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Voorwoord

Geachte boekhandelaar,
Richting de zomer wordt alles beter. Hoe vaak heeft
u die zin de afgelopen maanden niet gehoord tijdens persconferenties van het kabinet. En ogenschijnlijk lijkt het te kloppen. Halverwege het voorjaar mocht uw winkel weer open. Daar zult u blij
mee geweest zijn. En wij met u.
Nu is de zomer nagenoeg voorbij en ligt het najaar
voor u. Voor de één zal het zakelijk gezien beter
gaan, voor de ander zijn de zorgen niet voorbij.
Hoe het ook gaat, als uitgeverij hebben we het afgelopen jaar hard gewerkt om uw winkels weer van
de nodige interessante titels te kunnen voorzien.
Het resultaat vindt u in deze catalogus. Deze is,
zoals u ziet, volledig vernieuwd en in lijn gebracht
met onze nieuwe, frisse huisstijl. Daarbij hoort
eveneens een nieuw logo, die u vanaf nu op de rug
en achterkant van al onze boeken zult aantreffen.
Over de inhoud van deze boeken wil ik hier vast iets
noemen. Allereerst bieden we het nodige op het gebied van theologie. In de serie Puriteinse Klassieken
komen twee nieuwe delen uit. De geschiedenis van het
heil van Jonathan Edwards en De hemel op aarde van
Thomas Brooks. Laatstgenoemde is voorzien van
een inleiding van prof. A. Baars.
Van dezelfde prof. Baars vindt u een bundel van zes
Bijbellezingen over de wedergeboorte. Ds. G.J. van
Aalst heeft een achttal preken uit het troostboek
van Jesaja gebundeld: Troost, troost Mijn volk. En in
de serie van Samuel Rutherford verschijnt deel zes:
Het verbond des levens.
Als uitgeverij hechten we waarde aan goede theologie voor jongeren. Graag noem ik hier het boek
Leven! van Jeroen Kriekaard, waarin jonge lezers
vijf preken van puriteinen vinden die voor hen her-

Onze uitgaven zijn verkrijgbaar bij CBC ’t Gulden Boek
te Houten.
Prijswijzigingen voorbehouden. Van al onze uitgaven
berusten de rechten bij:
© Uitgeverij De Banier

schreven zijn. Voor jongeren (en ouderen) die veel
onderweg zijn, hebben we een pocketversie gemaakt van De Christenreis. Verder bieden we zowel
voor jongeren als ouderen de nodige dagboeken
aan.
Rond het thema gezinsvorming schreef onze nieuwe auteur Henrieke Schouten een bijzonder inzichtgevend boek: Gezinsvorming in een gebroken wereld. Gerjanne van Lagen – eveneens nieuw bij ons
– deelt haar mijmeringen in Geluksdag. Speciaal
voor mannen hebben we Man zijn van Elisabeth
Elliot vertaald.
Noemenswaardig is de tweeling Sara en Jiska
Kranendonk, die hun debuutroman Een simpel gebaar schreven. Bram van der Horst komt met de
thriller Dubbele agenda. En dat zijn er slechts twee
uit de hoek van fictie.
Al bladerend komt u veel kinderboeken en uitgaven voor jongvolwassenen tegen. Laat ik hier volstaan met het noemen van Een hart voor Tom van
Eeuwoud Koolmees en Keigoed! van Janny den
Besten in de jeugdserie ‘Vervolgde kerk’.
U merkt: ik zou nog lang
door kunnen gaan. Maar
laat ik dat niet doen en
u in plaats daarvan
uitnodigen om deze catalogus door te nemen.
Met de hoop en de wens
dat het een goed najaar
voor u mag zijn.
Namens het team
van De Banier,
Evert Barten

Uitgeverij De Banier
Postbus 613
7300 AP Apeldoorn
Laan van Westenenk 12
7336 AZ Apeldoorn
Tel. 055 5390 650

info@debanier.nl
verkoop@debanier.nl
redactie@debanier.nl
Vertegenwoordiger:
Marco Poppe
Tel. 06 53 63 81 26
E-mail: mpoppe@debanier.nl
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Algemeen | Theologie
Een aanmoediging voor gelovigen die worstelen met geloofszekerheid

Thomas Brooks | Deel 10 in de serie Puriteinse Klassieken

De hemel op aarde
Volle zekerheid van de zaligheid
In ‘De hemel op aarde’ (1654) zet Thomas Brooks
uiteen dat er geen groter voorrecht is dan een kind
van God te zijn en dat ook te weten. Geloofszekerheid
gaat gepaard met diepe vreugde en grote vrede.
Zwakheid in het geloof en achteruitgang in de genade
zijn daarentegen vaak te herleiden tot een gebrek aan
zekerheid, of zelfs aan valse zekerheid. Brooks laat
zien dat het mogelijk is om in dit leven een gegronde
zekerheid van de zaligheid te verkrijgen. Hij wijst
hindernissen aan die de zekerheid belemmeren en
de middelen om deze weg te nemen. Vertaald door
drs. Christine Pas-Donker en ingeleid door prof. dr.
A. Baars.

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k
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Volle zekerheid van de zaligheid
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Over de auteur
Thomas Brooks (1608-1680) diende
eerst als vlootpredikant bij de Engelse
marine, daarna was hij predikant
in Londen. Hoewel hij bij de Act of
Uniformity zijn officiële predikantenstatus verloor, bleef hij doorgaan
met preken. Brooks wordt nog steeds
gewaardeerd vanwege zijn eenvoudige en praktische preken die tegelijk
Bijbels zijn en vol geestelijk leven.

