordt ingeleid en voorzien van praktische 

handva� en: #voorindeklas. Hoe maak je bĳ voorbeeld goed 

gebruik van het digiboard? Daarnaast behandelt dit boek 

de online leefwereld van jongeren, zodat je helemaal op de 

hoogte bent. Al met al blĳ kt dat mediawĳ sheid veel breder is 

dan alleen het inze� en van PowerPoint en Microso�  Teams. 

Verrassend breed. 

Jeroen van der Laan was vier jaar practor mediawĳ sheid 

aan het Hoornbeeck College. Dit boek vormt de afsluiting 

van het practoraat. 

9 789087 189730

GROEIEN IN 

MEDIAWIJSHEID
GROEIEN IN M
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Jeroen van der Laan

Jeroen van der Laan

EEN HANDREIKING VOOR ALLE LEERKRACHTEN EN DOCENTEN 
DIE MEDIAWIJS LES WILLEN GEVEN
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9 789087 180836

Reformatie in Nederlandse steden en dorpen

Dit rijk geïllustreerde boek geeft een uniek overzicht van alle gebeurtenissen 
rond uitvaarten van de vorsten en vorstinnen van het Huis Oranje-Nassau in 
de laatste twee eeuwen. Voor het eerst zijn alle overdenkingen die tijdens de 
uitvaartplechtigheden werden gehouden gebundeld. De auteurs beschrijven 
welke voorgangers spraken, maar verzamelden ook tal van andere wetens-
waardigheden over de periodes van rouw aan het hof.

Dr. Leon van den Broeke belicht de achtergronden van lijkredes door de eeu-
wen heen.

Hoe verliep de reis van de overleden koning Willem I vanuit Berlijn naar Delft?  
Welke predikant sprak bij de begrafenis van koningin Emma? Welke woorden klonken 

er in de Nieuwe Kerk bij de bijzetting van koningin Juliana en prins Claus? 

D
avid H

akkenberg

David Hakkenberg

Koninklijk afscheid

Koninklijk  afscheid

9 789087 180836

Eerder verschenen

Reformatie in Nederlandse steden en dorpen

De beknopte biografische schetsen bieden een perspectief op het leven van dertien prinsen en 
prinsessen, van prins Frederik (1797-1881) tot en met prinses Christina (1947-2019). Elf van 
hen leefden in de negentiende eeuw, de andere twee – naast prinses Christina betreft dat prins 
Friso (1968-2013) – leefden in de twintigste en eenentwintigste eeuw. 

De auteurs gaan in dit boek vooral in op de rouwprotocollen, koninklijke rituelen en gespro-
ken woorden bij het overlijden van de prinsen en prinsessen. Dit boek ontrukt het leven en 
afscheid van deze ‘koningskinderen’ aan de vergetelheid.

De auteurs schreven eerder het boek Koninklijk afscheid, dat in 2019 is verschenen.

l e o n  v a n  d e n  b r o e k e  |  dav i d  h a k k e n b e r g

Koninklijk Oranjekind

9 789087 187163
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Koninklijk  Oranjekind

Dit rijk geïllustreerde boek Koninklijk Oranjekind gaat over het leven en de dood van de  
‘koningskinderen’ van het Huis Oranje-Nassau. Het gaat om die prinsen en prinsessen 

die in het voorbije ruim tweehonderdjarige bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden 
in de schaduw hebben geleefd van de troonopvolger of regerende vorst(in). 

David 
Hakkenberg 
(1947) is marke-
tingdeskundige 
en consultant. 
Hij is een kenner 

van de geschiedenis van het Huis 
Oranje-Nassau in Berlijn. 

Advertenties in (kerkelijke) 
bladen en tijdschriften

Geïnteresseerden in het  
koningshuis, historici  

9 789087 187163

Full colour 
Uitvoering gebonden
Formaat 24 x 22,6 cm
Omvang ca. 144 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 27,50
ISBN 978 90 8718 7163
c-NUR 698
Verschijnt maart 2023

Geïllustreerde biografische schetsen van kinderen uit het Oranjehuis

Leon van den Broeke en David Hakkenberg

Koninklijk oranjekind
Dit rijk geïllustreerde boek ‘Koninklijk Oranjekind’ 
gaat over het leven en de dood van de ‘koningskin-
deren’ van het Huis Oranje-Nassau. Het gaat om 
die prinsen en prinsessen die in het voorbije ruim 
tweehonderdjarige bestaan van het Koninkrijk der 
Nederlanden in de schaduw hebben geleefd van de 
troonopvolger of regerende vorst(in). De beknopte bio-
grafische schetsen bieden een perspectief op het leven 
van dertien prinsen en prinsessen, van prins Frederik 
(1797-1881) tot en met prinses Christina (1947-2019). 
Elf van hen leefden in de negentiende eeuw, de andere 
twee – naast prinses Christina betreft dat prins Friso 
(1968-2013) – leefden in de twintigste en eenentwin-
tigste eeuw. De auteurs gaan in dit boek vooral in op 
de rouwprotocollen, koninklijke rituelen en gesproken 
woorden bij het overlijden van de prinsen en prinses-
sen. Dit boek ontrukt het leven en afscheid van deze 
‘koningskinderen’ aan de vergetelheid.

Geschiedenis | Koningshuizen

Dr. Leon van 
den Broeke 
(1966) is onder 
meer hoogleraar 
rechtstheologie en 
kerkrecht aan de 

Theologische Universiteit Kampen. 
Hij heeft een groot aantal publica-
ties op zijn naam staan.
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Levensverhalen | Zendingsverhalen

Maarten Brand (1981) werkt in het basison-
derwijs. In 2010 begon hij met het schrij-
ven van korte verhalen en boeken. Diverse 
titels voor zowel volwassenen als kinderen 
staan inmiddels op zijn naam.

Advertenties in (kerkelijke) 
bladen en tijdschriften

 Jongeren en volwassenen  

9 789087 189662

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 280 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 16,95
ISBN 978 90 8718 9662
c-NUR 402-020
Verschijnt april 2023

Indrukwekkende verhalende biografie over zendeling John Paton

Maarten Brand

Man van Tanna
Hoe John Paton het Evangelie bracht aan kannibalen

1858: De Schotse John Paton voelt zich geroepen om 
het Evangelie te brengen aan de onbereikte volken, 
en vertrekt samen met zijn jonge vrouw naar Tanna, 
een eiland in de Stille Zuidzee. De missie van John is 
zeker niet zonder gevaar, want de bewoners van het 
eiland zijn kannibalen, en verschillende voorgangers 
van John zijn eerder door inboorlingen omgebracht. 
Maar John laat zich hierdoor niet weerhouden. Hij 
vestigt zich op het eiland en laat met zijn rustige en 
vriendelijke houding zien dat hij geregeerd wordt door 
de Vredevorst, in plaats van door wraak en bijgeloof. 
De eilandbewoners willen echter niet dat de blanke 
man hun manier van leven en gewoontes aantast. Ze 
werken John op allerlei manieren tegen en proberen 
hem zelfs van het leven te beroven. Maar het is alsof 
een onzichtbare Hand hem beschermt en bewaart.

Maarten Brand

Hoe John Paton het Evangelie 
bracht aan kannibalen

MaN VaN 
TANNa

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 12,49

9 789087 183943

9 789087 183943

Kruitdamp

ma arten br and

roman

Kruitdam
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Het is 12 januari 1807, kwart over vier. In de binnenstad van 
Leiden slaat een schip vol kruit een enorme krater in de wijk 

Rapenburg. De dreun klinkt tot ver in de omtrek.

Hugo van Meerten, substituut-schout van Leiden, probeert 
uit alle macht de tragedie te beheersen. De openbare 

veiligheid heeft hoge prioriteit. Maar hoe is het met zijn 
zoontje Herman Willem? Juist toen het schip ontplofte, zat 

hij op school, gevaarlijk dicht bij de gracht.

Als de rook opgetrokken is, ontstaat een explosie van vragen: 
wie weet wat er gebeurde?

Onze vaderlandse geschiedenis kent enkele grote kruitrampen, 
waaronder die in Delft en in Leiden. De jongste vond plaats in 
Enschede, 20 jaar geleden. Deze roman kleurt de gebeurtenissen 

rondom de ramp in Leiden op overtuigende wijze in.

Eerder verschenen
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Wilhelm Busch (1897-1966) was een Duitse  
predikant, jeugdpastor, evangelist en auteur.  
Hij werd heel bekend door zijn boek ‘Jesus  
unser Schicksal’, dat in 36 talen verscheen. 
Busch was getrouwd en had twee zoons en  
vier dochters.

Advertenties in (kerkelijke) 
bladen en tijdschriften

Persoonlijk gebruik; ouderen 
en jongeren  

9 789087 189600

Uitvoering paperback
Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang ca. 144 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 12,95
ISBN 978 90 8718 9600
c-NUR 402-010
Verschijnt april 2023

Herinneringen van een markante geloofsgetuige tijdens het nationaalsocialisme

Wilhelm Busch

Vrijheid door het Evangelie
Mijn jaren als predikant in nazi-Duitsland

Wilhelm Busch kwam als frontsoldaat in de Eerste 
Wereldoorlog tot geloof. Hij studeerde theologie in 
Tübingen, was predikant in Bielefeld en vervolgens 
jarenlang jeugdpastor in Essen. Tijdens het nazi-
bewind sloot hij zich aan bij de Bekennende Kirche 
en kreeg hij te maken met vervolging en opsluiting. 
In ‘Vrijheid door het Evangelie’ vertelt hij over zijn 
confrontaties met de Gestapo toen hij jeugdpastor 
in Essen was. In dit boek is ook een aantal preken 
opgenomen die Busch heeft gehouden in de ruïnes 
en schuilkelders van het gebombardeerde Essen. 
Zijn hele leven stond in het teken van het verbreiden 
van de boodschap van Jezus Christus. Hij wist deze 
boodschap levendig en treffend over te brengen als 
weinig anderen. 
Vertaald door Jack J. van der Hout.

Levensverhalen | Biografieën van christenen

Vrijheid door 
het Evangelie

Wilhelm Busch

Mijn jaren als predikant in nazi-Duitsland

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 9,49

Over de auteur
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Levensverhalen | Waargebeurde verhalen

Huib de Vries (1961) werkt als redac-
teur voor de Erdee Media Groep. Eerder 
publiceerde hij bij De Banier ‘Eredienst 
aan huis’, ‘Gedragen door de Herder’, 
‘Thuisloos in twee werelden’, ‘Strijder voor 
gerechtigheid’, ‘In Elspeet’ en ‘In het hart 
van de zending’.

Advertenties in (kerkelijke) 
bladen en tijdschriften

Liefhebbers van historische 
(familie)verhalen  

9 789087 189396

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 200 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 90 8718 9396
c-NUR 402
Verschijnt maart 2023

Geweldige ode aan een grote familie, het dorp Kinderdijk en een schuurkerk

Huib de Vries

Schuurtjesvolk
Over een klein dorp, een groot gezin en een schuurkerk

In één generatie veranderde de wereld in een dorp. 
Tegelijk verdween het dorp als besloten gemeen-
schap, die zichzelf in alle opzichten kon bedruipen. 
In ‘Schuurtjesvolk’ roept de auteur het dorpsbe-
staan van weleer tot leven, waarbij hij het verleden 
beschrijft zoals hij het beleefde toen het nog heden 
was. Hij doet dat vanuit zijn jeugdherinneringen aan 
Kinderdijk, waar hij opgroeide binnen een groot gezin 
dat was aangesloten bij een schuurkerk. Ook voor hen 
die tot een van de gevestigde kerken binnen de gere-
formeerde gezindte behoren, zal veel herkenbaar zijn.

Huib de Vries

Over een klein dorp, een groot 
gezin en een schuurkerk

Schuurtjesvolk

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 10,99

door de Herderdoor de Herder
Gedragen

HUIB DE VRIES

HET LEVEN VAN ERWIN HOUT

H
U

IB D
E VR

IES
G
edragen door de H

erder

Door een stoeipartij bij een surfmeer breekt Erwin Hout 
in het voorjaar van 1993 zijn nek. Binnen enkele secon-
den voelt de atletische student alle kracht uit zijn lichaam 
wegvloeien. In het ziekenhuis krijgt hij te horen dat hij de 
rest van zijn leven vanaf zijn hoofd verlamd zal zijn. Het 
slaat hem niet uit het lood, omdat op hetzelfde moment 
God hem bemoedigt vanuit Psalm 23. Gedragen door de 
Herder laat zien hoe deze belofte tot vandaag is vervuld. 
In de revalidatie van Erwin, de zorg van mensen om hem 
heen, zijn huwelijk met Marleen en zijn carrière bij BIS, 
waar hij opklom tot directeur marketing.

Huib de Vries (1961) werkt als redacteur voor de Erdee 
Media Groep. Hij publiceert in het tijdschrift Terdege en 
in het Reformatorisch Dagblad.

schreefloos_Gedragen door de Herder_groener.indd   1 15-1-2013   14:00:34
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De radicale ommekeer in zijn leven wekt bij Gert Nieuwenhuis het ver-
langen om gebruikt te worden voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk. 
In 1974 vertrekt hij voor de zending van de Gereformeerde Gemeenten 
(ZGG) naar Igede, een achtergebleven plattelandsgebied in Nigeria, een 
van de meest corrupte landen ter wereld. Hij wordt er geconfronteerd 
met de mooie, maar ook rauwe zijde van het leven als zendingswerker. 
Spanningen binnen het team, de soms moeizame relatie met het depu-
taatschap, ontevredenheid onder de lokale werkers, gebrek aan tijd voor 
de kern van het werk. De ervaringen die hij opdoet, maakt hij vanaf 1980 
vruchtbaar als algemeen secretaris van de ZGG. Na zijn pensionering 
blijft hij betrokken bij de verbreiding van het Evangelie en de toerusting 
van jonge kerken, onder meer als voorzitter van Net Foundation. Zijn 
levensverhaal biedt een blik in de binnenkant van het zendingswerk, dat 
dankzij Gods genade ondanks alles vrucht draagt. 

Huib de Vries (1961) werkt als redacteur voor de Erdee Media Groep. 
Eerder publiceerde hij bij De Banier Eredienst aan huis, Gedragen door 
de Herder, Thuisloos in twee werelden, Strijder voor gerechtigheid en 
In Elspeet.

Huib de Vries

Het leven van Gert Nieuwenhuis 

In het hart 
van de  
zending 

In het hart van de zending_omslag.indd   1 28-06-16   15:20

Eerder verschenen
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Over de auteur

Advertenties in tijdschriften Moeders; cadeauboek  

9 789087 189389

Full colour 
Uitvoering gebonden
Formaat 19 x 19 cm
Omvang ca. 80 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 17,95
ISBN 978 90 8718 9389
c-NUR 713-009
Verschijnt april 2023

Prachtig geschenk voor Moederdag!

Gerjanne van Lagen

Gezinsstilleven
Mijmeringen van een moeder

Gerjanne van Lagen weet met weinig woorden 
alledaagse momenten uit het leven van een 
moeder vast te leggen. Haar mijmeringen over 
het moederschap bieden herkenning en inspi-
ratie aan vele moeders. Deze bundel bevat een 
combinatie van eerder gepubliceerde en nieu-
we columns. Net als bij haar eerste bundel, 
‘Geluksdag’, maakte Mirjam Ordelman (oak & 
blush) prachtige, rustieke foto’s bij de tekst.

Cadeauboeken | Moeders

Gerjanne van Lagen is moeder van vijf kinde-
ren en docent Nederlands. Ze schrijft graag 
over het leven, over het kleine en het grote, 
over gedachten en gebeurtenissen. Voor 
Terdege schrijft ze blogs over haar gezin.

GezinsstillevenMijmeringen van een moeder

GERJANNE VAN LAGEN

Gerjanne van Lagen weet met weinig woorden alledaagse 
momenten uit het leven van een moeder vast te leggen. 
Haar mijmeringen over het moederschap bieden herkenning 
en inspiratie aan vele moeders. Deze bundel bevat een 
combinatie van eerder gepubliceerde en nieuwe columns. 
Net als bij haar eerste bundel, ‘Geluksdag’, maakte Mirjam 
Ordelman (oak & blush) prachtige, rustieke foto’s bij de tekst.

9 789087 189389

G
erjanne van Lagen

G
ezinsstilleven

Toen ik rond 23 uur opstond om  
de ontbijttafel alvast te dekken, 
overviel me een soort weemoed.
Vanwege … Ik weet niet.
Vanwege het ritme van de dagen.
Of vanwege die tafel.
Ja, het was vanwege die tafel.

Ik zie de deukjes in de tafel,
waar Fieke gisteren (wat nu vroeger is),
met haar lepel in butste. 
In een gleuf van de tafel,
zit een geel strijkkraaltje.
Ik krijg het er niet uit, of nee,  
ik probeer het er niet uit te krijgen, 

omdat ik wil dat het blijft, 
dit is mijn gezinsstilleven, 
deze tafel,
de deukjes, de strijkkraal, de woorden die 
over tafel rollen.

Deze tafel.
Ons familiealbum,
dat nog dagelijks aangevuld wordt.
Het boek is nog niet dicht.
Ik dek de ontbijttafel,
doe het licht uit,
en glimlach bedroefd.

9 789087 185862

Geluksdag
MIJMERINGEN 

VAN EEN MOEDER

Gerjanne van Lagen

G
eluksdag

‘Ik heb een geluksdag’,
zei Geurt jr.

En toen, bijna trots:
‘Kijk.’

Hij opende zijn handen voor zijn buik.
Ik zag twee elastieken,
een reeks pannenzegels

en een lieveheersbeestje.

‘Gevonden’,
zei hij.
‘Voor u!’

De pannenactie was allang voorbij,
de zegels totaal waardeloos,

maar zijn schatten zijn mijn schatten.
Dus ik kuste Geurt en zei:

‘Yes!
Wat een geluksdag!’

En toen Geurt weer wegrende, dacht ik:
Kind,

wat ben je lief.
Je hebt van mijn zaterdag een geluksdag gemaakt.

Die zaterdag in februari, waarop ik de dekens buiten uitklopte,
jij de totaal waardeloze pannenzegels als een schat aan mij overhandigde,

en je de koning te rijk was met je postbode-elastieken.
Bedankt, lief kind,

dat jij jouw geluksdag
aan mij gaf.

Gerjanne van Lagen heeft de gave om alledaagse momenten in woorden te  
vatten. Haar mijmeringen over het moederschap zijn verrassend herkenbaar.  
Geluksdag inspireert je om je gezin met nieuwe ogen te bekijken en te waarde-
ren. Want juist in het gezin zit het geluk zo vaak in de kleine dingen. 
De columns, waarin ernst en humor zich afwisselen, worden gecombineerd met 
prachtige foto’s van Mirjam Ordelman (oak & blush).

Gerjanne van Lagen

Eerder verschenen
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Diversen | Agenda

Mattie de Bruine houdt van natuur. Dat 
is duidelijk terug te zien in haar werk. De 
agenda’s met haar tekeningen zijn al jaren-
lang een begrip.

Advertenties in tijdschriften Vrouwen  

9 789087 189563

Full colour 
Uitvoering wire-O
Formaat 14 x 18 cm
Omvang ca. 112 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 12,95
ISBN 978 90 8718 9563
c-NUR 011-010
Verschijnt juli 2023

Een blijvend geliefde agenda

Mattie de Bruine

Agenda 2024
De stijlvolle agenda’s van Mattie de Bruine zijn al 
jarenlang een begrip. Haar liefde voor de natuur 
komt duidelijk naar voren in de prachtige aquarellen. 
Dit keer heeft zij zich laten inspireren door alles wat 
er groeit en bloeit aan de waterkant. Naast de aqua-
rellen bevat de agenda leuke weetjes over diverse 
planten en bloemen. Als altijd is de Mattie-agenda 
praktisch in gebruik, met een ringband en veel noti-
tieruimte. De week begint op zondag.

Agend aAg end a
2024

Ge i l l u s t r e e r d  d o o r  Ma t t i e  d e  Br u i n e
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Praktische en inspirerende agenda voor vrouwen

Terdege

Terdege agenda 2024
De Terdege-agenda is een agenda die je voor je 
plezier gebruikt en graag op tafel legt! Want hoe 
handig een digitale agenda ook is, er gaat niets boven 
een mooi papieren exemplaar. De ‘Terdege agenda 
2024’ biedt veel gebruiksgemak. Op elke rechterpa-
gina staat een weekoverzicht, links is er ruimte om 
notities of handige to-do-lijstjes te maken. Ook zijn 
er fraaie foto’s, mooi vormgegeven Bijbelteksten en 
inspirerende spreuken in te vinden. De vormgeving 
is lekker fris en puur. Dat maakt de Terdege-agenda 
tot een fijne agenda die je graag wilt gebruiken! De 
week begint op zondag.

Diversen | Agenda

Advertenties in tijdschriften Vrouwen  

Full colour 
Uitvoering wire-O
Formaat 14 x 18 cm
Omvang ca. 112 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 11,95
ISBN 978 90 8718 9556
c-NUR 011-010
Verschijnt juli 2023

9 789087 189556
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Cadeauboeken | Verjaardag

Klein cadeauboekje met waardevolle inhoud

Verstuurbare 
verjaardagsboekjes 
Een mooi vormgegeven 
boekje om iemand die jarig 
is te verrassen. De verstuur-
bare verjaardagsboekjes 
bevatten korte, toepasselijke 
overdenkingen voor een 
moment van bezinning. 
Met teksten van Bonhoeffer, 
Augustinus e.a. Er is ruimte 
voor een persoonlijke wens. 
Inclusief envelop; te verstu-
ren met twee postzegels.

Advertenties in tijdschriften Vrouwen; cadeauboekje  

Vaas met bloemen
Full colour 
Uitvoering geniet
Formaat 11 x 16,5 cm
Omvang ca. 12 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 4,50
ISBN 978 90 8718 9778 
c-NUR 713-011
Verschijnt maart 2023

9 789087 189778 9 789087 189785

  VAN HARTE
GEFELICITEERD

met je verjaardag!

HARTE VAN

Gefel ic i t eerd
MET

JE VERJAARDAG

Krans met bloemen
Full colour 
Uitvoering geniet
Formaat 11 x 16,5 cm
Omvang ca. 12 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 4,50
ISBN 978 90 8718 9785 
c-NUR 713-011
Verschijnt maart 2023
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36 Theologie | Homiletiek

Dr. R. van Kooten (1950) is docent homiletiek en 
ethiek aan het Hersteld Hervormd Seminarie 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam en emeri-
tus predikant in de Hersteld Hervormde Kerk.

Advertenties in (kerkelijke) 
bladen en tijdschriften

Predikanten, studenten theologie, 
geïnteresseerde gemeenteleden en 
ambtsdragers  

9 789087 189235

Uitvoering gebonden
Formaat 16 x 24 cm
Omvang ca. 824 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 99,95
ISBN 978 90 8718 9235
c-NUR 700-015
Verschijnt juli 2023

Eerste deel in serie over prediking voor predikanten en studenten theologie

Dr. R. van Kooten |

Handboek apostolische 
homiletiek
Uitleggende prediking van de tekst

De prediking is geen uitvinding van ons mensen. 
God Zelf is de sprekende God en Christus zond Zijn 
apostelen uit om te prediken. De apostelen geven in 
hun geschriften diverse normatieve aanwijzingen 
voor de prediking. De titel van de driedelige serie 
‘Handboek apostolische homiletiek’ geeft aan dat de 
prediking geijkt dient te worden aan het onderwijs 
en de prediking van de apostelen. De theologische 
bezinning in dit eerste deel richt zich allereerst op 
de diverse aspecten van de prediking en het preken. 
Vervolgens komen de diverse onderdelen van de 
preekstudie en de diverse aspecten en onderdelen 
van de preek zelf aan de orde. De auteurs hopen 
dat studenten in de theologie en geïnteresseerde 
gemeenteleden door de inhoud van dit werk een 
helder zicht zullen ontvangen op het wezen van de 
prediking en dat dienstdoende predikanten er stof in 
vinden voor reflectie op het hart van hun bediening: 
de prediking van Gods Woord.

9 789087 189235

band i
bezinnend deel

Dr. R. van Kooten

Dr. R. van Kooten

HANDBOEK
APOSTOLISCHE

HOMILETIEK
HANDBOEK 

APOSTOLISCHE 
HOMILETIEK

De prediking is geen uitvinding van ons mensen. God Zelf is 
de sprekende God en Christus zond Zijn apostelen uit om te 
prediken. De apostelen geven in hun geschriften diverse nor-
matieve aanwijzingen voor de prediking. De titel van de drie-
delige serie Handboek Apostolische Homiletiek geeft aan dat 
de prediking geijkt dient te worden aan het onderwijs en de 
prediking van de apostelen.

Deze eerste band is het bezinnende deel, waarop een praktisch 
en een historisch deel zullen volgen. De theologische bezin-
ning in dit deel richt zich allereerst op de diverse aspecten 
van de prediking en het preken. Vervolgens komen de diverse 
onderdelen van de preekstudie aan de orde en ten slotte de 
diverse aspecten en onderdelen van de preek zelf.

De auteurs hopen dat studenten in de theologie door de in-
houd van dit werk een helder zicht zullen ontvangen op het 
wezen van de prediking en dat dienstdoende predikanten er 
stof in vinden voor re� ectie op het hart van hun bediening: de 
prediking van Gods Woord. Daarnaast zullen theologisch ge-
interesseerde gemeenteleden dit boek met vrucht raadplegen. 

Uitleggende prediking van de tekst

I

Dr. R. van Kooten (eindred.)
Dr. A. Baars (red.) | dr. J. Hoek (red.)

HANDBOEK 

band i
bezinnend deel

handboek apostolische homiletiek
(3 banden)

Deel 1 in de serie Handboek apostolische homiletiek
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9 789087 189457

Kerkgeschiedenis | Kerk- en dogmengeschiedenis

Homiletische promotiestudie naar Abraham Hellenbroek als prediker

H. Brons

Abraham Hellenbroek als prediker
Een homiletische analyse

Abraham Hellenbroek (1658-1731) wordt gerekend 
tot de belangrijkste predikers van zijn tijd. De waar-
dering voor Hellenbroek was er al tijdens zijn leven. 
Hellenbroeks werken blijven na zijn dood in hoog aan-
zien. Bosma rekent Hellenbroek tot de meest herdrukte 
auteurs van preken uit de tweede helft van de achttiende 
eeuw. Zijn invloed reikte tot in Noord-Amerika. Wat 
maakt deze prediker zo bijzonder dat zijn werk blijvende 
aandacht krijgt? Over Hellenbroek zijn reeds verschil-
lende publicaties verschenen. Toch ontbreekt tot nu toe 
een bredere analyse van Hellenbroek als prediker. Dit 
onderzoek wil daarin voorzien. Gezocht is naar metho-
des voor preekanalyse die toepasbaar zijn op schriftelijk 
overgeleverde preken. Met behulp daarvan zijn twintig 
preken geanalyseerd. In het slothoofdstuk wordt inge-
gaan op de betekenis van Hellenbroek voor hedendaag-
se gereformeerde prediking.

 Abraham Hellenbroek (1658-1731) wordt gerekend tot de be-
langrijkste predikers van zijn tijd. Zijn naam is in bevindelijk-
gereformeerde kringen bekend van zijn catechisatiemethode 
Voorbeeld der Goddelijke waarheden. Het boek is tientallen 
keren herdrukt en in delen van de kerk nog steeds in gebruik 
als catechisatieboekje. Daardoor kon het mede vorm geven aan 
de theologische opvattingen van vele generaties. 

De waardering voor Hellenbroek was er al tijdens zijn leven. 
De hoogleraren Leydekker en à Marck scharen hem onder de 
‘meest wijze, nette, beschaafde en godvruchtige predikers van 
zijn eeuw’. Hellenbroeks werken blijven na zijn dood in hoog 
aanzien. Bosma rekent Hellenbroek tot de meest herdrukte 
auteurs van preken uit de tweede helft van de 18e eeuw. Zijn 
invloed reikte tot in Noord-Amerika. Wat maakt deze prediker 
zo bijzonder dat zijn werk blijvende aandacht krijgt?

Over Hellenbroek zijn reeds verschillende publicaties ver-
schenen. Toch ontbreekt tot nu toe een bredere analyse van 
Hellenbroek als prediker. Dit onderzoek wil daarin voorzien. 
Gezocht is naar methodes voor preekanalyse die toepasbaar 
zijn op schriftelijk overgeleverde preken. Met behulp daarvan 
zijn twintig preken geanalyseerd. In het slothoofdstuk wordt 
ingegaan op de betekenis van Hellenbroek voor hedendaagse 
gereformeerde prediking. 

H. Brons (1968) studeerde theologie aan de Protestantse Theologische 
Universiteit te Kampen en te Groningen. Daarnaast volgde hij de 
predikantenopleiding van de Theologische School te Rotterdam. Hij is 
predikant van de gereformeerde gemeente te Moerkapelle.
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9 789087 189457

Een homiletische analyse

H. Brons

$

ABRAHAM
HELLENBROEK
ALS PREDIKER

Advertenties in (kerkelijke) 
bladen en tijdschriften

Theologen, (kerk)historici,  
predikanten, ambtsdragers, 
geïnteresseerde gemeenteleden  

Uitvoering gebonden
Formaat 16 x 24 cm
Omvang ca. 416 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 29,95
ISBN 978 90 8718 9457
c-NUR 704
Verschijnt juni 2023

Ds. H. Brons (1968) is predikant binnen de 
Gereformeerde Gemeenten en diende sinds 
2015 de gemeente van Vlaardingen. Sinds 
2021 is hij verbonden aan de gemeente te 
Moerkapelle.

9 789087 185848

In de liederenbundel van de Engelse baptisten-
predikant William Gadsby (1773-1844) klin-
ken de tonen van vrije genade rijkelijk door. 
Hij verzamelde hymnen van anderen en voeg-
de een groot aantal liederen van eigen hand 
toe. Anderen, onder wie J.C. Philpot, breidden 
de bundel verschillende keren uit. 

Ds. H. Brons heeft de rijke inhoud van vijftig 
van deze liederen in het Nederlands vertaald 
en berijmd, in de hoop dat de inhoud van de 
liederen ook in Nederland weerklank zal vin-
den. In de teksten worden Gods goedertieren-
heid, trouw en gerechtigheid bezongen, even-
als de liefde, troost en genade van Christus. 
De hymnen kunnen worden gezongen op de 
oorspronkelijke Engelse melodieën.

9 789087 185848
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Zie Christus’ liefde,
rijk en vrij

Z
ie C

hristus’ liefde,rijk en vrij

Ds. H. Brons

vertaalde hymnes

Eerder verschenen
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Het bevindelijke brein
Geloof, geest en genen in de

gereformeerde gezindte

Fred van Lieburg (red.)

Het bevindelijke brein
G

eloof, geest en genen in de 
gereform

eerde gezindte
Fred van Lieburg (red.)

De overtuigingen van bevindelijk gereformeerden staan ver af 
van het gangbare mens- en wereldbeeld. Eerstgenoemden be-
lijden dat de oorsprong van het geloof buiten de mens ligt en 
dat het geloof een gave van de Heilige Geest is. Het seculiere 
denken wordt verwoord in de slogan ‘wij zijn ons brein’. Daar-
naast is er een gangbare voorstelling dat bevindelijk geloven,  
vanwege de nadruk op de rechtvaardigheid van God en op de 
zondige aard van de mens, meer dan andere levensbeschou-
wingen samengaat met gevoeligheid voor depressieve nei-
gingen. Hoe moeten we hier tegenaan kijken? Zijn gangbare 
voorstellingen aan herziening toe, dankzij intrigerende per-
spectieven vanuit de psychologie, psychiatrie en neuroweten-
schap? Zit geloof alleen in het hart of (ook) tussen de oren? Of 
ligt het allemaal ingewikkelder? Het bevindelijke brein werpt 
nieuw licht op een gevoelige materie.

Deze bundel bevat bijdragen van Leon de Bruin, Liza Cortois,  
Arie Jan de Lely, Mart van Lieburg, Ammiel Meuleman,  
Anneke Pons-de Wit, Joke van Saane, Hanneke Schaap-Jonker 
en Wim van Vlastuin.

Het bevindelijke brein is het zesde deel in de serie ‘Biblebelt 
studies’.

9 789087 185169
9 789087 180928

Cusciis es dit rem samenda dolupti oreceatem et quis 
imus volupie ndendandunt apellitam re dusam, si utem 
doluptature por ad essit excererum ducia pligenecus mag-
nis id utemporum exerspit, que lam eatur? Ihil inverspe-
rum sa inveresequi id ullor aut lit veliquiatia debitias id 
quisqui sit endus seri to doluptat ma iuritae peliquiae no-
bis et eos et essinih ilitiatem. Lenda nimaior aliquuntio. 
Ullum quaero quissus, occae. Otaectas inctorio vel ium, 
to blautae quiaes est, saecepudi volorro dolendi scium-
quod quodias denduciae sim veribus as ut rerior rentus 
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ciet et estrum quam, et atet essum eium ipsantur reictem 
hicita etumquam et quosand ereium volupicae nobit, ve-
lent que eum qui destiun tibusanimin porestisto conse-
que volo voloribus autati velendes eaquatem veliquamus 
duntem doluptatium into exceaque quiam aciantotae 
cullore mperfer sperferibus adicae voluptatis quiatiae vo-
lendi genturi tatemodi blab illabor sitiasitat qui di cone 
di aut ut enditii stenis si quiae cus animpore labo. Nem 
volut laut lacestiur aut lametus peritib eatatquia dolu-
pictia in rempero moluptatqui occus magnat eic temodis 
earchit atemporerum quam ne sumquo eum ipsae secaes 
a di sum isqui di utet volupti buscipit et ommo et ali-
tibusam, tem fugitius iuriati orest, omnim quae. Neque 
nonsequam volendi sequiant ipsunt incit quae net as ea-
tur solorestin parum imilias perorem quatquam quam, 
quatibe ratene viderum int.