BOEKGEGEVENS

Doelgroep Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

John Owen

Jonathan Edwards

n

e
n

1

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k
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John Bunyan

John Bunyan
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De ruimte van
soevereine
genade
Zeven preken
Peter Boer

9 789087 186081

Ambtsdragers en
gemeenteleden

EERDER VERSCHENEN IN DEZE SERIE
G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 480 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 29,95
ISBN 978 90 8718 6081
c-NUR 700
Verschijnt oktober 2021
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Over de verzoekingen
en de strijd
tegen de zonde
Peter Boer

Groot belang van
de zaligheid

De Christinnereis

De Christenreis
Met kanttekeningen
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Peter Boer

9 789087 181208

Peter Boer

9 789087   

Over de ontdekking,
herstelling en plicht
van een waar christen
Peter Boer

9 789087 181802
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Theologie | Algemeen
Klassiek werk over het handelen van God in de geschiedenis

Jonathan Edwards | Deel 11 in de serie Puriteinse Klassieken

De geschiedenis van het heil
‘De geschiedenis van het heil’ is een uniek boek
waarin 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 moeten 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.

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k
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Over de auteur
Jonathan Edwards (1703-1758) was
een invloedrijk Amerikaans prediker
tijdens de ‘Grote Opwekking’ in de
eerste helft van de achttiende eeuw.
Als belangrijke Amerikaanse theoloog
oefent hij nog altijd grote invloed uit op
hedendaagse evangelicale voorgangers.

Promotie

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften
Presentatiebijeenkomst

Doelgroep

Ambtsdragers, predikanten
en gemeenteleden

Algemeen |
EERDER VERSCHENEN IN DEZE SERIE
G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

BOEKGEGEVENS
G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

Jeremiah Burroughs

Thomas Hooker

Genezing voor
beproefde zielen

Om vrede en
waarheid

Zelfverloochening
en zelfbeproeving

Zeventien preken over
Psalm 42:12

Bijbelse remedie tegen
verdeeldheid

Stephen Charnock

Christopher Love

Tenzij
dat iemand ...
Over de wedergeboorte
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Peter Boer

Peter Boer

9 789087 181925

9 789087



Peter Boer

Peter Boer

9 789087



Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 512 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 29,95
ISBN 978 90 8718 5985
c-NUR 700
Verschijnt oktober 2021
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Theologie
Diepgravende uiteenzetting van Gods verbondswerk

Samuel Rutherford | Deel 6 in de serie Theologische werken van Samuel Rutherford

Het verbond des levens
In ‘Het verbond des levens’ behandelt de bekende
Schotse predikant Samuel Rutherford de leer van het
verbond. Hij doet dat op de hem kenmerkende wijze,
waarbij hij niet alleen zijn theologische visie uiteenzet, maar ook mogelijke tegenwerpingen ontkracht
en op vragen van zijn tegenstanders een weerwoord
biedt. Het verbondsdenken heeft altijd een speciale
plaats ingenomen in de Schotse gereformeerde theologie. Door veel te werken in een stijl met vragen en
antwoorden brengt Rutherford deze thematiek dicht
bij de lezer. Het werk is in het Nederlands vertaald
door Ruth Pieterman en voorzien van een inleiding
van ds. J.A. Kloosterman.

Over de auteur
Samuel Rutherford (1600-1661)
was een Schotse schrijver predikant en schrijver. Zijn inhoudsvolle boeken en brieven worden
al eeuwenlang door velen met
stichting gelezen.

+
SAMUEL RUTHERFORD

Het verbond
des levens

Promotie

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep Predikanten, theologen,
geïnteresseerde gemeenteleden

BOEKGEGEVENS
Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 512 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 39,95
ISBN 978 90 8718 5541
c-NUR 700
Verschijnt november 2021

9 789087 185541

EERDER VERSCHENEN IN DEZE SERIE
+

+

+

+

+

SAMUEL RUTHERFORD

SAMUEL RUTHERFORD

SAMUEL RUTHERFORD

SAMUEL RUTHERFORD

Het
genadeleven

De stem van
mijn Liefste

De stem van
mijn Liefste

Christus in
Zijn schoonheid

Brieven

Brieven 2

SAMUEL RUTHERFORD

Beproeving en
overwinning van
het geloof

9 789087   

9 789402 907421

9 789087 182298
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Theologie | Algemeen
Klassiek werk over de centrale vraag van de Heidelbergse Catechismus

Gerardus van Aalst

Wat is een waar geloof?
Wat is een waar geloof? Dat is een van de cruciale
vragen uit de Heidelbergse Catechismus. In het boek
‘Proeve des Geloofs’ geeft ds. Gerardus van Aalst
een beschrijving van het ware geloof. Daarbij maakt
hij op Bijbelse gronden duidelijk dat er in het ware
geloof sprake is van een proces van gestage groei en
opwas. Geloven is een levenslang leerproces, zo toont
ds. Van Aalst aan. Dit boekje dat met de beantwoording van de vraag wat een waar geloof is overeenkomt met hetgeen ds. Abraham Hellenbroek leert, is
door middel van zorgvuldige hertaling weer toegankelijk gemaakt voor de huidige lezers.

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Over de auteur
Ds. Gerardus van Aalst (1678-1759) diende
als predikant de gemeenten van Vuren en
Dalen, Sommelsdijk en West-Zaandam.

Doelgroep Ambtsdragers,
gemeenteleden

BOEKGEGEVENS
Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang 128 pagina’s
Verkoopprijs € 14,95
ISBN 978 90 8718 5053
c-NUR 700
Reeds verschenen

9 789087 185053
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Christelijke theologie | Theologie
Grondige verhandeling over de orde des heils

Isaac Ambrosius

De eerste, middelste
en laatste dingen
Wedergeboorte - heiligmaking - ellende en verlossing
In het uit drie hoofddelen bestaande werk De eerste,
middelste en laatste dingen gaat de Engelse puritein
Isaac Ambrosius (1604-1663) in op de leer van de
wedergeboorte, de praktijk van de heiligmaking en
op het sterven van de mens. In de meditaties gaat het
onder meer over de ellende van de mens in zijn leven
en dood, in het oordeel en in de uitvoering daarvan,
maar ook over de barmhartigheid van God in de verlossing en de zaligheid. Ambrosius is in zijn manier
van schrijven sterk gericht op de praktijk van de
godzaligheid. Wat dat in zijn eigen leven betekende,
wordt onder meer duidelijk uit dagboekfragmenten
die in dit boek zijn opgenomen.
Deze heruitgave van Ambrosius’ werk in het
Nederlands is tot stand gekomen in samenwerking
met de Stichting Gereformeerd Erfgoed. De tekst is
vanuit het Engels vertaald door Ruth Pieterman en
voorzien van een inleiding door ds. O.M. van der Tang.