Theocratie en  
populisme

Staatkundig gereformeerden en de 
stem van het volk

Biblebelt Studies

Koos-jan de Jager (red.)

Theocratie en populisme
Staatkundig gereform

eerden en 
de stem

 van het volk
Koos-jan de Jager (red.)

Theocratie en populisme_omslag.indd   1 04-05-18   09:09

Nederland is rijk aan orgels en vanzelf ook aan organis-
ten. Toch lijkt er sprake te zijn van een versmalling van 
de orgelcultuur tot de rechterflank van het protestantis-
me. Veel orgels uit de hoogtijdagen van rooms-katholie-
ke, hervormde en gereformeerde kerkbouw worden be-
dreigd en voor velen valt het orgel als muziekinstrument 
te zeer in een religieuze sfeer om er actief mee aan de 
slag te gaan. Alleen in reformatorische kringen worden  
nog nieuwe orgels gebouwd, nemen jongeren orgelles 
en trekken orgelconcerten volle kerken. Of dit allemaal 
precies klopt of niet, de orgelcultuur in de Biblebelt is 
een fenomeen dat nadere bestudering verdient. In deze 
bundel werpen deskundigen uit verschillende disciplines 
– geschiedenis, sociologie, musicologie, filosofie en theo-
logie – licht op aspecten van de orthodox-protestantse 
muziekbeoefening in Nederland.

De bundel bevat bijdragen van Hans Fidom, Koos-jan 
de Jager, Jaco van der Knijff, Fred van Lieburg, Wim van  
Lieburg, Anneke Pons, Oane Reitsma, Henk Vermeulen, 
Wim Visser en Maarten Wisse.

Orgelcultuur in de Biblebelt is het vierde deel in de serie 
‘Biblebelt Studies’.

Orgelcultuur
in de Biblebelt

Reformatorische muziekbeoefening  
in heden en verleden

Biblebelt Studies

Fred van Lieburg (red.)

Orgelcultuur in de Biblebelt
Reform

atorische m
uziek

beoefening in heden en verleden
Fred van Lieburg (red.)

Temidden van een seculiere wereld staat het reforma-
torisch onderwijs als een monoreligieuze zuil nog recht 
overeind. Maar hoe verhoudt dit type onderwijs zich 
tot de plurale samenleving waarin iedereen zijn eigen 
waarheid heeft? Hoe worden de leerlingen op actieve 
participatie in die samenleving voorbereid en welke op-
vattingen liggen daaraan ten grondslag? Op welke ma-
nier wordt in de klas aandacht besteed aan tolerantie 
en welke visie op andersdenkenden krijgen de leerlin-
gen mee? In deze bundel staat de relatie tussen het re-
formatorisch onderwijs en de plurale en multireligieuze 
samenleving centraal. Die relatie is tegelijkertijd een spie-
gel voor de interne dynamiek van het reformatorisch on-
derwijs als deel van de Biblebelt en de ontwikkelingen 
daarbinnen in de omgang met levensbeschouwelijke di-
versiteit.

Met bijdragen van Gerdien Bertram-Troost, Nico Broer, 
John Exalto, Bram de Muynck, Niels Rijke, Bart Jan 
Spruyt, Richard Toes, Wim Westerman  en Maarten Wisse.

De multiculturele refoschool is het derde deel in de serie 
‘Biblebelt studies’

De multiculturele
refoschool

Het reformatorisch onderwijs
en de uitdaging van het pluralisme

Biblebelt Studies

John Exalto (red.)

De multiculturele refoschool
Het reform

atorisch onderw
ijs en 
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e

John Exalto (red.)

Ondanks toenemende secularisering in Nederland zijn 
in het laatste decennium veel nieuwe en soms ook grote 
kerken gebouwd. Zeker de omvangrijke reformatorische 
kerkgebouwen trekken de aandacht van de media. Hoe 
kan het dat in de Biblebelt zulke grote godshuizen wor-
den gebouwd, terwijl in de Randstad veel kerkgebouwen 
noodgedwongen hun deuren sluiten? En hoe kunnen 
deze opvallende bouwwerken in verband worden gebracht 
met de bevindelijk gereformeerde levensbeschouwing, 
waarin ootmoed en nederigheid hoog genoteerd staan? 
Vergeleken met de traditie van ‘schuurkerken’ lijken de 
‘refodomes’ een veranderde visie op de relatie tussen  
religie, theologie en materialiteit te weerspiegelen. Al deze 
vragen inspireerden de samenstellers van deze bundel tot 
onderzoek en veldwerk in Barneveld, waar drie nieuwe 
kerkgebouwen onder de loep werden genomen. Aangevuld 
door bijdragen van architecten en andere deskundigen, 
geeft dit boek een impuls tot de kennis van en bezinning 
op reformatorische kerkbouw in de eenentwintigste eeuw.

Aan deze bundel is meegewerkt door John Exalto, Fred van  
Lieburg, Henk Middelkoop, Anneke Pons, Johan Roeland, 
Hans Teerds, Herman Wesselink en Maarten Wisse.

Vensters op refodomes
Kerkarchitectuur in de  

gereformeerde gezindte 

Biblebelt Studies

Anneke Pons (red.)

Vensters op refodomes
Kerkarchitectuur in de  
gereform

eerde gezindte
Anneke Pons (red.)
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EERDER VERSCHENEN IN DEZE SERIE

Christen & Maatschappij | Wetenschap en geloof

Studie over theologische en antropologische aspecten van bevindelijke prediking

Fred van Lieburg (red.) |

Bevindelijke prediking
Hoe, door wie en waartoe

Bevindelijk gereformeerden vormen een herkenbare 
groep onder Nederlandse protestanten. Kerkelijk zijn 
het zowel hervormden als gereformeerden (of zelfs 
hervormd-gereformeerde protestanten). De gemeen-
schappelijke soortnaam verwijst naar ‘bevinding’ of 
‘bevindelijkheid’ als kenmerk van het ware geloofs-
leven. En daarin spelen kerkdiensten en preken een 
wezenlijke rol. Maar wat is eigenlijk een bevindelijke 
preek? Hoe komt die tot stand en wat wordt ermee 
beoogd? Er verscheen in 2019 een heel proefschrift 
over en in aansluiting daarop organiseerde het Dutch 
Bible Belt Network een studiedag. Deze bundel is 
daarvan het resultaat. Diverse auteurs benaderen 
‘bevindelijke prediking’ als een theologisch (homile-
tisch) en antropologisch (historisch) samenspel van 
vaardigheden, verwachtingen en vooroordelen rond 
de veronderstelde werking als voertuig van Gods 
Woord en Geest.

Dit boek bevat bijdragen van John Exalto,  
Arie van der Knijff, Fred van Lieburg,  
Theo Pleizier en Maarten Wisse.

Advertenties in (kerkelijke) 
bladen en tijdschriften

Predikanten en andere  
geïnteresseerden  

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 208 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 17,95
ISBN 978 90 8718 9792
c-NUR 740-080
Verschijnt april 2023

Bevindelijke prediking
Hoe, door wie en waartoe

Fred van Lieburg (red.)

Deel 6 in de serie Biblebelt Studies
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39Christen & Maatschappij | Schepping en evolutie

Is het mogelijk geloof en wetenschap te combineren, of zijn het 

twee gescheiden werelden? In deze bundel komen twintig Ne-

derlandstalige wetenschappers aan het woord die van harte een 

verbinding voorstaan. Op hun eigen wetenschapsgebied laten zij 

zien dat vooronderstellingen een grote rol spelen. Deze deskun-

digen wensen wetenschap te bedrijven ‘voor Gods aangezicht’. 

Naar hun overtuiging is het belangrijk rekening te houden met 

de Schepper van deze wereld en Zijn openbaring. Die houding 

geeft meer inzicht in onze werkelijkheid dan wetenschappelijke 

methodes op zichzelf kunnen bieden. De gangbare wetenschap 

houdt immers geen rekening met Gods handelen. 

In deze bundel staan artikelen over theologie, kerkgeschiedenis, 

wetenschapsvisie, natuurwetenschappen en biologie. Het doel 

van deze bijdragen is inzicht in Gods schepping, zodat we ons 

over Hem verwonderen.

In
zich

t
M

art-Jan
 Pau

l e.a.

9 789087 187002

Inzicht
Wetenschap voor 
Gods aangezicht

Mart-Jan Paul, Wim de Vries,  
Benno Zuiddam en Jan van Meerten (red.)

Cadeautip voor eindexamenkandidaten: positieve studie over de schepping

Mart-Jan Paul, Wim de Vries, Benno Zuiddam en  
Jan van Meerten (red.)

Inzicht
Wetenschap voor Gods aangezicht

Is het mogelijk geloof en wetenschap te combineren, 
of zijn het twee gescheiden werelden? In deze bundel 
komen achttien Nederlandstalige wetenschappers 
aan het woord die van harte een verbinding voor-
staan. Op hun eigen wetenschapsgebied laten zij 
zien dat vooronderstellingen een grote rol spelen. 
Deze deskundigen wensen wetenschap te bedrijven 
‘voor Gods aangezicht’. Naar hun overtuiging is het 
belangrijk rekening te houden met de Schepper van 
deze wereld en Zijn openbaring. Die houding geeft 
meer inzicht in onze werkelijkheid dan wetenschap-
pelijke methodes op zichzelf kunnen bieden. De 
gangbare wetenschap houdt immers geen rekening 
met Gods handelen. In deze bundel staan artikelen 
over theologie, kerkgeschiedenis, wetenschapsvisie, 
natuurwetenschappen en biologie. Het doel van deze 
bijdragen is inzicht in Gods schepping, zodat we ons 
over Hem verwonderen.

Advertenties in (kerkelijke) 
bladen en tijdschriften

Christenen die actief zijn in de 
wetenschap, jongeren in de hogere 
leerjaren van de middelbare school 
en studenten  

Uitvoering paperback
Formaat 16 x 24 cm
Omvang ca. 352 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 19,95
ISBN 978 90 8718 7002
c-NUR 740-085
Verschijnt maart 2023

Aan dit boek hebben meegewerkt: Piet de Vries, Mart-Jan Paul, 
Hendrik Koorevaar, Gie Vleugels, Pieter Boonstra, Piet Murre, 
Benno Zuiddam, Aart Goedvree, Maarten Klaassen, Kees de 
Pater, Henk Jochemsen, Kees Roos, Wim van Vlastuin,  
Mart de Groot, Erik van Engelen, Peter Borger, Tjaart Krüger  
en Wim de Vries.

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 14,99

9 789087 187002
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Fictie | Algemeen

Ann Gabhart heeft al verscheidene boeken op 
haar naam staan. Ze schrijft proza en poëzie, 
voor kinderen en volwassenen. Ann woont met 
haar man in Kentucky. Ze heeft drie kinderen 
en negen kleinkinderen.

Advertenties in tijdschriften

Vrouwen  

9 789087 189624

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 384 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 23,95
ISBN 978 90 8718 9624
c-NUR 340-090
Verschijnt maart 2023

Een warme roman over een bijzonder stukje geschiedenis

Ann Gabhart

De bibliotheek in de bergen
Tansy Calhoun reist als bibliothecaresse te paard 
door de Appalachen. Ze trotseert de ruige paden 
en het soms onstuimige weer om boeken rond te 
brengen bij de mensen van de berggemeenschap. 
Tansy verlangt ernaar liefde te vinden, zoals de 
hoofdpersonen in haar boeken. Als ze een charmante 
schrijver uit New York ontmoet, denkt ze dat ze hem 
misschien heeft gevonden – of is de ware dichterbij 
dan ze denkt? Pas door een zware storm, waarin 
mensenlevens op het spel staan, komt er een einde 
aan de tweestrijd van Tansy.
Vertaald door Eveline de Boer-van Vliet.

Een oprecht verhaal over de zoektocht naar ware 
liefde tegen de achtergrond van een bijzonder 

stukje geschiedenis.

Tansy Calhoun reist als bibliothecaresse te paard door de 
Appalachen. Ze trotseert ruige paden en onstuimig weer 
om boeken rond te brengen bij de mensen van de bergge-
meenschap. Tansy verlangt ernaar de liefde van haar leven 
te vinden, zoals de hoofdpersonen in haar boeken. Als ze 
een innemende schrijver uit New York ontmoet, denkt ze 
dat ze hem heeft gevonden – of is de ware dichterbij dan 
ze denkt?

Tansy verkeert in diepe tweestrijd. Dan raakt ze verzeild in 
een levensgevaarlijke situatie, waardoor voor haar duidelijk 
wordt dat haar hart al gekozen heeft.  

Ann H. Gabhart is de bestsellerauteur van vele romans, 
waaronder Ik zorg voor jou en Rivier naar de vrijheid. 
Ze woont met haar man op een boerderij op het platte-
land van Kentucky. Ann houdt van wandelen met haar 
kleinkinderen en haar honden. 
Zie verder www.annhgabhart.com.

9 789087 189624
ANN H. GABHART
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Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 17,49

9 789087 181857
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Een jonge vrouw staat op voor vrijheid – en in die strijd
vindt zij misschien ook vrijheid voor haarzelf.

Het weesmeisje Adria Starr wordt tijdens de cholera-epidemie 
van 1833 verzorgd door de slaaf Louis. Terwijl bijna iedereen 

vlucht, blijft Louis achter in Spring� eld, Kentucky. Hij grijpt de 
gelegenheid niet aan om te ontsnappen aan zijn slavernij, maar 

in plaats daarvan verzorgt hij de zieken en begraaft hij de doden. 
Ondanks zijn heldhaftige gedrag wordt hij twaalf jaar later 

door zijn eigenaar verkocht. 
Adria is inmiddels negentien, maar zij is nooit vergeten wat 

Louis voor haar heeft gedaan. Ze is vastbesloten een manier te 
vinden om hem vrij te kopen. Maar voor deze moeilijke strijd 

heeft ze al haar moed en kracht nodig, en meer …

Deze historische roman, gebaseerd op een waargebeurd verhaal, 
is een hoogstandje van Ann H. Gabhart. Het levendig 

weer gegeven Spring� eld en zijn inwoners dompelen de 
lezers in een verhaal van moed, verraad en eer, dat hen 

nog lang zal heugen.

ANN H. GABHART

vrijheid
roman

9 789087 181857
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Gabi de Ridder (1968) studeerde 
Bibliotheek- en Documentaire Informatie, 
waaruit haar liefde voor boeken blijkt. 
Inmiddels werkt ze samen met haar man 
in een bloemenwinkel. Op de boekenmarkt 
ziet ze kansen voor eigentijdse christelijke 
romans in een Nederlandse setting. 

Advertenties in 
 tijdschriften

Mannen en vrouwen  
die graag eigentijdse  
fictie lezen  

9 789087 189181

Uitvoering paperback
Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang ca. 96 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 5,99
ISBN 978 90 8718 9181
c-NUR 340
Verschijnt maart 2023

Een verhaal dat de lezer aanmoedigt om trouw te blijven aan je overtuigingen

Gabi de Ridder

Volgende week, zelfde tijd?
Als Helen op een regenachtige morgen in januari gaat 
hardlopen, is ze getuige van een ongeluk. Ze verleent 
eerste hulp aan de hardloper die door een auto werd 
aangereden. Enkele maanden na het ongeluk loopt 
Helen deze man, Ralph, opnieuw tegen het lijf. Helen 
denkt dat hij niet voor niets in haar leven is gekomen 
en staat voorzichtig open voor het contact met deze 
niet-gelovige man. Er volgt een reeks sportieve af-
spraakjes. Maar hoewel ze elkaar steeds vaker zien, 
komt Helen nauwelijks iets te weten over Ralph. Wat 
voor geheim draagt hij bij zich? Als Ralph uiteindelijk 
met de waarheid voor de dag komt, voelt Helen zich 
bedrogen. Ze verbreekt het contact, niet wetend dat 
ze elkaar in een bijzondere setting weer zullen tref-
fen ... Een verhaal over het zoeken naar Gods leiding 
én de moed om trouw te blijven aan je overtuigingen.