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

BOEKGEGEVENS
Uitvoering gebonden
Formaat 16 x 24 cm
Omvang ca. 960 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 39,50
ISBN 978 90 8718 5534
c-NUR 700-001
Verschijnt oktober 2021

9 789087 185534

Isaac Ambrosius

D e eerste,
middelste en
laatste dingen
WEDERGEBOORTE – HEILIGMAKING
ELLENDE EN VERLOSSING

–

Doelgroep Predikanten, ambtsdragers en
theologisch geïnteresseerden

Over de auteur
Isaac Ambrosius (1604-1663) was een
Engelse puriteinse predikant. Hij behoorde
tot de groep presbyterianen die in 1662
uit de Engelse kerk werd gezet. Ambrosius
raakte in ons land vooral bekend door zijn
boek ‘Het zien op Jezus’.
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Theologie | Christelijke theologie
Bundel waarin verschillende aspecten van de wedergeboorte worden overdacht

Prof. dr. A. Baars

De wedergeboorte
Zes Bijbellezingen
Rondom het woord ‘wedergeboorte’ als het begin van
het geestelijke leven bestaan veel praktisch-geestelijke vragen, zoals: ‘Wat is wedergeboorte?’ ‘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 noodzaak 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.

DE

W EDERGEBOORTE
ZES BIJBELLEZINGEN

Eerder verschenen
De titel
Prof. dr. A. Baars

Prof. dr. A. Baars

U en uw kinderen,

de kinderdoop
Ruth Seldenrijk

en de Bijbel

Promotie

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep

Gemeenteleden, ambtsdragers
en predikanten

Geneeskunst

BOEKGEGEVENS

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

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 176 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 16,95
ISBN 978 90 8718 5800
c-NUR 700-001
Verschijnt oktober 2021

9 789087 185800

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 12,49
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Christelijke theologie | Theologie
Serie Bijbellezingen over de Psalmen en hun dichters

Ds. L.H. Oosten

Een gouden kleinood
Waarde en betekenis van de Psalmen
Al eeuwenlang koestert de kerk de psalmen van David
als een gouden kleinood, een kostbaar juweel. Gods
kinderen vinden in de Psalmen een schatkamer, een
apotheek en een leerhuis. Aan alle omstandigheden
van het leven geven de dichters uiting in de Psalmen,
geïnspireerd door Gods Geest. De verscheidenheid is
groot: zo zijn er onder meer lofpsalmen, boetpsalmen,
en Koningspsalmen. In dit boek behandelt de auteur
de rijke inhoud van verschillende soorten psalmen
en gaat hij in op de dichters van de Bijbelse liederen:
David, Heman, Asaf en Ethan. In dit alles maakt hij duidelijk hoe de oudtestamentische liederen als profetieen heenwijzen naar Christus, de grote Vervuller van de
Psalmen in Zijn trappen van vernedering en verhoging.
Eerder verschenen
Van Rome
naar Jeruzalem

Waarde en
betekenis van
de Psalmen
Ds. L.H. Oosten

Een
gouden
kleinood

Over het leven
van Louise Maria
Oosten-Bieker
(-)

Promotie

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep

Predikanten, ambtsdragers
en gemeenteleden

Ds. L.H. Oosten

9 789087 182687

BOEKGEGEVENS
Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 120 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 90 8718 6012
c-NUR 700-001
Verschijnt oktober 2021

9 789087 186012

Over de auteur
Ds. L.H. Oosten is hervormd emeritus
predikant binnen de Protestanse Kerk
in Nederland. Hij diende de gemeenten van Wouterswoude, Hedel en Sint
Anthoniepolder.
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Theologie | Praktische theologie
Ontmaskerend en bemoedigend boek over het coronavirus en de crisis eromheen

Ds. M. van Reenen

Méér dan corona
Over de secularisatiecrisis achter de gezondheidscrisis
Corona is voor velen vooral een groot praktisch
probleem, waarvoor praktische oplossingen nodig
zijn. Maar is dat niet een te beperkte zienswijze? De
Bijbel roept ons op om na te denken over Gods hand
en stem in deze ziekte. Er is méér aan de hand dan
alleen corona.
De wereld en de media zijn zó vol van menselijke
maatregelen, dat Gods roepstem dreigt te versmoren.
In plaats van dat we meer gericht worden op de dingen van de hemel, dreigen we juist meer gebonden te
worden aan de dingen van de aarde. Daarom is het
belangrijk om corona en alles daar omheen te bezien
in hewt licht van de Bijbel. Ter ontmaskering. Ter
aansporing. Ter bemoediging.

Méér dan
corona
Over de secularisatiecrisis
achter de gezondheidscrisis

Eerder verschenen

Ds. M. van Reenen

De vijand
rukt vast aan
Voorbereid op de komst
van de antichrist

Promotie

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep

Ambtsdragers, ouders, jongvolwassenen, kerkelijke leiders

Ds. M. van Reenen

9 789087 183578

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
Ds. M. van Reenen is predikant van de
Hersteld Hervormde Gemeente van
Oldebroek-’t Harde. Daarvoor diende hij
de gemeenten van Ederveen en AndelstZetten. Ds. Van Reenen publiceert regelmatig over actuele thema’s.