Fictie | Algemeen

9 789087 183066

Geef meTim Hordijk is blij met zijn baan als docent op de Bijbel-
school in Biesterlo. Maar hij treft zijn nieuwe woonplaats in 
grote verwarring aan. Er is al enige tijd een brandstichter 
actief, en de politie krijgt hem maar niet te pakken. De angst 
in het dorp groeit. Hoelang kan die pyromaan zijn gang nog 
gaan?
Op de Bijbelschool komt Tim in contact met Esther. Zij be-
wijst hem een grote dienst bij het bewerken van zijn lesmate-
riaal. Haar professionele aanpak roept bewondering bij hem 
op. Maar zodra hij pogingen doet om haar meer persoonlijk 
te benaderen, houdt Esther hem op afstand. Waarom is het 
voor haar zo moeilijk om hem toe te laten in haar leven? 
Dan breekt het moment aan dat er heel veel tegelijk gebeurt. 
De brandweer krijgt een melding, Tim neemt Esther onder 
zijn hoede en ongewild zijn ze samen getuige van een cru-
ciale gebeurtenis. Geeft dit alles hen de moed om dichter bij 
elkaar te komen? 

Gabi de Ridder (1968) is getrouwd en moeder van twee kin-
deren. Ze heeft een voorliefde voor eigentijdse christelijke 
romans in een Nederlandse setting. Eerder schreef zij Breng 
me thuis, dat zeer positief ontvangen werd. 

G
abi de R

idder

Een spannend verhaal waarin ‘moed’ de kern 
van alles blijkt te zijn. 

Gabi de Ridder

oed
Geef me

9 789087 183066

Zonder a� cheid

Zonder   
 a� cheidNa het overlijden van haar vader, met wie ze al jaren geen con-

tact meer had, vindt Denise (39) zijn brief die haar dwingt om 
haar pijnlijke jeugd te herzien. De ontdekking dat ze door haar 
moeder stelselmatig is voorgelogen, zet Denises wereld op zijn 
kop. Er zijn meer geheimen die op het punt staan om te worden 
onthuld. Want wat is de werkelijke toedracht van de vermissing 
van haar man Gerrit?

Katja (33) is bloemiste en moeder van tienerdochter Anne. In 
tegenstelling tot Hans, die professioneel duiker is, leidt ze een 
rustig leven. Hans heeft zijn gezin een paar jaar geleden echter 
zonder iets te zeggen in de steek gelaten en de vragen die Katja 
daarover bezighouden, gaat ze liever uit de weg.

Nadat Katja op een bruiloft Pieter van Dijk, een oude jeugd-
liefde, ontmoet, vraagt Anne hem om een poging te doen haar 
vader op te sporen. Pieter kan dit verzoek niet weigeren. Zijn 
onderzoek leidt hem naar Mexico, waar hij een bizarre ontdek-
king doet ...  

Een spannende pageturner, waaruit 
blijkt dat de waarheid vrijmaakt

Gabi de Ridder (1968) is getrouwd en moeder 
van twee kinderen. Ze heeft een voorliefde 
voor eigentijdse christelijke romans in een 
Nederlandse setting. Zonder afscheid is haar 
derde roman.

GABI DE RIDDER

Zonder a� cheid
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Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 4,99

Eerder verschenen

ZELFDE TIJD?
Volgende week,  

GABI DE RIDDER

Tot het einde van de 
actieperiode verwijzen 

wij voor bestellingen 
door naar BCB. 

Besteleenheid per 10 
exemplaren. 
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Fictie | Streek- en familieroman

Geesje Vogelaar-van Mourik (1953) is een 
bekende auteur van romans en kinderboe-
ken. Ze begon al met schrijven als kind en 
heeft inmiddels tientallen titels op haar 
naam staan.

Advertenties in tijdschriften

Vrouwen, liefhebbers van  
familieromans  

9 789087 189334

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 224 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 13,50
ISBN 978 90 8718 9334
c-NUR 344
Verschijnt april 2023

Laatste deel over het pastorieleven van Julia

Geesje Vogelaar-van Mourik

De sterkste band
Er belt een meisje aan bij de pastorie van Julia en 
Marnix van Malsen. Yke, zo heet het meisje, is onge-
wenst zwanger en heeft dringend hulp nodig. Julia en 
Marnix vangen de jonge tienermoeder op in de oude 
pastorie. Hoewel Julia dankbaar is dat ze van bete-
kenis mag zijn voor het meisje en haar baby, is het 
bij tijden niet gemakkelijk, omdat het gemis van een 
eigen kind nog altijd zo veel pijn doet. Toch mag Julia 
weten van een sterkere band, die zelfs uitstijgt boven 
die bijzonder sterke band tussen een moeder en 
haar kind. ‘De sterkste band’ is het vijfde en laatste 
deel over de predikantsvrouw Julia, die zoekend en 
biddend voor zichzelf, voor haar familie en voor haar 
ongelovige naaste de weg probeert te vinden om echt 
gelukkig te worden.

sterkste

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 9,99

9 789087 186173

Geesje Vogelaar-van Mourik

MET HET HART
Luisteren

Eerder verschenen
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Hanneke Stark-ten Voorde verdiepte zich in 
de aangrijpende problematiek van iemand 
die lijdt aan anorexia. Dagboekfragmenten 
en ervaringsverhalen van meisjes met deze 
ziekte (en hun familieleden) waren de basis 
om een realistisch inkijkje te kunnen ge-
ven in het hoofd van iemand die deze strijd 
te voeren heeft.

Advertenties in tijdschriften

Jongeren van 15 jaar en  
ouder, volwassenen  

9 789087 189440

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 312 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 16,95
ISBN 978 90 8718 9440
c-NUR 340-060, 340-030
Verschijnt mei 2023

Een aangrijpende young adultroman!

Hanneke Stark-ten Voorde

Stem van de vrijheid
‘Wat is er aan hand met Merith? Waarom gedraagt ze 
zich zo vreemd?’ Een akelig voorgevoel spookt door 
Christines hoofd als ze ziet dat haar tweelingzus een 
lekker stuk taart laat staan. Wanneer de signalen 
zich opstapelen, confronteert Christine Merith met 
haar vermoeden. 
Hoewel Merith haar eetprobleem ontkent, is het voor 
haar familie duidelijk: ze is ziek en heeft dringend 
hulp nodig.  Merith vecht wanhopig tegen Anna, de 
innerlijke stem die haar dwingt om niet te eten en 
zo veel mogelijk calorieën te verbranden. Wanneer 
zal het gevecht in haar hoofd eindelijk ophouden? En 
waar is God in deze afschuwelijke strijd? Laat Hij Zijn 
stem nog horen?

Fictie | Young adult

Hanneke Stark-ten Voorde

Stemvan
de

Vrijheid

9 789087 186821 9 789087 184667

Hanneke Stark-ten Voorde

OOndergaandendergaande
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9 789087 184667
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Augustus 1943
Als Susanna met haar zusje een van de glooiende heuvels 
van West-Sussex op rent, weet ze niet dat ze op het punt 
staat de liefde van haar leven te ontmoeten. 
Als Jack Susanna ziet aankomen, is het voor hem liefde 
op het eerste gezicht. De Canadese soldaat is gelegerd in 
een Engels dorpje nabij de zuidkust, in afwachting van 
het sein om de oversteek naar het vasteland te maken en 
te gaan vechten tegen de Duitse bezetter. 
Het jonge, verliefde stel trouwt enkele maanden na hun 
eerste kennismaking. De vreugde van het getrouwde 
leven wordt na enkele weken al overschaduwd. Jack krijgt 
te horen dat het eindelijk zover is: samen met veel andere 
soldaten maakt hij deel uit van de invasie in Normandië. 
Een hachelijke onderneming. Susanna laat haar geliefde 
met pijn in haar hart gaan, maar zal ze Jack wel weer terug-
zien? 

Hanneke Stark-ten Voorde won meerdere schrijfwedstrijden, wat 
haar aanmoedigde om een roman te schrijven. ‘Ondergaande 
zon’ is haar debuut. In dit aangrijpende verhaal tekent zij de 
diepte van woorden als ‘loslaten’ en ‘vertrouwen’.

Kan Susanna vertrouwen op de belofte dat God 
voor Jack zal zorgen?

Eerder verschenen

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 12,49
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13-15 jaar | Algemeen

Mirjam Schippers (1993) schrijft al sinds 
ze jong is verhalen. In 2015 verscheen haar 
debuutroman en inmiddels zijn er al verschil-
lende young adultromans en tienerboeken van 
haar uitgekomen bij De Banier. In het dagelijks 
leven werkt Mirjam parttime als verkoper in 
een boekhandel. De rest van de tijd is ze bezig 
met schrijven en werkt ze aan haar bedrijf. 

Advertenties in tijdschriften

Meiden van 12 jaar en ouder 
 

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 304 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 90 8718 9433
c-NUR 284-010
Verschijnt april 2023

Eindelijk weer een vervolgdeel in de populaire meidenserie ‘Samen’!

Mirjam Schippers |

Wow! Ons huis is vol
De komst van een baby heeft behoorlijk wat impact 
op Fleur en Fenna en de andere gezinsleden van 
het samengestelde gezin Van den Heuvel-Hofman. 
Fleur geniet van de kleine baby, maar piekert ook 
over mam, en over wat er had kunnen gebeuren bij 
de bevalling. Gelukkig kan ze erover praten met haar 
vriend Juda. Hoewel Fleur niet zou weten wat ze zon-
der hem zou moeten, vindt ze een relatie soms ook 
best ingewikkeld. Vooral als ze het gevoel heeft dat 
Juda iets voor haar verzwijgt. 
Fenna brengt graag tijd door met haar babyzusje. 
Anders dan Fleur vindt ze dat ze nog lang niet toe is 
aan verkering. Ze heeft ook geen goed gevoel bij de 
relatie van haar vriendin Rosalie met iemand van 
volleybal, maar ze durft er niets over te zeggen. Toch 
zit het haar niet lekker: echte vriendinnen zouden 
toch eerlijk naar elkaar moeten zijn?

De komst van een baby heeft behoorlijk wat impact op 
Fleur en Fenna en de andere gezinsleden van het samen-
gestelde gezin Van den Heuvel-Hofman. 
Fleur geniet van de kleine baby, maar piekert ook over 
mam, en over wat er had kunnen gebeuren bij de beval-
ling. Gelukkig kan ze erover praten met haar vriend Juda. 
Hoewel Fleur niet zou weten wat ze zonder hem zou 
moeten, vindt ze een relatie soms ook best ingewikkeld. 
Vooral als ze het gevoel heeft dat Juda iets voor haar ver-
zwijgt.
Fenna brengt graag tijd door met haar babyzusje. Anders 
dan Fleur vindt ze dat ze nog lang niet toe is aan verke-
ring. Ze heeft ook geen goed gevoel bij de relatie van haar 
vriendin Rosalie met iemand van volleybal, maar ze durft 
er niets over te zeggen. Toch zit het haar niet lekker: echte 
vriendinnen zouden toch eerlijk naar elkaar moeten zijn?  

In dit vierde deel van de serie ‘Samen!’ leef je mee met 
Fleur en Fenna en de andere gezinsleden uit het samen-
gestelde gezin van Julian en Naomi. Een heerlijk meiden-
boek over de leuke en lastige kanten van het leven.   

Mirjam Schippers
9 789087 189433

Wow!       Wow!       
Ons huis is vol
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SAMEN!F F

Ons huis is vol

Deel 4 in de serie Samen

9 789087 183974 9 789087 184674 9 789087 186876

Als Fleur hoort dat haar moeder verliefd is op Julian, moet 
ze even slikken. Het is ruim vier jaar geleden dat haar va-
der is overleden. Ze had nooit gedacht dat dit zou kunnen 
gebeuren. Wat gaat dit allemaal betekenen voor haarzelf, 
haar tweelingbroer Sem en haar zusjes?  
Voor Fenna geldt precies hetzelfde. Het nieuws dat haar 
vader een vriendin heeft, vindt ze best lastig. Ze heeft al-
tijd moeite met veranderingen en ze vindt het daarom erg 
spannend om kennis te maken met het gezin van Naomi. 
Om elkaar beter te leren kennen besluiten Naomi en Julian 
met beide gezinnen op vakantie te gaan. De gezamenlijke 
vakantie op een camping in het Zwarte Woud levert veel 
mooie momenten op. Fleur en Fenna ontdekken dat ze 
erg verschillend zijn, maar het heel goed met elkaar kun-
nen vinden. Als hun ouders aankondigen dat ze willen 
gaan trouwen, kunnen ze daarmee alleen maar heel blij 
zijn!

Help! Mam is verliefd is het eerste deel van ‘Samen!’, een 
supergezellige meidenserie over het samengestelde ge-
zin van Julian en Naomi.

M
irjam

 Schippers

Mirjam Schippers9 789087 183974
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SAMEN!F F

G papa ook!
Nog een halfj aar, dan gaan de ouders van Fleur en Fenna 
trouwen! Omdat ze een samengesteld gezin van negen 
personen gaan vormen, hebben Naomi en Julian een gro-
ter huis gekocht, waar nog fl ink in geklust moet worden.
Fleur heeft de maanden tot aan de bruiloft hard nodig om 
toe te groeien naar de nieuwe situatie. Ze is zo druk met 
alle veranderingen, dat er nauwelijks tijd overschiet voor 
haar beste vriendin. Ook komt het gemis van haar vader 
soms op de gekste momenten naar boven. En dan is daar 
ook nog Juda. Waarom doet hij zo afstandelijk? De afge-
lopen zomervakantie was dat wel anders …
Fenna kijkt uit naar de bruiloft van haar vader met tante 
Naomi, maar ook zij moet wennen aan alle veranderin-
gen. Ondertussen maakt ze zich zorgen over haar gezond-
heid. Waar komt die pijn in haar buik en borsten vandaan? 
Fenna is te verlegen om het aan iemand te vertellen.

Yes! Papa gaat trouwen is het tweede deel van ‘Samen!’, 
een supergezellige meidenserie over het samengestelde 
gezin van Julian en Naomi.

M
irjam

 Schippers

Mirjam SchippersMirjam Schippers9 789087 184674
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Papa gaat trouwenPapa gaat trouwen

SAMEN!F F

G en mam!
Nu Julian en Naomi getrouwd zijn, wonen er maar liefst 
negen personen in het grote huis aan de Kastanjelaan. 
Fenna moet er erg wennen. Het is aan tafel steevast een 
drukke boel en vaak moet ze rekening houden met de 
jongere kinderen. Blijft er nog wel een momentje voor 
haarzelf over? Natuurlijk is het fi jn om te zien hoe geluk-
kig papa is met tante Naomi, maar het gemis van haar 
eigen moeder blijft er altijd. 
Fleur vindt het ook niet altijd even leuk, de drukte van hun 
samengestelde zin, maar ze heeft ook andere dingen aan 
haar hoofd: Juda bijvoorbeeld. Hij zoekt weer contact. 
Is ze nu wel of niet verliefd op hem? En dan is er nog de 
profi elkeuze die ze moet maken. Hoe weet ze nu eigenlijk 
wat bij haar past? 
Als Julian en Naomi bovendien ook nog iets heel speci-
aals te vertellen hebben, wordt dat nieuws door Fleur en 
Fenna met dubbele gevoelens ontvangen ...  

Opnieuw een heerlijk boek in de meidenserie ‘Samen!’, 
over het samengestelde gezin van Julian en Naomi. 

Mirjam SchippersMirjam Schippers9 789087 186876
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Eerder verschenen

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 10,99 

9 789087 189433
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13-15 jaar | Historisch

M. Kanis (1934-2000) schreef 27 chris-
telijke jeugdboeken over de Tweede 
Wereldoorlog in Nederland en over Israël. 
Ook was hij jarenlang als Oom Rien 
verbonden aan de kinderpagina in het 
Reformatorisch Dagblad.

Advertenties in tijdschriften Jongeren vanaf 12 jaar  

9 789087 189495

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 160 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 12,95
ISBN 978 90 8718 9495
c-NUR 284-020
Verschijnt maart 2023

Heruitgave van een bekend jeugdboek over het ontstaan van de staat Israël

M. Kanis

Strijd in Palestina
Een spannend verhaal over het wonderlijke 
ontstaan van de staat Israël
Als de Tweede Wereldoorlog voorbij is, hebben mil-
joenen Joden de dood gevonden in Hitlers vernieti-
gingskampen. Van de weinige Joden die in leven zijn 
gebleven, vluchten er velen naar Palestina, het vroe-
gere Kanaän. In dit spannende verhaal leer je Asjer 
Cohen en Sam Katan met zijn zusje Leah kennen. 
Deze drie Joodse jongeren komen uit Nederland. Met 
veel moeite bereiken ze Erets Jisraeel, Hebreeuws 
voor ‘Het land Israël’. Eenmaal in Palestina is er ech-
ter geen sprake van rust. De strijd tussen de Joden en 
Arabieren is fel, bloedig en vaak meedogenloos. Asjer 
en Sam leren de harde werkelijkheid kennen. Ze 
weten waarvoor ze vechten: een eigen staat voor de 
Joden. Maar zal dat wonder ooit gebeuren? Dit boek is 
een heruitgave van ‘Naar Erets Jisraeel’ en verschijnt 
naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de staat 
Israël in 2023.