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang 200 pagina’s
Verkoopprijs € 14,95
ISBN 978 90 8718 5381
c-NUR 700-003
Reeds verschenen

9 789087 185381

Ook verkrijgbaar als e-book. € 10,99
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Praktische theologie | Theologie
Praktische studie naar stervenskunst volgens Luther

Arthur Alderliesten

Stervenskunst bij Luther
Luthers visie op leven, dood en sterven als antwoord op ‘voltooid leven’
Hoewel Martin Luther al lang geleden is gestorven,
is hij toch springlevend. Niet alleen omdat hij nu in
de hemelse gewesten leeft voor Gods aangezicht,
maar ook omdat zijn krachtige en sprankelende
teksten van blijvende betekenis zijn. Juist ook voor
een tijd waarin we ons als samenleving en kerk zoeken te verhouden tot de dood. Dat blijkt uit diverse
Lutherteksten die hier zijn samengebracht, waaronder het sermoen over de voorbereiding op het sterven
dat Luther schreef in 1519 en dat het hart vormt van
dit boekje. In een afsluitend essay betoogt de auteur
dat elementen uit de stervenskunst van Luther een
(reformatorisch) antwoord vormen op het actuele
ethische vraagstuk van ‘voltooid leven’.

Stervenskunst
Luther
b ij

Eerder verschenen
A r t h u r Al d e r l i e s t e n

Zijn als
Christus

Luthers visie op leven, dood en sterven
als antwoord op ‘voltooid leven’

52x goed doen

Promotie

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep

Theologen, ambtsdragers, gemeenteleden, mensen in de zorg en geïnteresseerden in kerkgeschiedenis

A r th u r A l d e rl i e s te n

9 789087 183400

BOEKGEGEVENS
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 160 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 11,95
ISBN 978 90 8718 5930
c-NUR 700-003
Verschijnt oktober 2021

9 789087 185930

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

Over de auteur
Arthur Alderliesten (1979) is manager vriendennetwerk bij Lelie zorggroep en projectcoördinator ethiek bij het Prof. dr. G.A. Lindeboom
Instituut. Hij studeerde bedrijfskunde, communicatie en theologie. Arthur is getrouwd en heeft
vier kinderen.
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Theologie | Praktische theologie
Aantrekkelijk geprijsde versie van De Christenreis, voor onderweg

John Bunyan

Met Christen op reis
De Christenreis van John Bunyan is een van de
belangrijkste werken uit de wereldliteratuur. Er zijn
ook talloze vertalingen en bewerkingen van in het
Nederlands. In deze editie voor onderweg vind je de
meest recente vertaling van prof. dr. A. Baars, die
zoveel mogelijk recht doet aan de letterlijke tekst van
Bunyan. Tegelijk is gezocht naar Nederlandse tekst
die goed leesbaar is voor lezers van deze tijd.

Met Christen
op reis JOHN BUNYAN

Eerder verschenen
G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

John Bunyan

John Bunyan

vertaald door prof. dr. A. Baars
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Over de auteur
John Bunyan (1628-1688) was een Engelse
puriteinse predikant. Hij is vooral bekend
geworden door zijn autobiografische werk
‘Genade overvloeiende voor de grootste
der zondaren’ en door zijn allegorieën ‘De
Christenreis’ en ‘De Heilige Oorlog’.

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 244 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 90 8718 6135
c-NUR 700-003
Verschijnt september 2021

9 789087 186135
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Meditaties | Theologie
Bundel met veertien meditaties over Christus als de goede Herder

Ds. I. Kievit

De Heere is mijn Herder
Psalm 23 verklaard en toegepast in veertien meditaties
Deze bundel bevat veertien meditaties over Psalm
23, van de hand van ds. I. (Izaäk) Kievit. De predikant
legt op de hem kenmerkende Bijbelvaste wijze de
nadruk op de zorg van Christus als Herder van Zijn
schapen. Steeds weer wijst hij erop hoe Gods kinderen tot Christus mogen komen en zich als een schaap
mogen aandringen tegen de goede Herder.

De Heere
is mijn Herder
Ds. I. Kievit

Eerder verschenen
Psalm 23 verklaard en toegepast in veertien meditaties
De zeven
kruiswoorden
Zeven overdenkingen
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Ambtsdragers, gemeenteleden,
jongvolwassenen

Ds. I. Kievit

9 789087 182724
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Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 176 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 13,95
ISBN 978 90 8718 5916
c-NUR 700-016
Verschijnt oktober 2021

9 789087 

Over de auteur
Ds. I. Kievit (1887-1954) studeerde theologie
in Utrecht en was predikant in de Nederlandse
Hervormde Kerk. Hij diende de gemeenten in
Garderen (1915), Benschop (1918), Lunteren (1920)
en Baarn (van 1923 tot zijn emeritaat in 1952).
Van 1931 tot 1950 was hij verbonden aan het
Gereformeerd Weekblad. Het werk van ds. Kievit
kreeg ook in andere kerken veel waardering.
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Theologie | Preken
Leerzaam boek over de rijke betekenis van getallen in de Bijbel

Ds. A. Schot

Sprekende getallen
Symboliek in de Bijbel
God spreekt op verschillende manieren in Zijn
Woord. Een van de manieren is de symboliek. In de
bundel ‘Sprekende kleuren’ ging de auteur reeds in
op de kleurensymboliek in de Bijbel. In deze bundel met tien overdenkingen behandelt hij de getallensymboliek. Er zijn stoffen in de Bijbel waarin de
getallen een duidelijke symbolische betekenis hebben. Het is een verrijking om oog te krijgen voor deze
openbaringsvorm. Wat ligt er een vastheid in dat
God ook door getallen spreekt. Getallen zijn immers
niet beweeglijk. Men kan op Gods Woord aan! In de
oorspronkelijke talen hebben de afzonderlijke letters
ook een getalswaarde. Die symboliek komt in deze
bundel niet aan de orde. De auteur beperkt zich tot de
‘eenvoudige’ getallensymboliek in de Bijbel.
Eerder verschenen

Sprekende
getallen
Ds. A. Schot
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Symboliek in de Bijbel

Godsvrucht in de praktijk

Tien overdenkingen

Ds. A. Schot

Ds. A. Schot
Ds. A. Schot

9 789087 180805
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Over de auteur
Ds. A. Schot is sinds 1998 predikant van
de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende
eerst de gemeente te Krimpen aan den IJssel.
Sinds 2003 is hij verbonden aan de gemeente
te Nunspeet. Hij doceert o.a. homiletiek te
Rotterdam aan de Theologische School van de
Gereformeerde Gemeenten.