Strijd in 
Palestina
Een spannend verhaal over 
het wonderlijke ontstaan 
van de staat Israël

M. Kanis

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 8,99
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9 789087 186906

9 789087 186906

Als een collega van Mike Lewis, alias De zwarte ruiter, in 
koelen bloede wordt neergeschoten bij een treinoverval, 
weet de jonge marshal wat hem te doen staat. Hij opent 
de jacht op de leider van de bende die de overval pleegde. 
Dan blijkt dat deze schurk nog veel meer op zijn kerfstok 
heeft. Lukt het Mike om de meedogenloze Sanpete Kid 
achter de tralies te krijgen?
Tijdens zijn zoektocht staat Mike regelmatig oog in oog met 
grote moeilijkheden. Niet alleen moet hij de bendeleider 
opsporen, ook het goud uit de trein is na de overval spoor-
loos verdwenen. Mike ontmoet mensen die hem bij zijn 
opdracht helpen. En mensen die hem juist tegenwerken. 
Wie kan hij vertrouwen?
In dit eerste deel van De zwarte ruiter maak je kennis met 
Mike Lewis, een plaatsvervangend marshal die benoemd 
is door US marshal Maxwell. Samen met andere marshals 
moet hij de wet handhaven in het losbandige Utah in de 
tweede helft van de 19e eeuw. Er zijn nog maar enkele 
sheriffs in het gebied die hun taak vaak niet alleen aankun-
nen, terwijl de misdaad in het Wilde Westen welig tiert.

De zwarte ruiter is het eerste deel in een nieuwe serie van 
Adri Burghout.
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Eerder verschenen

Adri Burghout is fulltime illustrator. In zijn 
vrije tijd schrijft hij jeugdboeken. Voor De 
Banier schreef hij drie succesvolle series: 
De avonturen van Tim en Tor, Lifeliner 2 en 
Douwe & Dario.

Advertenties in tijdschriften

Kinderen vanaf 10 jaar, jongeren  

9 789087 189266

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 208 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 12,95
ISBN 978 90 8718 9266
c-NUR 283-020
Verschijnt maart 2023

Spannend verhaal uit het Wilde Westen met een verrassende ontknoping

Adri Burghout |

De Zwarte Ruiter en het 
raadsel rond Topacio
In de buurt van Moab, een stadje in de Verenigde 
Staten, vindt een aantal overvallen plaats op postkoet-
sen. Wie de verantwoordelijke is, weet niemand. Wel 
is bekend dat de leider van de bende een bijzondere 
kleur ogen heeft. Topaas blauw ... Al snel krijgt Mike 
Lewis, alias De Zwarte Ruiter, de taak om op zoek te 
gaan naar Topacio, zoals de bendeleider bekendstaat. 
Alles wijst naar de zoon van een rancher in de buurt. 
De sheriff van Moab doet er alles aan om de schuld 
bij deze jongen te leggen. Waarom? Mike, zijn vriend 
Mantohpa en Brother Mac doen een aantal ontdekkin-
gen, maar die maken het raadsel slechts groter. Terug 
in Moab vallen de puzzelstukjes op hun plek en volgt 
de ontknoping van het raadsel rond Topacio. 

10-12 jaar | Historisch

9 789087 189266

In de buurt van Moab, een stadje in de Verenigde Staten, 
vindt een aantal overvallen plaats op postkoetsen. Wie de 
verantwoordelijke is, weet niemand. Wel is bekend dat 
de leider van de bende een bijzondere kleur ogen heeft. 
Topaas blauw ...

Al snel krijgt plaatsvervangend marshal Mike Lewis, alias 
De Zwarte Ruiter, de taak om op zoek te gaan naar Topacio, 
zoals de bendeleider bekendstaat. Maar dat valt niet mee. 
Alles wijst naar de zoon van een rancher in de buurt, zeker 
na een laffe en raadselachtige moord. De sheriff van Moab 
doet er alles aan om de schuld bij deze buurjongen te leg-
gen. Maar waarom? Wat voert hij in zijn schild?

Mike, zijn Indiaanse vriend Mantohpa en de rondreizende 
prediker Brother Mac doen ver bij Moab vandaan een aan-
tal ontdekkingen, maar die maken het raadsel eerder groter 
dan kleiner. Terug in Moab vallen de puzzelstukjes door al-
lerlei omstandigheden op hun plek en volgt de ontknoping 
van het raadsel rond Topacio. Met alle gevolgen van dien. 

Dit is het tweede deel in de serie De Zwarte Ruiter.
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rond Topacio

Deel 2 in de serie De zwarte ruiter

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 8,99
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Promotie

Over de auteur

Doelgroep

BOEKGEGEVENS

10-12 jaar | Historisch

Cornelis Stout is werkzaam als directeur in 
het basisonderwijs. Enkele jaren geleden is 
hij begonnen een verhalenserie te schrij-
ven in de kerkbode van zijn kerkelijke ge-
meente. Op aandringen van gemeenteleden 
heeft hij deze artikelen gebruikt om zijn 
eerste jeugdboek te schrijven.

Advertenties in tijdschriften  Jongens en meisjes van 10 jaar en 
ouder  

9 789087 189761

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 176 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 11,95
ISBN 978 90 8718 9761
c-NUR 283-020
Verschijnt mei 2023

Een spannend verhaal in Bijbels-historische setting

Corné Stout

Mysterieuze verdwijningen  
bij de misjkan
Wat voelt Micha, een priesterzoon uit Gibeon, zich 
ellendig als hij door een stel jongens in de struiken 
wordt geduwd. Gelukkig schiet Hadassa hem te hulp 
en neemt hem mee naar Joram, die behalve wijnboer 
ook geneesheer blijkt te zijn. Tijdens dit bezoek ver-
telt Joram de twee vrienden een aangrijpend verhaal 
over zijn opa, die leefde in de tijd van de hogepriester 
Eli. Dit verhaal krijgt nu, na honderd jaar, een span-
nend vervolg. Want de inwijding van Salomo’s tempel 
dreigt voor Micha en zijn vader een drama te worden 
als de toen verdwenen trompetten niet snel terugge-
vonden worden …

Corné Stout

Mysterieuze 
verdwijningen  
bij de misjkan

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 8,99
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Promotie Doelgroep

Over de auteur

Daan van Oostenbrugge (1994) is 
striptekenaar. Hij publiceert o.a. in 
Kits en werkt in opdracht van diver-
se bedrijven. Ook heeft hij een aantal 
stripboeken in eigen beheer uitgegeven. 
Illustraties en strips van Daan zijn over-
al in kerkelijk Nederland te vinden.

Advertenties in tijdschriften Kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar  

9 789087 189327

Full colour 
Uitvoering paperback
Formaat 13 x 19 cm
Omvang ca. 80 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 9327
c-NUR 362
Verschijnt maart 2023

Een stripboek boordevol humor!

Daan van Oostenbrugge

Het beste van Kitsklas
In dit stripboek vind je de allerleukste afleveringen 
van Kitsklas! Geniet van de doldwaze (en soms ook 
leerzame) belevenissen van de leerlingen van basis-
school De Leergier. 
Behalve korte strips vind je in dit boek ook lange-
re strips en een paar leuke puzzels. Kortom: een 
stripboek waar je gegarandeerd veel plezier aan zult 
beleven!

Strips | Strips voor kinderen

KI
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Doelgroep
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Hobby | Kleurboek / puzzelboek voor kinderen

Advertenties in tijdschriften Kinderen van 7-12 jaar  

9 789087 189501

Full colour 
Uitvoering paperback
Formaat 21 x 29,7 cm
Omvang ca. 64 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 9501
c-NUR 493-020, 214-030
Verschijnt mei 2023

Veelzijdig full colour doeboek voor een klein prijsje!

Linda Bikker en Janny den Besten

Zomerdoeboek
Boordevol puzzel-, kleur- en leesplezier - mét Jens en Jolien

Dit zomerdoeboek staat boordevol met ‘zoek de 
verschillen’, kleurplaten, rebussen en nog veel meer 
leuks! Bovendien bevat het zeven korte verhalen over 
het bekende duo Jens en Jolien, geschikt om voor te 
lezen of om zelf te lezen. 
Kinderen kunnen uren plezier beleven met dit leuke 
zomerdoeboek. Ideaal voor onderweg of tijdens de 
vakantie, voor het hele gezin! 

ZOMERZOMER
DOEBOEKDOEBOEK
Boordevol puzzel-, kleur- en leesplezier 
- mét Jens en Jolien

Linda Bikker & 
Janny den Besten

Linda Bikker 
(1979) woont in 
Gouda. Tekenen 
is haar hobby en 
werk. Linda heeft 
diverse prenten-

boeken geschreven én getekend, 
met name voor jonge kinderen. Ook 
tekent ze in opdracht voor diverse 
christelijke tijdschriften.

Janny den Besten-
van Boudestein 
schreef als kind 
al graag verhalen. 
Inmiddels versche-
nen er meer dan 

25 kinderboeken en romans van 
haar hand. Zij geniet van verhalen 
schrijven en het vertellen aan zowel 
kinderen als volwassenen.
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9 789087 182571 9 789087 184506 9 789087 186883

Vanaf 8 jaar

Hiep hoi,
Koningsdag!

Met illustraties van
Marijke Duffhauss

Janny den Besten
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In de klas van Jens en Jolien gaat een Oranjeproject van 
start. Het project wordt afgesloten met een optocht op 
Koningsdag. Wie zijn fi ets of skelter het mooist versiert, 
wint een prijs! Jens ziet het al helemaal voor zich: hij gaat 
een Canadese legerjeep maken, en zelf wil hij zich ver-
kleden als soldaat. Maar dat is niet zo simpel als gedacht. 
Het pak is veel te duur en mama is helaas niet van plan 
om het zomaar te kopen. Jens moet dus zelf iets verzin-
nen om het geld bij elkaar te krijgen. Gelukkig krijgt hij 
hulp van Jolien. De tweeling begint een vlag-uithang-
service, ze organiseren een mud race en nog veel meer. 
Zou het genoeg geld opleveren om het pak te kunnen 
kopen? En … zou het Jens lukken om de prijs te winnen? 

Opnieuw een heerlijk, vlot geschreven en humoristisch 
boek in de serie ‘Jens en Jolien’. Janny den Besten won de 
Eigenwijsprijs met 1 april, het eerste deel in deze serie.

Jens wijst naar het soldatenpak in de etalage van de speel-

goedwinkel. 

‘Dit is een echt legerpak, Jolien. Als ik deze broek draag en 

dat jasje, dan …’ 

Hij geeft Jolien een pets op haar schouder. ‘Dan win ik. 

Zeker weten!’

Vanaf 8 jaar

Tante Sandra en de meester gaan trouwen! Jens en Jolien 
willen op deze dag graag bruidsmeisje en bruidsjonker zijn. 
Jens ziet zichzelf al zitten in een stoere auto en Jolien heeft 
er zo'n zin in om een mooie jurk te dragen ... Maar dan 
horen ze dat dit feest waarschijnlijk niet doorgaat, want 
het aanstaande bruidspaar vindt Jens en Jolien niet netjes 
genoeg. 
Dat laat de tweeling niet zomaar gebeuren. Jens en Jolien 
bedenken een plan om te bewijzen dat ze wél geschikt zijn 
om bruidsjonker en bruidsmeisje te worden. Maar of dat 
lukt …?!

Dit humoristische verhaal speelt zich af in de lente. Door 
de quiz die Jens en Jolien in hun klas maken kom je ook al-
lerlei interessante dingen te weten over Pasen en over de 
lente.

Lente
in Lekdorp

Bukken!' fl uistert Jens. Samen sluipen naar het raam. 

Ineens horen ze stemmen. Vlug duiken ze naar beneden. 

'Laten we Jens en Jolien nemen.' Dat is de meester. 

Jens en Jolien kijken elkaar aan. Wat?! Ze hebben het 

over hen! 

'Ik weet het nog niet, hoor.' Dat is tante Sandra. Ze 

giechelt een beetje. 'De tweeling is altijd zo slordig … 

Stel je voor dat Jens op mijn sleep gaat staan.' 

Met illustraties van Marijke Duffhauss

Janny den Besten
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9 789402 907339

Vanaf 8 jaar

Het is de trouwdag van de meester en tante Sandra. Jens en Jolien 
zijn bruidsjonker en bruidsmeisje. In het kasteel, waar de bruiloft 
wordt gehouden, hoort Jolien het personeel vertellen over een 
schat. Voor de vinder van de schat is er een heel  leuke beloning. 
Die prijs moet de tweeling zien te winnen!
Jens en Jolien struinen het hele kasteel door, maar vinden niets. 
Totdat ze iets glinsterends te pakken krijgen … En wat zit er in de 
tuin onder de grond verstopt? Maar dat kan de schat niet zijn …

Dit humoristische verhaal speelt zich af op een kasteel. Door de 
opdracht voor woordenschat die Jens en Jolien moeten maken 
kom je ook allerlei interessante dingen te weten over een bruiloft.

Bruiloft in
het kasteel

‘De schat …’ steunt Jolien.

‘De schat?’ echoot Jens.

‘Ik krijg hem niet te pakken!’

‘Wat bedoel je?’

‘Hallo, dat zeg ik toch!’ Jolien laat zich terugzakken. Binnen twee 

tellen staat ze weer met beide benen op de grond.

‘Waar ben jij mee bezig?’ vraagt Jens.

Jolien draait met haar ogen. ‘Dat wil ik jou al de hele tijd vertel-

len. Maar jij loopt steeds weg.’

‘Nou, zeg het dan.’

‘Er is een schat op het kasteel verborgen.’

‘Een schat? 

‘Ja, een schá-át!’

Met illustraties van Marijke Duffhauss

Janny den Besten
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9 789087 182571

Vanaf 8 jaar

Als Jens en Jolien aan het spelen zijn, ontdekken ze vlak bij 
de molen een hut. De tweeling staat voor een raadsel: van 
wie is deze geheimzinnige schuilplaats? 
Jens denkt dat de hut is gemaakt door zijn klasgenoten, 
maar Jolien is daar niet zo zeker van. 
Als de tweeling nog een keer in de buurt van de hut is, 
worden ze een stuk wijzer. 
Jens en Jolien willen hun ontdekking geheim houden. Maar 
dat valt niet mee … En intussen houden de raadsels niet 
op. Want wat doet Poekie, de poes van buurvrouw Jonker, 
in de buurt van de hut? 

Opnieuw een vlot geschreven en humoristisch verhaal in 
de serie ‘Jens en Jolien’. In dit boek kom je ook van alles te 
weten over molens. 

Raadsels
rond de molen

‘Jolien! Waar ben je?’

Jolien geeft haar tweelingbroer geen antwoord. 

Er ligt een grote zandberg onder het viaduct bij de 

molen. Maar daarachter … Het lijkt wel een hol! 

Voorzichtig loopt ze naar binnen.

Hé, wat is dat? Een pan? Een lepel? Een tas met 

boodschappen? 

Het lijkt wel of hier iemand woont! 

Met illustraties van Marijke Duffhauss

Janny den Besten
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Vanaf 8 jaar

Als Jens en Jolien aan het spelen zijn, ontdekken ze vlak bij 
de molen een hut. De tweeling staat voor een raadsel: van 
wie is deze geheimzinnige schuilplaats? 
Jens denkt dat de hut is gemaakt door zijn klasgenoten, 
maar Jolien is daar niet zo zeker van. 
Als de tweeling nog een keer in de buurt van de hut is, 
worden ze een stuk wijzer. 
Jens en Jolien willen hun ontdekking geheim houden. Maar 
dat valt niet mee … En intussen houden de raadsels niet 
op. Want wat doet Poekie, de poes van buurvrouw Jonker, 
in de buurt van de hut? 

Opnieuw een vlot geschreven en humoristisch verhaal in 
de serie ‘Jens en Jolien’. In dit boek kom je ook van alles te 
weten over molens. 

Jippie,
vakantie!

‘Jolien! Waar ben je?’

Jolien geeft haar tweelingbroer geen antwoord. 

Er ligt een grote zandberg onder het viaduct bij de 

molen. Maar daarachter … Het lijkt wel een hol! 

Voorzichtig loopt ze naar binnen.

Hé, wat is dat? Een pan? Een lepel? Een tas met 

boodschappen? 

Het lijkt wel of hier iemand woont! 

Met illustraties van 
Marijke Duffhauss

Janny den Besten
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9 789402 907339

EERDER VERSCHENEN IN DEZE SERIE BOEKGEGEVENS

Janny den Besten-van Boudestein 
schreef als kind al graag verha-
len. Inmiddels verschenen er 
meer dan 25 kinderboeken en 
romans van haar hand. Zij geniet 
van verhalen schrijven en het 
vertellen aan zowel kinderen als 
volwassenen.