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 176 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 15,95
ISBN 978 90 8718 5879
c-NUR 700-016
Verschijnt oktober 2021

9 789087 185879

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 11,99
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Preken | Theologie
Bundel preken waarin de heilsboodschap van Jesaja indringend wordt uitgelegd

Ds. G.J. van Aalst

Troost, troost Mijn volk
Acht preken over het Bijbelboek Jesaja
De naam van de ‘grote’ profeet Jesaja betekent ‘de
HEERE heeft heil verschaft’. Daarin klinkt de kern
door van de boodschap van de ‘evangelist van het
Oude Testament’. Want zijn boodschap is vol van
dit heil in Christus Jezus. Deze bundel bevat preken
uit het tweede deel van het Bijbelboek Jesaja (hfst.
40-66). Enerzijds klinkt daarin duidelijk de profetie
van het oordeel van de ballingschap door, anderzijds
mag Jesaja wijzen op de toekomst van Christus. Hij
mag profeteren hoe de Heere Zijn volk zal leiden. Hoe
eenmaal de nieuwtestamentische tijd zal aanbreken. Hoe en wat de inhoud zal zijn van de prediking
van Johannes de Doper en de apostelen, namelijk de
prediking van het Lam uit Jesaja 53. Steeds opnieuw
mag een schuldig en troosteloos volk horen: ‘Troost,
troost Mijn volk.’

Troost, troost
Mijn volk
8 preken over het
Bijbelboek Jesaja

Ds. G.J. van Aalst

Promotie Advertenties in kerkelijke bladen
en tijdschriften, Mailing

BOEKGEGEVENS
Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 160 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 15,95
ISBN 978 90 8718 5596
c-NUR 700-016
Verschijnt oktober 2021

9 789087 185596

Doelgroep Gemeenteleden, ambtsdragers,
predikanten

Over de auteur
Ds. G.J. van Aalst is predikant van de
Gereformeerde Gemeente te Klaaswaal.
Voorheen diende hij de gemeenten van
Benthuizen en Ridderkerk. Hij is hoofdredacteur van De Saambinder.
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Theologie | Meditaties
Voor elke week een korte meditatie waar zeven dagen over kan worden nagedacht

Ds. C. Neele

Geschonken geloof
52 korte meditaties
In deze meditatiebundel denkt ds. C. Neele met u
mee over de betekenis en bedoeling van bekende
en onbekende Bijbelgedeelten. Uit elke overdenking blijkt dat de kern van de Bijbelse boodschap is:
Alleen in Christus is behoudenis te vinden. Maar in
Hem is ook behoudenis mogelijk. Ds. Neele schrijft
daarover: ‘Wat een kostbare boodschap is het als de
Heere spreekt tot een onwaardig, rechteloos mens.
Dat laat niet onberoerd. Dat werkt tranen van vreugde. Dit raakt de gehele mens. Het geeft een diepe verwondering. De Heere denkt aan mij. Hebt u er al eens
iets van geproefd? Hoe noodzakelijk is dat!’ Deze
meditaties zijn geschikt voor jongeren en ouderen.
Zij kunnen gebruikt worden bij dagsluitingen of voor
persoonlijke overdenking.

Ds. C. Neele

Geschonken
geloof

Eerder verschenen
52 korte meditaties
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Over de auteur
Ds. C. Neele is sinds 2011 emeritus-predikant van de Gereformeerde Gemeenten.
Eerder diende hij vanaf 1999 tot en met
maart 2011 de gemeenten van Aagtekerke
en Lisse.

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 112 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 90 8718 6050
c-NUR 707-030
Verschijnt oktober 2021

9 789087 186050
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Eindtijd | Theologie
De oproep tot gebed om de zegen van de Heere in de eindtijd

Jonathan Edwards

Bidden om Zijn komst
Oproep tot gebed om de uitstorting van de Geest in het laatste der dagen
De Amerikaanse prediker Jonathan Edwards ontving veel zegen op zijn prediking. Toch verlangde hij naar meer. Hij zag
uit naar een wereldwijde opwekking. Die zou naar zijn vaste
overtuiging kort voor Christus’ wederkomst plaatshebben. Hij
geloofde vast dat zó de weg bereid zou worden tot Christus’
wederkomst. In dit boek staat het gebed om de komst van de
Heere Jezus centraal. Edwards roept christenen op tot een
biddend en verwachtend leven. De kerk moet uitzien naar
de komst van Christus. Dat is een krachtige opwekking aan
christenen in de 21e eeuw. ‘Daarom, geliefden, verwachtende
deze dingen, benaarstigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede’ (2 Petr. 3:14).
Tegelijk schrijft Edwards bemoedigende en vertroostende
woorden voor christenen wanneer zij soms moedeloos raken
over de toestand van de kerk. Vertaald door W. van Emenes.

Jonathan Edwards
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Zeven preken
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Uitvoering gebonden
Formaat 13 x 19 cm
Omvang ca. 112 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 11,95
ISBN 978 90 8718 6067
c-NUR 700-060
Verschijnt oktober 2021

9 789087 186067

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

Over de auteur
Jonathan Edwards (1703-1758) was een
invloedrijk Amerikaans prediker tijdens
de ‘Grote Opwekking’ in de eerste helft
van de achttiende eeuw. Als belangrijkste
Amerikaanse theoloog oefent hij nog altijd
grote invloed uit op hedendaagse evangelicale voorgangers.
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Theologie | Bijbelstudie
Persoonlijke en beknopte Bijbelstudie over 2 Petrus en Judas

Ds. W.A. Zondag

Lijdzaam verwachten
Bijbelstudies over 2 Petrus en Judas
Wat hebben Petrus en Judas gemeen in hun zendbrieven? En waar ligt het verschil in hun oproep tot
standvastigheid in de laatste tijden? De auteur trekt
lijnen naar de actualiteit vanuit de tweede zendbrief
van Petrus en de brief van Judas. Lijdzaam verwachten, met het oog op de toekomst van Jezus Christus;
wat houdt dat concreet in? ‘Lijdzaam verwachten’ is
een vervolg op ‘Lijden en verblijden - Bijbelstudies
over de eerste brief van Petrus.’

Lijdzaam
verwachten
Bijbelstudies over
2 Petrus en Judas

Eerder verschenen
Ds. W.A. Zondag
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Bijbelstudies over
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Promotie
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Doelgroep

Ambtsdragers,
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9 789087 182663
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Over de auteur
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.

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 200 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 90 8718 6043
c-NUR 702-030
Verschijnt november 2021

9 789087 186043

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 11,49
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Geloofsopbouw | Leven als christen
Puriteinse handreiking over de zekerheid van het geloof

Dr. Joel R. Beeke

Zekerheid van het geloof
volgens de puriteinen
‘Ik weet wel dat de Heere in mijn leven begonnen is,
maar ik heb geen zekerheid!’ Deze klacht is regelmatig te horen. Iemand die dit zegt, bedoelt dat hij de zekerheid mist dat hij werkelijk een kind van God is. Dit
boek gaat uitvoerig in op de kwestie van de zekerheid
van het heil. De puriteinen waren van mening dat
deze zekerheid behoort tot de ‘normale’ stand van
een gezond geestelijk leven. Ze schreven daarom veel
om twijfelende gelovigen op een pastorale manier te
helpen om tot zekerheid te komen. Ze hadden daarbij
de bedoeling om hen tot Christus te leiden, in Wie de
volle zekerheid te vinden is. Dr. Joel Beeke schreef
jaren geleden een proefschrift over dit onderwerp.
Vanaf die tijd is hij voortdurend met de kwestie van
de zekerheid van het heil bezig geweest. Dit boek is
de vrucht van een jarenlange bezinning.

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

BOEKGEGEVENS
Uitvoering gebonden
Formaat 13 x 19 cm
Omvang ca. 232 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 90 8718 5886
c-NUR 707-001
Verschijnt oktober 2021

9 789087 185886

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 11,49
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Dr. Joel R. Beeke

Doelgroep Gemeenteleden, ambtsdragers,
jongvolwassenen

Over de auteur
Dr. Joel R. Beeke is president en professor dogmatiek en homilitiek van de Puritan Reformed
Theological Seminary (PRTS); hij is predikant
van de Heritage Reformed Congregation (HRC) in
Grand Rapids. Hij heeft talrijke boeken geschreven, waaronder verschillende voor kinderen. Hij
en zijn vrouw Mary hebben drie kinderen.

Leven als christen | Geloofsopbouw mannen
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Bijbels onderwijs over de roeping van de man

Elisabeth Elliot

Man zijn
Gave en roeping
In een wereld waarin de traditionele rol van mannen
en vrouwen ter discussie staat, herinnert Elizabeth
Elliot mannen eraan dat de seksen niet gelijk of
inwisselbaar zijn. ‘Man zijn’ onderstreept de heerlijkheid en het doel van echte mannelijkheid. Met
Christus als Voorbeeld laat Elliot zien wat de roeping
van een man is in romantische en andersoortige
relaties. Dit boek, dat ze schreef als persoonlijke raad
aan haar neef, helpt mannen hun mannelijkheid
op een positieve manier te definiëren. Het moedigt
mannen aan om sterk te staan in hun unieke, door
God gegeven positie.

Elisabeth Elliot

Eerder verschenen
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Over de auteur
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
geven van lezingen en het schrijven van boeken,
waardoor ze wereldwijde bekendheid kreeg.

Uitvoering gebonden
Formaat 13 x 19 cm
Omvang ca. 168 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 17,95
ISBN 978 90 8718 5787
c-NUR 707-002
Verschijnt september 2021

9 789087 185787

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 13,49
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Geloofsopbouw jongeren | Leven als christen
Met verrassende lessen uit het Bijbelboek Esther het jaar door

Ds. D.H.J. Folkers

Juist voor een tijd als deze
Met Esther het jaar door
Je kunt onder de indruk raken van het feit dat de
Heere een Joods meisje van een jaar of 15 koningin
maakte van een wereldrijk. Hierdoor werd het Joodse
volk gered van de wrede plannen van Haman om
het Joodse volk uit te moorden. Met dit boek hoopt
de auteur dat jij ook onder de indruk raakt van de
boodschap van het boek Esther. God leidt de wereldgeschiedenis. Hij leidt het leven van degenen die op
Hem vertrouwen, of je nu jong bent of oud. Het leven
van Esther is er een voorbeeld van. En Gods weg met
haar is leerzaam voor jou. In dit boek krijg je aan de
hand van 52 meditaties verrassende lessen uit het
leven van Esther aangereikt. Belangrijke lessen ook,
juist voor een tijd als deze.

Juist voor
een tijd
als deze
MET ESTHER HET JAAR DOOR

DS. D.H.J. FOLKERS

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

BOEKGEGEVENS
Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 320 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 19,95
ISBN 978 90 8718 5794
c-NUR 707-004
Verschijnt oktober 2021

9 789087 185794

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

Doelgroep Jongeren vanaf 16 jaar,
jongvolwassenen

Over de auteur
Ds. D.H.J. Folkers is sinds 2019 predikant
van de Hersteld Hervormde Gemeente in
Abbenbroek.

Leven als christen | Geloofsopbouw jongeren
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Een vijftal aansprekende preken van puriteinen voor jongeren bewerkt

Jeroen Kriekaard

Leven!
Vijf preken van puriteinen voor jongeren bewerkt
‘‘Dus ik mag ook tot Hem komen?’ Zeker weten. Het Woord
van God zet de deur zo wijd open, dat het niemand uitsluit.
Kom dan binnen, zondaar! Vreemdelingen zijn welkom om
dit land te betreden. Jezus Christus is de Deur, de Toegang
tot dit land. Wees niet bang om Hem te zien. Zie Hem als
God en Mens, in Hem is de zaligheid. Kom daarom tot
Hem, er is nog plaats.’
Bovenstaand citaat komt uit een bewerkte preek van de
Schotse predikant Thomas Boston. In dit boek vind je vijf van
zulke preken. Ze hebben jou veel te zeggen. De tekst is opgebouwd in vraag-en-antwoordvorm om de leesbaarheid te vergroten. De vijf puriteinse predikanten zijn: Thomas Boston,
Ralph Erskine, Ebenhezer Erskine, Thomas Manton, Robbert
Murray McCheyne. Je zult merken dat ze je met alle ernst en
liefde toeroepen: ‘Bekeer je tot God, want Hij is het Leven!’