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 144 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 11,95
ISBN 978 90 8718 9402
c-NUR 282-010
Verschijnt maart 2023

Heerlijk humoristisch slotdeel van de serie over de tweeling Jens en Jolien!

Janny den Besten |

Helden van de Tjalkstraat
Het zit Jens en Jolien niet mee. Ze hadden altijd leuk 
contact met de bewoners van de Tjalkstraat.  
Hádden …  Want door een niet zo slimme actie van 
de tweeling is de hele buurt tegen hen. Jens en Jolien 
verzinnen van alles om het weer goed te maken. 
Maar … deze acties pakken niet goed uit. Het lijkt of 
de buren alleen maar bozer worden. Jens en Jolien 
zitten met de handen in het haar. Wat nu? Konden 
ze maar iets verzinnen om het weer goed te maken. 
Als ze van buurvrouw Jonker horen dat de familie 
Broekhuizen eigenlijk een rolstoelbus nodig heeft, 
heeft Jens een idee om geld in te zamelen. Zal het nu 
wél lukken?

7-9 jaar | Algemeen

Advertenties in tijdschriften

Kinderen vanaf 8 jaar, 
AVI-E5, CLIB-5

9 789087 189402

Het zit Jens en Jolien niet mee. Ze hadden altijd leuk con-
tact met de bewoners van de Tjalkstraat. Hádden …  Want 
door een niet zo slimme actie van de tweeling is de hele 
buurt tegen hen. 
Jens en Jolien verzinnen van alles om het weer goed te 
maken. Maar … deze acties pakken niet goed uit. Het lijkt 
of de buren alleen maar bozer worden. Jens en Jolien zitten 
met de handen in het haar. Wat nu? Konden ze maar iets 
verzinnen om het weer goed te maken. 
Als ze van buurvrouw Jonker horen dat de familie Broek-
huizen eigenlijk een rolstoelbus nodig heeft, heeft Jens een 
idee om geld in te zamelen. Zal het nu wél lukken? 

Dit tiende en laatste deel van de serie Jens en Jolien zit 
boordevol grapjes en humor. De serie heeft bovendien een 
verrassend slot, waarbij alle bewoners van de Tjalkstraat 
én een speciale verrassingsgast bij de tweeling op verjaar-
dagsbezoek komen.

Helden van
de Tjalkstraat

‘De hele buurt is kwaad op ons!’

Met illustraties van Marijke Duffhauss

Janny den Besten

H
e
ld

e
n

 v
a

n
 d

e
 T

ja
lk

str
a

a
t

8 JAAR
EN 

OUDER

Janny den B
esten

9 789087 189402

AVI E5
CLIB 5

Ook verkrijgbaar als luisterboek. Ca. € 8,49  | Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,99

Deel 10 in de serie Jens en Jolien
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Over de auteur

7-9 jaar | Algemeen

Daniëlle Campbell-Vogelaar (1983) werd 
geboren in Elspeet, maar woont nu met echt-
genoot John en twee dochters in Schotland. 
Aanvankelijk stond Daniëlle voor de klas op een 
ZML-school. Na haar emigratie werkte ze op 
de Melville-Knox Christian School in Glasgow 
totdat haar dochter werd geboren.

Advertenties in tijdschriften

Beginnende lezertjes, 
AVI-M4, CLIB-4

9 789087 189280

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 88 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 10,95
ISBN 978 90 8718 9280
c-NUR 282-010
Verschijnt maart 2023

Een vertederend verhaal boordevol herkenning voor jonge lezertjes

Daniëlle Campbell-Vogelaar |

Mijn eigen lieve zusje
Hoi! Ik ben Evie. 
Ik woon in Schot-land.
Samen met mijn papa en mama. 
Er woont nog iemand bij ons.
Je ziet het niet. Maar het is er wel. 
Het is een heel klein kindje.
In mama’s buik.

In dit boek lees je over het Schotse meisje Evie. Ze 
krijgt een klein zusje. Wat is dat fijn! Evie is ook dol 
op dieren. Ze zorgt heel goed voor haar twee slakken. 
Zou haar nieuwe baby-zusje de slakken ook mooi 
vinden? 
Een vriendelijk, ontroerend verhaal, dat kinderen al 
vrij snel helemaal zelf kunnen lezen.

Mijn eigen
lieve zusje

M
ijn eigen lieve zusje

6 jaar
en ouder

Evie is dol op dieren. Ze zorgt heel goed voor haar 
twee slakken. Zou haar nieuwe baby-zusje de 
slakken ook mooi vinden?

Een vriendelijk, ontroerend verhaal, dat kinderen 
al vrij snel helemaal zelf kunnen lezen. 

9 789087 189280

Hoi! Ik ben Evie. 

Ik woon in Schot-land. 

Samen met mijn papa en mama. 

Er woont nog iemand bij ons. 

Je ziet het niet. Maar het is er wel.

Het is een heel klein kindje. 

In mama’s buik.

tekst: Daniëlle Campbell
illustraties: Trish Flannery
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Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,49

Deel 2 in de serie Evie

9 789087 185961

Mijn eigen lieve
Snuffie

M
ijn eigen lieve Snuffie

6 jaar
en ouder

Over de vriendschap tussen een Schots 
meisje en haar knuffel. Een vriendelijk, 
ontroerend verhaal, dat kinderen al vrij 
snel helemaal zelf kunnen lezen.

9 789087 185961

Ik ben Evie. 

Ik woon in Schot-land. 

En weet je wie dit is?

Dit is Snuffi e, mijn konijn.

Ze hoort bij mij.

Ze mag altijd met me mee.

Mijn eigen, lieve Snuffi e. 

Maar op een dag

gaat er iets mis met haar…

tekst::Daniëlle Campbell  illustraties: Trish Flannery
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Eerder verschenen
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Léonie Dieleman 
is ontwikke-
lingswerkster 
in Mozambique, 
waar zij zich 
naast het trainen 

van jongerenwerkers en leraren 
bezighoudt met alfabetiserings-
werk op het platteland.

Advertenties in tijdschriften Kinderen en volwassenen  

9 789087 189297

Full colour 
Uitvoering gebonden
Formaat 19 x 19 cm
Omvang ca. 32 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 13,95
ISBN 978 90 8718 9297
c-NUR 273
Verschijnt maart 2023

Prachtig prentenboek met een onvergetelijke les voor jong en oud!

Léonie Dieleman en Hester Nijhoff

Dromen van applaus
‘Hebben jullie het al gehoord?’ zegt 
Langslurf tegen de andere olifanten bij 
de Limpopo-rivier. ‘Er wordt een olifant 
gezocht die het machtige stamhoofd Ntsokoi 
naar een dorp hoog in de bergen kan  
brengen!’ 
Zo begint het verhaal over de Afrikaanse 
olifanten. Allemaal denken ze dat zíjzelf het 
meest geschikt zijn om dit te doen. Allemaal 
dromen ze van het applaus dat ze zullen 
krijgen. Wie van hen zal worden  
uitgekozen om deze eervolle opdracht te 
mogen uitvoeren?

5-6 jaar | Prentenboeken

Over de auteurs

Hester Nijhoff is illustra-
tor van voornamelijk kin-
derboeken. Hester stu-
deerde aan de Academie 
Minerva in Groningen. 
Ze woont daar nog steeds 

en naast haar werk als illustrator werkt ze 
met veel plezier in een Groningse boek-
handel.

‘Hebben jullie het al gehoord?!’ Langslurf beweegt zijn achterlichaam op en neer 
terwijl hij door het buffelgras naar de andere olifanten bij de Limpopo-rivier toesnelt. 
‘Het machtige stamhoofd Ntsokoi zoekt een olifant die hem naar een dorp hoog in de 
bergen kan brengen.’ Alle olifanten reageren opgewonden. Grootoor krult zijn slurf 
door die van Groottand en roept: ‘Wow, een echt stamhoofd begeleiden! 
Dat zie ik wel zitten!’

Snorkelslurf struikelt bijna over z’n poten en tettert: ‘Zo’n kans krijgen we nooit meer!’ 
‘Ik denk’, zegt Groottand, ‘dat stamhoofd Ntsokoi een olifant wil met grote slagtanden. 

Hij zal zich dan veilig voelen, omdat onze slagtanden hem beschermen bij gevaar.’
Groottand, Goud-in-de-mond en andere olifanten uit de groep beginnen ijverig 

hun slagtanden te poetsen. Ondertussen dromen ze van het applaus 
dat ze zullen krijgen wanneer zij met hun indrukwekkende slagtanden 

het stamhoofd naar het dorp hoog in de bergen zullen brengen.

‘Hebben jullie het al gehoord?!’ Langslurf beweegt zijn achterlichaam op en neer 
terwijl hij door het buffelgras naar de andere olifanten bij de Limpopo-rivier toesnelt. 
‘Het machtige stamhoofd Ntsokoi zoekt een olifant die hem naar een dorp hoog in de 
bergen kan brengen.’ Alle olifanten reageren opgewonden. Grootoor krult zijn slurf 
door die van Groottand en roept: ‘Wow, een echt stamhoofd begeleiden! 
Dat zie ik wel zitten!’

Snorkelslurf struikelt bijna over z’n poten en tettert: ‘Zo’n kans krijgen we nooit meer!’ 
‘Ik denk’, zegt Groottand, ‘dat stamhoofd Ntsokoi een olifant wil met grote slagtanden. 

Hij zal zich dan veilig voelen, omdat onze slagtanden hem beschermen bij gevaar.’
Groottand, Goud-in-de-mond en andere olifanten uit de groep beginnen ijverig 

hun slagtanden te poetsen. Ondertussen dromen ze van het applaus 
dat ze zullen krijgen wanneer zij met hun indrukwekkende slagtanden 

het stamhoofd naar het dorp hoog in de bergen zullen brengen.
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5-6 jaar | Prentenboeken

Gisette van Dalen is getrouwd en moeder 
van vier dochters. Gisette werkt parttime 
als chef-redacteur bij Terdege. In haar 
vrije tijd schrijft ze boeken voor jonge 
kinderen.

Advertenties in tijdschriften Peuters en kleuters  

9 789087 189747

Full colour 
Uitvoering gebonden
Formaat 15 x 19 cm
Omvang ca. 56 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 12,95
ISBN 978 90 8718 9747
c-NUR 273
Verschijnt maart 2023

Leer spelenderwijs de letters van het alfabet

Gisette van Dalen

Thomas leert alle letters
Thomas rinkelt met zijn fietsbel.
Hij heeft super hard geracet 
want de juf viert haar verjaardag. 
Dat wordt een fantastisch feest.

Deze uitgave bevat twee boekjes van Thomas: 
‘Thomas leert letters’ en ‘Thomas leert meer letters’.  
Met deze vrolijke 2-in-1-uitgave leren kinderen  
spelenderwijs bijna alle letters van het alfabet!

Tekst:

Gisette van Dalen 
Illustraties: 

Willeke Brouwer

alle letters Thomas leert alle letters 
Thomas leert

Thomas rinkelt met zijn fietsbel.  

Hij heeft super hard geracet

want de juf viert haar verjaardag.

Dat wordt een fantastisch feest.

Deze uitgave bevat twee boekjes van Thomas:

Thomas leert letters en Thomas leert meer letters

Met deze vrolijke 2-1- uitgave leren kinderen  
spelenderwijs bijna alle letters van het alfabet! 

Thom
as leert alle letters
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Aleid Nijhof-Schreuder is getrouwd met Rik 
en moeder van vier kinderen. Zij is fulltime 
moeder. In haar vrije tijd is zij als auteur 
via Driestar Educatief betrokken geweest 
bij een methode godsdienst en lessen over 
mediawijsheid voor Praktijkonderwijs. 
Daarnaast is zij een aantal jaren mede-
werkster geweest van de redactie van het 
jongerenblad Daniël.

Advertenties in (kerkelijke) 
bladen en tijdschriften

Kinderen van tien tot 
twaalf jaar  

9 789087 189419

Uitvoering gebonden
Formaat 11 x 16 cm
Omvang ca. 136 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 11,95
ISBN 978 90 8718 9419
c-NUR 224-022
Verschijnt april 2023

Waardevol ochtendboekje om kinderen cadeau te geven

Aleid Nijhof-Schreuder

Ochtendboekje, deel 2
Elke morgen een gedachte vanuit de psalmen

Wat doe jij als eerste wanneer je wakker wordt? 
Begin jij de dag met de Heere? Dit boekje wil jou 
helpen om ‘s morgens te beginnen met God en Zijn 
Woord. Want stille tijd houden is een waardevolle 
gewoonte. 126 ochtenden lees je een kort stukje bij 
een psalmvers. Dit boekje bevat 18 hoofdstukjes die 
passen bij de tweede 18 weken van het jaar. Zo zijn er 
stukjes geschreven voor de zomer en de vakantietijd. 
Uiteraard kun je de stukjes ook op een ander mo-
ment lezen. De auteur heeft 18 psalmen of gezangen 
gekozen. Waarbij er voor elke morgen een les, tip, 
gedachte, waarschuwing of opwekking is. Iets, om de 
dag mee in te gaan … Voor kinderen en tieners in de 
leeftijd van 10 tot 12 jaar.

Kind & Bijbel | Dagboeken 9-12 jaar

9 789087 188481

God schiep heel de aarde

en ook het heelal.

Met prachtige kleuren.

Ken jij ze al?

Met dit boekje ontdekken peuters en kleuters dat  
er een enorme variatie aan kleuren om hen heen  
te zien is. Ook leren ze op een speelse manier hoe 
je deze kleuren kunt benoemen: een citroengele 
vlinder, een knalrode aardbei of het zachtroze huidje 
van een baby.  

Linda Bikker schreef de tekst op rijm én maakte de 
illustraties.

9 789087 184377

Eerder verschenen

o c h t e n d b o e k j e
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9 789087 189419

Wat doe jĳ  als eerste wanneer je wakker 
wordt? Begin jĳ  de dag met de Heere? Dit 
boekje wil jou helpen om ‘s morgens te be-
ginnen met God en Zĳ n Woord. Want stille 
tĳ d houden is een waardevolle gewoonte. 
126 ochtenden lees je een kort stukje bĳ  
een psalmvers. Dit boekje bevat 18 hoofd-
stukjes die passen bĳ  de tweede 18 weken 
van het jaar. Zo zĳ n er stukjes geschreven 
voor de zomer en de vakantietĳ d. Uiteraard 
kun je de stukjes ook op een ander moment 
lezen. De auteur heeft 18 psalmen of ge-
zangen gekozen. Waarbĳ  er voor elke mor-
gen een les, tip, gedachte, waarschuwing 
of opwekking is. Iets, om de dag mee in te 
gaan …

Voor kinderen en tieners in de leeftĳ d van 
10 tot 12 jaar

Elke morgen een gedachte vanuit de psalmen

Aleid Nĳ hof-Schreuder

Aleid Nĳ hof-Schreuder

2
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Wat doe jĳ  als eerste wanneer je wakker 
wordt? Begin jĳ  de dag met de Heere? Dit 
boekje wil jou helpen om ‘s morgens te be-
ginnen met God en Zĳ n Woord. Want stille 
tĳ d houden is een waardevolle gewoonte. 
126 ochtenden lees je een kort stukje bĳ  een 
psalmvers. Dit boekje bevat 18 hoofdstuk-
jes die passen bĳ  de eerste 18 weken van 
het jaar. Zo zĳ n er stukjes geschreven voor 
de lĳ denstĳ d en de lente. Uiteraard kun je 
de stukjes ook op een ander moment lezen. 
De auteur heeft 18 psalmen of gezangen 
gekozen. Waarbĳ  er voor elke morgen een 
les, tip, gedachte, waarschuwing of opwek-
king is. Iets, om de dag mee in te gaan …

Voor kinderen en tieners in de leeftĳ d van 
10 tot 12 jaar

Elke morgen een gedachte vanuit de psalmen

Aleid Nĳ hof-Schreuder

Aleid Nĳ hof-Schreuder

126
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9 789087 184377

De A is van avond,

een donkere nacht.

Waar bleef de Messias?

Hij werd lang verwacht.

In dit boekje wordt het wonder van Kerst heel  
eenvoudig verteld en verbeeld, met als leidraad  
de letters van het alfabet. 

Linda Bikker schreef de tekst op rijm én maakte  
de illustraties. 

Leeftijd: 3-6 jaar.

9 789087 188153

Mees gaat op zondag naar de kerk.

Daar is veel te zien.

En ook veel te tellen!

Tel jij mee?

Linda Bikker maakte dit boekje om kinderen al op heel 
jonge leeftijd te laten ontdekken wat er allemaal te 
beleven is als je op zondag naar de kerk gaat. Kinderen 
leren niet alleen op een speelse manier tellen, maar ook 
horen ze dat in de kerk jonge kinderen méétellen!

9 789087 186807

1 2 3 4
5

De A is van Ark.

Die drijft op de zee.

Met Noachs familie.

Wie zijn er ook mee?

Met dit boekje leert een kleuter of peuter niet alleen 
heel veel dieren, maar ook het alfabet kennen.  
Daarmee staat deze uitgave garant voor heel veel 
kijk- en voorleesplezier.

Linda Bikker schreef de tekst op rijm én maakte de 
illustraties. 

9 789402 907148

God schiep heel de aarde

en ook het heelal.

Met prachtige kleuren.

Ken jij ze al?

Met dit boekje ontdekken peuters en kleuters dat  
er een enorme variatie aan kleuren om hen heen  
te zien is. Ook leren ze op een speelse manier hoe 
je deze kleuren kunt benoemen: een citroengele 
vlinder, een knalrode aardbei of het zachtroze huidje 
van een baby.  

Linda Bikker schreef de tekst op rijm én maakte de 
illustraties.

9 789087 184377

9 789087 188153 9 789087 186807 9 789402 907148

EERDER VERSCHENEN

Kind & Bijbel | Pasen

Advertenties in tijdschriften

Kinderen van 3-6 jaar  

9 789087 189426

Full colour 
Uitvoering gebonden
Formaat 13 x 14 cm
Omvang ca. 64 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 10,50
ISBN 978 90 8718 9426
c-NUR 227-020
Verschijnt februari 2023

Prachtig boekje om cadeau te doen aan jonge kinderen!

Linda Bikker

Mijn Bijbels ABC van Pasen
De E is van Evangelie. 
‘’Goed nieuws’’ betekent dat. 
Als je weet dat Jezus leeft, 
bezit je de grootste schat! 

In dit boekje wordt het Paasevangelie heel een-
voudig verteld en verbeeld, met als leidraad de 
letters van het alfabet. Linda Bikker schreef de 
tekst op rijm én maakte de illustraties.

De E is van Evangelie.

“Goed nieuws” betekent dat.

Als je weet dat Jezus leeft,

bezit je de grootste schat!

In dit boekje wordt het Paasevangelie heel een
voudig verteld en verbeeld, met als leidraad de  
letters van het alfabet. 

Linda Bikker schreef de tekst op rijm én maakte  
de illustraties.

Leeftijd: 36 jaar.

9 789087 189426

Linda Bikker (1979) woont 
in Gouda. Tekenen is haar 
hobby en werk. Linda heeft 
diverse prentenboeken ge-
schreven én getekend, met 
name voor jonge kinderen. 
Ook tekent ze in opdracht 
voor diverse christelijke 
tijdschriften.
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Toegankelijk prentenboek over een belangrijke vraag!

Simone de Looff-van Duivendijk

Wat is een nieuw hart, mama?
‘Mama, wat is een nieuw hart? Moet ik dan 
geopereerd worden?’ Hanna zit met deze be-
langrijke vraag. Samen met haar moeder gaat 
ze op zoek naar een antwoord. 
Het begrip ‘een nieuw hart’ wordt veel ge-
bruikt. Zowel thuis als in de kerk en in de klas. 
Dit begrip heeft een diepe inhoud, maar deze 
wordt niet altijd begrepen, zeker niet door 
jonge kinderen. In dit boek wordt het begrip 
op een kinderlijke, Bijbelgetrouwe manier 
uitgelegd. 
Aan het einde van dit boek staan gespreks-
vragen en wat opdrachten. Zo kan de uitleg 
worden verwerkt door de kinderen.

Advertenties in tijdschriften Kinderen van 4-8 jaar  

Full colour 
Uitvoering gebonden
Formaat 19 x 19 cm
Omvang ca. 32 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 10,95
ISBN 978 90 8718 9617
c-NUR 224-011, 224-012
Verschijnt april 2023

Simone de Looff-van Duivendijk (1999) 
woont in Yerseke. Ze is getrouwd en werd 
onlangs moeder. Simone is werkzaam 
in het basisonderwijs. Ze schreef en 
tekende het boek ‘Wat is een nieuw hart, 
mama?’ in eerste instantie voor haar 
scriptie op de pabo.

9 789087 189617

‘Mama, wat is een nieuw hart?  

Moet ik dan geopereerd worden?’  

Hanna zit met deze belangrijke vraag. 

Samen met haar moeder gaat ze op  

zoek naar een antwoord. 

Het begrip ‘een nieuw hart’ wordt veel gebruikt. Zowel thuis 
als in de kerk en in de klas. Dit begrip heeft een diepe inhoud, 
maar deze wordt niet altijd begrepen, zeker niet door jonge 
kinderen. In dit boek wordt het begrip op een kinderlijke,  
Bijbelgetrouwe manier uitgelegd. 
Aan het einde van dit boek staan gespreksvragen en  
opdrachten. Zo kan de uitleg worden verwerkt door de  
kinderen. 

Leeftijd: 5 jaar en ouder.

9 789087 189617
Simone de Looff-van Duivendijk

Sim
one de Looff-van D

uivendijk

Wat is een 
nieuw hart, 

mama?
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Hobby | Kleurboeken

Een set aantrekkelijke kleurkaarten bij de christelijke feestdagen!

Linda Bikker

Kleur het jaar door
Kleurplaten bij de christelijke feestdagen

Deze uitgave bevat 23 mooie kleurplaten 
op dik papier die ook geschikt zijn om als 
kaart te versturen. De kleurplaten heb-
ben betrekking op christelijke feestdagen 
(Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart 
en Pinksteren, maar bijvoorbeeld ook 
Biddag, Dankdag, Hervormingsdag) of ge-
beurtenissen in het kerkelijk leven (doop, 
belijdenis, bevestiging ambtsdragers). Dit 
kleurboek biedt zo aan jong en oud het 
hele kerkelijke jaar door veel kleurplezier! 

Advertenties in tijdschriften

Iedereen die van kleuren houdt  

Uitvoering wire-O
Formaat 21 x 14 cm
Omvang 23 kleurplaten
Verkoopprijs ca. € 12,50
ISBN 978 90 8718 9273
c-NUR 214-030
Verschijnt februari 2023

Linda Bikker (1979) woont in Gouda. 
Tekenen is haar hobby en werk. Linda 
heeft diverse prentenboeken geschre-
ven én getekend, met name voor jonge 
kinderen. Ook tekent ze in opdracht voor 
diverse christelijke tijdschriften.

Kleur het jaar doorKleur het jaar door

jaar door
Kleur het jaar door

Linda Bikker

Kleurplaten bij de christelijke feestdagen

9 789087 189273

9 789087 188146

Wenskaarten om te handletteren en te versturen  Linda Bikker

Eerder verschenen
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Andrea van Hartingsveldt

LEERT VAN MIJ
€ 14,95

Willemieke Kloosterman

PIETER MAG MEE 
NAAR DE KERK
€ 11,95

Dane Ortlund

ZACHTMOEDIG EN 
NEDERIG VAN HART
€ 18,95

Ds. M. van Reenen

DE VIJAND RUKT 
VAST AAN
€ 14,95

Ds. A.T. Vergunst

IK WIST NIET HOE 
MOEILIJK DIT WAS!
€ 11,95

Matthew Henry

HET TEKEN VAN  
DE DOOP
€ 12,95

C.H. Spurgeon

RONDOM DE ENGE 
POORT
€ 10,95

Wulfert Floor

ZIJN TROUWE 
ZORG
€ 9,95

Petrus Immens

DE GODVRUCHTIGE 
AVONDMAALGANGER
€ 27,50

Octavius Winslow

GELEID DOOR  
DE GEEST
€ 26,95

John Owen

OP LEVEN EN DOOD
€ 29,95

Elisabeth Elliot

MET VREUGDE 
VROUW ZIJN
€ 14,95

Herdrukken

ANDREA VAN HARTINGSVELDT - MOREE

KOMT KINDEREN! - DEEL 
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Thuis en op school horen kinderen de bijbelse geschiede-
nissen. Vaak kunnen ze de verhalen wel navertellen,
maar hebben ze er moeite mee om de bijbelse begrippen
te verwoorden. Woorden als heilig, rechtvaardig, genade
en wedergeboorte zijn voor hen moeilijk te omschrijven.
In de Bijbel komen deze woorden echter veel voor. 
In dit boek worden de bijbelse begrippen (de geloofsleer)
op een eenvoudige manier, aan de hand van een bijbelge-
deelte, uitgelegd. Door gespreksvragen worden kinderen
aangemoedigd om het behandelde begrip in eigen woor-
den weer te geven.

‘Leert van Mij’ is het eerste deel in de serie ‘Komt
Kinderen!’. Deze serie wil ouders helpen bij de godsdien-
stige opvoeding van kinderen. De serie bestaat uit vier
delen. In deel twee, ‘Bidt tot Mij’, komen verschillende
aspecten van het gebed aan de orde. ‘Hoort naar Mij’, het
derde deel, behandelt de Wet van God. Het laatste deel,
‘Komt tot Mij’ legt uit wat er allemaal in de kerk gebeurt.

De auteur, Andrea van Hartingsveldt-Moree, studeerde
pedagogiek en was werkzaam bij het DGS en ‘Helpende
Handen’. Zij is nu huisvrouw en moeder van vijf kinde-
ren. Als redacteur is ze verbonden aan de GezinsGids,
waarin de teksten uit deze serie verschenen in de rubriek
‘Uit de Bijbel’. Annette van Dijk-Middelkoop verzorgde
de aantrekkelijke en duidelijke illustraties bij de teksten.
Annette was werkzaam in het basisonderwijs.

De Banier

KOMT KINDEREN! - DEEL 

g j g

In dit inmiddels beroemde boekje gaat Spurgeon in 
gesprek met hen die op zoek zijn naar Jezus Christus. 
Met veel herkenbare, eenvoudige voorbeelden 
probeert hij aarzeling weg te nemen en zoekers te 
brengen tot een eenvoudig vertrouwen op de Heere 
Jezus. Zodat velen zullen ingaan door de enge poort. 
‘Mijn lezers,’ zo schrijft de auteur, ‘leen uw eigen 
exemplaar aan iemand die staat te dralen bij de 
poort of koop er nog één en geef het uwe weg.’ de enge

poort 

Rondom
C.H. Spurgeon
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Gees je  Voge laa r -van  M our ik

Peter Boer

Over de verzoekingen 
en de strijd

tegen de zonde

John OwenJohn
Owen

Op leven
en dood

Puriteinse 
klassieken

2

Lab int deriscius dellenihil molorro rporepedit elestius ad 
magni omnitas et derio ommossitas cuptur adi berrum 
nonsecu lparum et dolest autet et reptatem dolorem qui 
reperumet quam dolorum re, omnissimo que voluptatibus 
quas sinctotatur, od molorumet ut quis doluptaspe eve-
nimp eruptas milit, solupis et, untio optate volore, accaecte 
plitius alitatem volupidio dessimo luptae et unt.
El is autem dendam exerchilis repratur ma seri optaqua 
sperfere velicatus idit hil incit de dit am, aut amet venima 
vent odipsam que con nobit, simus rehentia nonetur enihi-
cae elias ad quassit atiorum restinu lparum il iur magna-
tur? Lupta aut ea voluptas alibus qui con nis voles vende-
bis abore nonsed es comnis nulles delentiur re peribusam 
de nihilla ccaborp oreiciet quasperati corepe possunt quis 
dent que incipsam, sit omnimus, volorepelent dolupta tem-
poribus reni optas aut dolum unto eatatureperi quid 

Quam, samus et, ium rehent, autem eum commolu ptaqui 
quodis atusae pre porpor simaximinis eliquia parchil 
ipsam sandandae. Itatur sum nonem fugia corepellende 
voloria sit lignimpelit expersp elenimodit rem et prem aut Op leven 

en dood

Op leven en dood_omslag.indd   1 16-06-17   10:41

9 789087 182410

M
et vreugde vrouw

 zijn

Met vreugde
vrouw zijn

voor mijn dochter

Elisabeth
Elliot

Elisabeth Elliot

Magnatur ibusciu nderore pelent. Tius idenisi tia-
mene mporro veliquas vendandem aut et, quatquas 
poreste volorero molupta ventio. Nam adis ipsusda 
excerum quat fugia idem volore et reiur? Dust quia 
con non cum asit del molum sinci conem qui qui 
od most alisit, inimi, volorio. Hentiasped molorem 
fugit, ut at ipit laborerfero eatis es quatem ut harum 
quas vendae volecer ferovid mintotatur autas et odis 
ne porum, cum sint quissus aut vel imoluptatia aut 
aliciatust re, id esti dolorro ipsapel lantota dolorun-
tiam, quia non pressequid molut ut es aut que qui-
aest voluptae nonse sus imus etur? Antioressint qui 
quia ditibea volorro ius.
Tasped eturionet pa volut in este pratur?
Pa nost audisquis quid que ni aspere poreped et 
id magniat ut a volorrum rem explibust a conse-
quos nimus ut audanim eatibus adit landis am quid 
ut fuga. Nequo beribus cipicat ionsedicil int occus 
eum ad quo et, consequiatur rectur, si odit officiae 
dolupta natum int ut as voluptio. Ut ligenis molesen 
dandiciam, conserspe nossedit, sustio. Et qui dolenie 
ndundit debis et parite laborestius alist, asiminveres 
audipsum, cum faci voluptatiam, nullorepedit quam

Pieter naar de kerk
naar de kerk

Pieter
mag mee

Willemieke Kloosterman-Coster

Het is zondag. Pieter mag vandaag samen 

met papa, mama en zijn broer Derk mee 

naar de kerk. Pieter kijkt zijn ogen uit, want er 

gebeurt van alles. Pieter vindt het mooi om 

samen te zingen, om geld in de collectezak te 

doen en een praatje te maken met de koster, 

maar stilzitten is best moeilijk! 

Kinderen horen bij de gemeente, maar niet alles wat ze in de kerk 

zien en horen is duidelijk voor hen. In dit boek worden de belang-

rijkste elementen van de eredienst op het niveau van een kind 

uitgelegd. 

Behalve aantrekkelijke illustraties bevat dit boek gespreksvragen. 

Achter in het boek staan pictogrammen om de volgorde van de 

kerkdienst uit te leggen. 

Leeftijd: 3-6 jaar.

Het is zondag. Pieter mag vandaag samen 

met papa, mama en zijn broer Derk mee 

naar de kerk. Pieter kijkt zijn ogen uit, want er 

gebeurt van alles. Pieter vindt het mooi om 

samen te zingen, om geld in de collectezak te 

doen en een praatje te maken met de koster, 

maar stilzitten is best moeilijk! 
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Als wij kinderen van de Heere ontvangen, mogen wij ze aan 
Hem teruggeven. Door hen ten doop te houden vertrouwen 
we hen toe aan Zijn grote liefde en genade. Wij vragen de Heere 
om  hen te onderwijzen, te regeren, te heiligen en gelukkig te 
maken. Wij leggen ze aan Jezus’ voeten en vragen Hem om 
Zijn zegen.

In dit boek toont Matthew Henry (1662-1714) de rijkdom van 
de kinderdoop, als teken en zegel van Gods verbond. Hij gaat 
uitvoerig in op de verschillen tussen volwassen- en kinderdoop, 
de betekenis van het sacrament en de juiste toepassing ervan. 
Ook laat hij zien hoe ouders en kinderen samen werkzaam 
mogen zijn met hun doop. Meer kennis over dit fundament 
van de kerk is ook in onze tijd onmisbaar. Opdat Zijn Naam de 
eer ontvangt. 

MATTHEW HENRY

      HET 
   TEKEN VAN                

DE DOOP
DE BETEKENIS & BEDIENING 

VAN DE KINDERDOOP

Teken van de doop_def_omslag def.indd   1 6-9-2010   11:16:44
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De vijand 
rukt vast aan

Voorbereid op de komst 
van de antichrist

Ds. M. van Reenen
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HERZIENE HERDRUK

Wat is er aan de hand met deze wereld? Klimaatver-
andering, digitalisering, epidemieën ... Komt het einde 
dichterbij? En wat hebben we dan te verwachten?
Een van de dingen die de Bijbel duidelijk voorzegt, is de 
komst van de antichrist. Er is in het verleden veel over 
hem gesproken en geschreven. Sommigen wisten hem 
zelfs precies aan te wijzen. Maar nu lijkt hij toch vooral 
een schimmige fi guur. Wie is hij, waar zal hij zijn, wat zal 
hij doen, wanneer zal hij komen?

De auteur gaat vanuit de Bijbel op deze vragen in. Niet 
om onze nieuwsgierigheid te bevredigen, maar opdat 
we voorbereid zijn voor tijden van verleiding en vervol-
ging. En dat in de vertroostende wetenschap, dat ook 
deze duistere periode uit zal lopen op de heerlijkheid 
van Christus en Zijn Kerk.