Leven!
Vijf preken van puriteinen voor
jongeren bewerkt

Eerder verschenen
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Over de auteur
Jeroen Kriekaard (1987) is docent godsdienst op het Driestar College te Gouda.
Daarnaast geeft hij catechesatie en catechese cursus voor ambtsdragers. Van
zijn hand verschenen onder meer ‘Tot een
volkomen verzoening’ en ‘Alarm!’.

Uitvoering gebonden
Formaat 13 x 19 cm
Omvang ca. 120 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 13,95
ISBN 978 90 8718 5855
c-NUR 707-004
Verschijnt oktober 2021

9 789087 185855

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 9,99
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Geloofsopbouw jongeren | Leven als christen
Bemoediging voor vermoeide, onzekere gelovigen

Dane Ortlund

Zachtmoedig
en nederig van hart
De liefde van Christus
voor Zijn kinderen

Dane Ortlund

Christenen kunnen worstelen met de gedachte
dat ze Jezus voortdurend teleurstellen en dat Zijn
geduld 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? In Mattheüs 11 beschrijft
Jezus Zichzelf als ‘zachtmoedig 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 Bijbelgedeelten die
spreken over Christus’ genegenheid voor Zijn volk.
Hierbij citeert hij ruimschoots uit werken van bekende puriteinen als John Bunyan en Thomas Goodwin.

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften
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Uitvoering gebonden
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Omvang ca. 224 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 18,95
ISBN 978 90 8718 5633
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Verschijnt september 2021
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Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 13,99

ZACHTMOEDIG
en nederig
VA N H A R T
De liefde van Christus
voor Zijn kinderen

Doelgroep Persoonlijk gebruik;
met name jongeren

Over de auteur
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.
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Leven als christen | Gebed
Een Engelse longseller voor het eerst in Nederlandse vertaling

Arthur Bennett

Nader tot U
Puriteinse gebeden
Gebed en meditatie vormden de kracht van de puriteinen. Echte spiritualiteit en oprecht geloof werden
voor hen gekenmerkt door voortdurend innerlijk
gebed. Een biddende geest beschouwden ze als de
beste vorm van gebed. Gebeden worden echter ook
uitgesproken en soms opgeschreven. Deze gebeden
en meditaties uit de puriteinse traditie vormen een
schat van ware vroomheid. Onze eigen gebeden zijn
vaak eentonig, ongestructureerd en niet zo concreet. Een van de redenen daarvan is dat we ons
gebed nauwelijks voorbereiden. Hierbij mogen we
ons echter laten helpen door geloofsgenoten die met
zorgvuldig doordachte, diep Bijbelse gebeden tot God
naderden. Dit boek wil ons niet zomaar woorden op
de lippen leggen, maar de christen opwekken tot een
vertrouwelijke omgang met God.
Samengesteld door Arthur Bennett.

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Over de auteur
Arthur Bennett (1915-1994) was een Engelse
predikant en docent aan een internationale
Bijbelschool.

Nader tot U
Puriteinse gebeden
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Doelgroep Persoonlijk gebruik

BOEKGEGEVENS
Uitvoering gebonden
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Omvang ca. 240 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 24,95
ISBN 978 90 8718 5558
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Verschijnt november 2021
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Kerkelijk jaar | Dagboek
Dagboek met veel geestelijk onderwijs over Gods leiding

Ds. G. van Reenen

De dauw des hemels
Bijbels dagboek

Bijbels dagboek

Ds. G.
van
Reenen

Ds. G. van Reenen
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des hemels
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Bijbels
dagboek

Eerder verschenen

Bijbels dagboek

Ds. G. van Reenen (1864-1935) was niet alleen binnen
de Gereformeerde Gemeenten een bekend predikant;
ook daarbuiten was hij geliefd. Zijn soms verrassende en
beeldende uitleg van Bijbelgedeelten boeide zondermeer.
Maar belangrijker: zijn prediking van de ene Naam tot
zaligheid kenmerkte zich door ernstige waarschuwing
en vooral ook door een liefelijke nodiging. Veel aandacht
gaf ds. Van Reenen aan de wijze waarop de Heere Zijn
kinderen leidt. Nadat ds. Van Reenen in totaal vijf gemeenten had gediend, ging hij vanwege zijn gezondheid
op betrekkelijk jonge leeftijd met emeritaat. In de daarop
volgende jaren schreef hij ruim 120 preken en tientallen
samenspraken. Uit deze nagelaten preken is dit dagboek
samengesteld. Zo spreekt ds. Van Reenen nog nadat hij is
gestorven. Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen.
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Verkoopprijs ca. € 19,95
ISBN 978 90 8718 5947
c-NUR 707-020
Verschijnt september 2021

9 789087 185947

Over de auteur
Ds. G. van Reenen (1864-1935) was predikant van de Gereformeerde Gemeenten. In
1923 ging hij vanwege zijn gezondheid met
emeritaat. In de volgende jaren heeft hij tal
van preken en samenspraken geschreven.
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Dagboek | Kerkelijk jaar
Een dagboek waarin de rijkdom van Christus’ werk centraal staat