Deze herziene druk is voorzien van een volledig nieuw 
hoofdstuk. Daarnaast actualiseerde de auteur waar no-
dig de andere hoofdstukken.

Ds. M. van Reenen is predikant in de Hersteld Hervorm-
de Kerk.
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‘Hoewel ik me in vele opzichten van mijn gebrekkige 
dienst bewust ben, ben ik mij er althans toch van be-
wust dat ik een goed geweten heb als ik desgevraagd 
zeg dat ik met mijn zeer geringe talent nooit anders 
dan de zuivere en onvervalste leer aan u heb trachten 
te verkondigen. Daarbij heb ik geen ander fundament 
gelegd dan wat al gelegd was door de profeten en apos-
telen, namelijk Jezus Christus. Hij is het Fundament 
dat in Sion is gelegd; en wie op Hem bouwt, zal nooit 
beschaamd worden. U weet dat de tijd die we beleven, 
heel vruchtbaar is voor nieuwe gevoelens en opinies.
We willen u daarvoor waarschuwen en wekken u naar 
ons vermogen op om in het geloof te blijven dat een-
maal aan de heiligen is overgeleverd, en daarvoor te 
strijden zonder ooit een jota naar rechts of naar links af 
te wijken. Want Jezus Christus is heden, gisteren en in 
der eeuwigheid Dezelfde!’

Zo schreef Alexander Comrie (1706-1774) in zijn voor-
woord van de Eigenschappen des geloofs in 1744. Door de 
herschrijving van dit boek mag deze boodschap ook in 
onze tijd nog steeds doorgegeven worden. 

Alexander ComrieAlexander
Comrie

Verhandeling 
van enige

Eigenschappen 
van het

zaligmakend
geloof

  

van het zaligmakend geloof
E

bruin-gecentr-Eigenschappen vh geloof_omslag.indd   1 27-8-2012   15:03:44

Rouwen is niet alleen tranen laten vloeien en weg-
vegen.  Het rouwproces is eigenlijk een herordening 
van het leven waarin grote en onherstelbare verlie-
zen zijn gekomen. 

Rouw raakt jong en oud. De een sterft door kan-
ker. De ander wordt plotseling uit dit leven wegge-
nomen. Naast het ingrijpende verlies van dierbaren 
door de dood, kunnen we echter ook rouwen om 
het verliezen van gezondheid of een baan, om (sek-
suele) mishandeling, om een verhuizing, om een 
echtscheiding of de echtscheiding van onze ouders. 

In dit boekje probeer ik vanuit persoonlijke erva-
ringen met u te delen wat rouw met een mens doet. 
Bewust koos ik voor de titel: Ik wist niet hoe moeilijk 
dit was! 

Ds. A.T. Vergunst

Ik wist niet 
hoe moeilijk 
dit was!
Ontboezemingen van een 
rouwdragende man en vader
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Wulfert Floor (1818-1876) Ulles debis as 
experiam facestion evendae ruptatia quate 
ilignis dolorem esequia pos accusa dolorum 
dolum re pa quideratem. Luptiustium fugia 
sit et, voluptatis quam, omnienducit volo-
riam dis et qui accullam ipit dolesciendis et 
ant, sit eos voluptaque dolorum verferunto 
et est, intur, omnimpe roratur?
Xeres preiur? Quis non reprehe ndelibus 
everio testibus dolupidus, conem alitioriam 
incias porro of� ci blat rem faccum excepu-
dita quaectorit etur rendio mos molo ium-
ent quo in pro esequo estrum quo molup-
taecto eaquas voluptaquod que nimus.
Berspitis nihillo rescit ipiciate non nonet 
ommodi velest ut excepe re earchitatem do-
lest, omnia quae nat.
Epedi corrumq uiandis dem conet eiusape 
diatem adit est facerum sintio maximus do-
lupta tamende bitatia
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ijn trouwe zorg
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Wulfert Floor

Zijn trouwezorg
9 789087 180812

Christenen kunnen worstelen met de gedachte dat 
ze Jezus voortdurend teleurstellen en dat Zijn ge-
duld met hen wel bijna op moet zijn. Ze weten wat 
Christus voor hen heeft gedaan, maar weten ze ook 
wat er in Zijn hart leeft? Weten ze Wie Hij is en 
hoe Hij denkt over Zijn kinderen? 

In Mattheüs 11 beschrijft Jezus Zichzelf als ‘zacht-
moedig en nederig van hart’. Hij verlangt ernaar 
dat Zijn kinderen, die strijden met zonde en lijden, 
Zijn hart leren kennen en rust vinden in Hem. 
Ortlund overdenkt deze woorden van Gods Zoon. 
Hij duikt diep in de Bijbel gedeelten die spreken 
over Christus’ genegenheid voor Zijn volk. Hier-
bij citeert hij ruimschoots uit werken van bekende 
puriteinen als John Bunyan en Thomas Goodwin. 
Dit boek wil vermoeide, onzekere gelovigen be-
moedigen op hun levensreis.

Dane C. Ortlund is predikant van de Presbyterian 
Church in Naperville, Illinois. Hij is redacteur van de  
serie Knowing the Bible en de serie Short Studies in 
Biblical Theology. 

ZACHTMOEDIG

VAN HART

en nederig

Dane Ortlund

De liefde van Christus
voor Zijn kinderen
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Hoe Asja Germanjuk in de verdrukking 
Jezus volgde

9 789087 187316

Asja Germanjuk (1930-1987) groeide op in een klein plaatsje 
in Oekraïne. Ze eindigde haar leven twee maanden na een 
onmenselijke behandeling in een van de gevangenissen waar-
in christenen achter het IJzeren Gordijn werden opgesloten. 
Een medegevangene en zuster in Christus typeerde Asja als 
een warme, oprechte en �jnbesnaarde persoonlijkheid, die 
trouw bleef tot het einde. 

Dit boek beschrij� het leven van Asja; haar moeilijke jeugd, 
haar bekering en haar dienst aan Jezus als liefdevolle moeder 
en trouwe echtgenote van Stepan Germanjuk. Zo mogelijk 
bezocht Asja samen met de kinderen haar man als hij gevan-
gen zat, en ze reisde hem achterna toen hij verbannen werd 
naar een desolate nederzetting in Siberië. Haar levensverhaal 
is een indrukwekkend getuigenis van onvoorwaardelijke 
navolging van de Heere Jezus.

Steef Post is ondernemer, coach en mediator. Hij hee� verschil-
lende boeken op zijn naam staan en schrij� columns voor het 
Reformatorisch Dagblad.
Filip Uijl is voorlichter bij Friedensstimme. Hij schrij� columns 
voor het gezinsblad Om Sions Wil.
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Zo midden in de vreugde van ons prille ouderschap 
kijk ik naar mijn vrouw die naast mij zit 

met – onze Daan – levenloos in haar armen.

Verwachten, uitkijken, verlangen. Dat doe je wanneer je als 
ouders een kindje verwacht. Je groeit tijdens de zwangerschap 
toe naar het aanstaande vader- en moederschap. Ieder op zijn 
eigen manier. 
En dan is daar het kindje. Wat een blijdschap over ontluikend 
leven! Maar wat als deze deze vreugde omslaat in een diep en 
peilloos verdriet?
In Huilend vaderhart geeft de auteur vanuit zijn eigen ervaringen 
als vader inzicht in wat het verlies van een kindje voor ouders 
kan betekenen. Daarnaast beschrijft hij welke impact het verlies 
van zijn zoontje op hem als zorgverlener heeft. Hoe tegenstrijdig 
is het dat je zorg verleent aan anderen terwijl je zelf hulp nodig 
hebt? 

9 789087 186944

Thijs Aarten is getrouwd en kreeg met zijn vrouw Mirjam vijf 
kinderen. Hun eerste kindje Daan overleed na drie maanden. 
Thijs werkt als verpleegkundige op een ambulance. 

Thijs Aarten

Hebben mijn ouders gelijk of de leraren op school? Voor de 
Roemeense Silvia Tarniceriu (1951-2013) is dit een enorm 
dilemma als ze op de middelbare school zit. Haar vader en 
moeder zijn nauwgezette christenen. Haar leerkrachten zijn 
echter communisten die het geloof in God belachelijk ma-
ken. 

Silvia vraagt de Heere om een teken en dat gebed wordt 
op een wonderlijke manier verhoord. De jonge Roemeen-
se groeit op vanuit de vaste overtuiging dat de Heere haar 
levens weg heeft bepaald, hoe moeilijk deze ook is voor een 
jonge christin in het communistische Roemenië. Bespotting, 
verdrukking, vervolging en zelfs gevangenschap zijn haar 
deel. Maar Silvia leeft bij de wetenschap dat ze haar levens-
weg niet alleen hoeft te gaan. Ze gelooft het vast: ‘Hij kent 
mij.’

Dit waargebeurde verhaal biedt een uniek inkijkje in het 
leven van christenen in het communistische Roemenië van 
de vorige eeuw.

9 789087 186203
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Het leven van een jonge christin in Roemenië

In de liederenbundel van de Engelse baptisten-
predikant William Gadsby (1773-1844) klin-
ken de tonen van vrije genade rijkelijk door. 
Hij verzamelde hymnen van anderen en voeg-
de een groot aantal liederen van eigen hand 
toe. Anderen, onder wie J.C. Philpot, breidden 
de bundel verschillende keren uit. 

Ds. H. Brons heeft de rijke inhoud van vijftig 
van deze liederen in het Nederlands vertaald 
en berijmd, in de hoop dat de inhoud van de 
liederen ook in Nederland weerklank zal vin-
den. In de teksten worden Gods goedertieren-
heid, trouw en gerechtigheid bezongen, even-
als de liefde, troost en genade van Christus. 
De hymnen kunnen worden gezongen op de 
oorspronkelijke Engelse melodieën.

9 789087 185848
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Zie Christus’ liefde,
rijk en vrij
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Ds. H. Brons

vertaalde hymnes

‘Hé … wat raar’, zegt Max, die bij de box van Summer staat. ‘Wat 

is raar?’ vraagt Lisa ongerust. Ze loopt naar haar pony toe.  Dan 

ziet ze het. ‘Kito’, � uistert ze. Een rilling kruipt over haar rug. 

‘Kito is weg!’ roepen Lisa, So� e en Max tegelijk.

Eindelijk is het zover: Summer krijgt een veulen. Als Lisa het 

veulentje ziet, weet ze het zeker: dit is de mooiste pony van 

de hele wereld! En ik noem hem Kito. 

Nu Summer geen dikke buik meer heeft, kan Lisa ook weer  

op haar rijden. Maar wie is die vreemde man, die vanuit de 

bosjes naar haar zit te gluren?

Als Lisa langs de deur gaat om � essen te verzamelen voor 

een school in Uganda, komt ze hem weer tegen …

Op een dag  is Kito plotseling verdwenen. Gestolen! denken 

ze meteen. Voor Lisa en haar vrienden is het niet moeilijk om 

te bedenken wie  dat gedaan heeft  … of toch wel?

Dit is het vierde deel in de ponyserie Lisa en Summer. Lisa 

beleeft spannende avonturen als haar veulen gestolen wordt.
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Geluksdag
MIJMERINGEN 

VAN EEN MOEDER

Gerjanne van Lagen

G
eluksdag

‘Ik heb een geluksdag’,
zei Geurt jr.

En toen, bijna trots:
‘Kijk.’

Hij opende zijn handen voor zijn buik.
Ik zag twee elastieken,
een reeks pannenzegels

en een lieveheersbeestje.

‘Gevonden’,
zei hij.
‘Voor u!’

De pannenactie was allang voorbij,
de zegels totaal waardeloos,

maar zijn schatten zijn mijn schatten.
Dus ik kuste Geurt en zei:

‘Yes!
Wat een geluksdag!’

En toen Geurt weer wegrende, dacht ik:
Kind,

wat ben je lief.
Je hebt van mijn zaterdag een geluksdag gemaakt.

Die zaterdag in februari, waarop ik de dekens buiten uitklopte,
jij de totaal waardeloze pannenzegels als een schat aan mij overhandigde,

en je de koning te rijk was met je postbode-elastieken.
Bedankt, lief kind,

dat jij jouw geluksdag
aan mij gaf.

Gerjanne van Lagen heeft de gave om alledaagse momenten in woorden te  
vatten. Haar mijmeringen over het moederschap zijn verrassend herkenbaar.  
Geluksdag inspireert je om je gezin met nieuwe ogen te bekijken en te waarde-
ren. Want juist in het gezin zit het geluk zo vaak in de kleine dingen. 
De columns, waarin ernst en humor zich afwisselen, worden gecombineerd met 
prachtige foto’s van Mirjam Ordelman (oak & blush).

Gerjanne van Lagen

Prediker van  
de ene Naam
Levensschets van ds. A.F. Honkoop

W.B. Kranendonk

Eperia coreperit aut et que cumque dicil ipsum int 
alibus ipit quam si ipsantinis mod quam, num rest, il 
molupis sequi ilis et landaerro consenimus.
Otasit, offi  cit emquideliqui to que vendicillume 
ressum, quat que pero event, volore nem vellauda 
cus inctam, omnissene plique cus conemo dolu-
piet, quam restem asimole nectem lacimos enet as 
doluptu sdanditiamet rem repraerchil imusda aut 
rem faccusdam acia suntur, voluptature, odi berum 
volesti orepudis ad quianda ipidi omnihiciur audis 
aut que am, erferuntes ut hil illanti quam fugia que 
delictu reius, et quam fugia ne la deriones reicatu 
renihitium id eaquiatum suntist aliciat iustemollo 
que laboraturi cuptas re nobit ressectum quo beri 
te et dolupta cusam volum quias peris ipsum latec-
tectur alit, cus dem sequi consequibea conseque 
que molorem faccati bla verore prat omniet ut 
adignihil inciis ex era vid quisti totatibus, coreicit 
vollaut molorep udisint est porunt duciamus, od 
quae volutas pitate et, 
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Vervolgde christenen in ChinaShing en Hai zijn de allerbeste vrienden. Ze bezoeken de panda-
beren, maken samen huiswerk en gaan op een lesvrije middag 
naar een verlaten huis om foto’s te maken van de Qingcheng-
berg. Totdat er een fl inke barst in hun vriendschap komt …
Door een geheim rond Shings nichtje Mei-Lin wil Hai niets meer 
met Shing te maken hebben. Dat wordt nog erger na een overval 
op de niet-geregistreerde kerk, waar Shing en zijn ouders naartoe 
gaan. Uit angst voor de Chinese regering laten al zijn klasgeno-
ten hem links liggen en kijkt zelfs Hai hem niet meer aan.

‘Dat christenvriendje van jou is een grote verrader!’ roept Bo Wen 
naar Hai.
‘Vriéndje?’ Opeens gaat Hai vlak voor Shings neus staan. Even is er 
een korte aarzeling in zijn ogen, maar dan worden die zo donker als 
sojasaus. 
‘Ik ben nooit jouw vriend geweest!’ roept Hai, terwijl hij boven op 
Shings schoenen spuugt. ‘Ik háát je!’

Zou het ooit weer goed kunnen komen met hun vriendschap? 
Als Hai in gevaar verkeert, staat Shing in tweestrijd. Hai verdient 
het niet, maar toch …

Keigoed! is het veertiende deel van de serie ‘Vervolgde Kerk’.
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Bram staart voor zich uit. Dus de burgemeester komt 
niet. Dat is jammer. 
'Juf.' Bram steekt zijn vinger op. Hij krijgt ineens een 
idee. 'Juf!'
'Ja, Bram', zegt juf Julia. 
'Ik vind het jammer dat de burgemeester niet komt. 
Kunnen we hem een brief sturen en vragen of hij mee 
komt eten?'
Juf Julia fluit. 'Goed idee, Bram!' 

Groep 2 van Bram en Tijs heeft een projectweek. Bram heeft 

superveel zin om naar school te gaan, want ze gaan allemaal leuke 

dingen doen én in de klas ontbijten. 

Juf Maria doet geheimzinnig over een belangrijke gast die bij het 

ontbijt aanwezig zal zijn. De klas denkt dat het de burgemeester 

is, maar volgens juf Julia heeft groep 2 het mis. Zou het een idee 

zijn om de burgemeester tóch uit te nodigen, vraagt Bram. Juf 

Julia vindt het een goed plan. Maar … juf Maria mag dit niet weten! 

Kan groep 2 een geheim bewaren? 

Dit is een vrolijk deeltje met avonturen van Bram, Tijs en hun klas. 

Het verhaal is geschikt om voor te lezen aan kleuters. Eerder 

verschenen De grap van groep 3, De kunst van groep 4, Het feest 

van groep 5 en Het geheim van groep 6.

groep 2groep 2
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