Isaac Ambrosius

Het Licht der wereld
Bijbels dagboek
In dit dagboek, dat is samengesteld aan de hand van
‘Het zien op Jezus’ van Isaac Ambrosius (1604-1663),
wordt een jaar lang stilgestaan bij het grote werk van
Ds. F. Bakker is slechts acht jaar predikant geweest in de Christelijke
Gereformeerde
Kerk. Hij overleed
op 45-jarige
leeftijd.
Hij diende
de zaligheid dat Jezus op Zich
genomen
heeft.
Er
wordt
de gemeenten van
met name stilgestaan bij Jezus’ leven, Zijn sterven, Zijn
Toch heeft hij door zijn nagelaten preken en
opstanding, Zijn hemelvaart,meditaties
Zijngrotevoorbidding
Zijn
bekendheid gekregen. Niet inen
het minst
door zijn
boekje Gebedsgestalten waarvan er
tweede komst. De puriteinse predikant
besteedt
veel
inmiddels meer dan 100.000 zijn verkocht.
aandacht aan de grote vraagInwie
Christus voor ons perdit dagboek treft u dagboekstukjes aan die zijn samengesteld uit
zijn nagelaten
geschriften
en uit prekenop
die nooit
eerderte
zijn uitgesoonlijk is. ‘Christus wekt u door
Zijn
Geest
om
gegeven. Deze kenmerken zich door hun pastorale en hartelijke toon.
Ds. Bakker had
de gave
om op eende
eenvoudige,
loven. Hij staat aan de deur en klopt.
Hij
staat
gehele
eerlijke manier geestelijk onderwijs te geven vanuit de Schrift.
dag met wijduitgestrekte handen
en
zegt:op“De
gehele
dag
Daarbij wees
hij voortdurend
de noodzaak
om met Christus
verenigd te zijn.
heb Ik Mijn handen uitgestrekt.” En dat
doet
Hij
opdat
Vandaar de titel Blijft in Mij.
u zou ervaren dat Zijn last licht en Zijn juk zacht is. De
Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen
Geest trekt u door verborgen bemoedigingen.’
Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Isaac Ambrosius

H et L icht
der wereld
Bijbels dagboek

Eerder verschenen o.a.

9 789087 180799

9 789087 181079

Promotie

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep

Ambtsdragers
en gemeenteleden

9 789087 78 9:7 ;

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
Isaac Ambrosius (1604-1663) was een
Engelse puriteinse predikant. Hij behoorde
tot de groep presbyterianen die in 1662
uit de Engelse kerk werd gezet. Ambrosius
raakte in ons land vooral bekend door zijn
boek ‘Het zien op Jezus’.

Uitvoering gebonden
Formaat 11,3 x 18,5 cm
Omvang ca. 376 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 19,95
ISBN 978 90 8718 5565
c-NUR 707-020
Verschijnt september 2021

9 789087 185565

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 14,99
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Algemeen | Dagboek
Aansprekend dagboek voor jongvolwassenen over (on)bekende namen uit de Bijbel

Dick van den Noort e.a.

Wie was dat ook alweer?
Elke dag een Bijbels persoon.
Dagboek voor 17-plussers
Je leest veel namen in de Bijbel. Meestal ben je ze
alweer vergeten als je de Bijbel dichtslaat. Maar, wie
was die man/vrouw eigenlijk en wat kan ik van hem/
haar (niet) leren. Zo proberen de schrijvers Bijbelse
namen een gezicht te geven. De namen worden in
alfabetische volgorde behandeld. Dus de ene keer
zitten we in het OT en de andere dag in het NT. Zo komen voor ons onbekende mensen voor het voetlicht
en gaan we op facetten van meer bekende Bijbelse
figuren in. De scribenten proberen een eerlijk beeld
van hem/haar te schetsen. Het dagboek is geschreven voor 17-plussers. De schrijvers - ds. K. den Boer,
ds. J.J. ten Brinke, W. van Gent, J. Kloosterman, ds.
R.W. Mulder, A.J. v.d. Noort, D. v.d. Noort, ds. E. v.d.
Noort, ds. A.Th. van Olst, ds. H. Polinder, J. Post - komen uit vier reformatorische kerken. De meesten van
hen hebben een onderwijsverleden. Neem en lees. Je
zult er geen spijt van krijgen.

Promotie Advertenties in (kerkelijke) bladen,
jongerenbladen en tijdschriften

BOEKGEGEVENS
Uitvoering paperback
Formaat 16 x 16 cm
Omvang ca. 376 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 17,95
ISBN 978 90 8718 5909
c-NUR 707-021
Verschijnt oktober 2021

9 789087 185909

Doelgroep Jongvolwassenen

Over de auteur
Dick van den Noort was jarenlang docent
godsdienst aan de scholengemeenschap
Pieter Zandt te Kampen. Daarnaast was hij
vele jaren betrokken bij de hulpverlening
aan christenen in Oost-Europa.
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Dagboek & Overdenking | Meditaties
Is ons leven in overeenstemming met onze belijdenis?

Ralph Venning | Deel 7 in de serie Ontmoetingen met puriteinen

Zeggen en doen

Zeggen en doen

Niet iedereen die Jezus met de mond belijdt, maar
alleen degene die Gods wil doet, zal ingaan in het
Koninkrijk der hemelen. In een wereld die geobsedeerd is door plezier roept Venning op om het geluk
alleen daar te zoeken waar het te vinden is: in het
begrijpen en doen van Gods wil. Een oproep die ook
vandaag nog krachtig klinkt.

Ontmoetingen met puriteinen

Zeggen en
doen

Ralph Venning

Over de auteur
Ralph Venning (1621-1674) was
een Engelse predikant die voornamelijk in Londen preekte. Hij
was in zijn tijd geliefd vanwege
de eenheid van zijn preken en
levensstijl. Voor alle geschriften
van Venning geldt dat ze de lezer
opwekken tot vroomheid in het
dagelijks leven, om zo steeds
meer Christus na te volgen.

Ralph Venning

Promotie

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep Persoonlijk gebruik;
jongeren en ouderen

BOEKGEGEVENS

EERDER VERSCHENEN IN DEZE SERIE

Echt geluk

Andrew Gray

9 789087 182069

Vaste hoop

Echt geluk

Ontmoetingen met puriteinen

Ontmoetingen met puriteinen

Ontmoetingen met puriteinen

Ontmoetingen met puriteinen

Ontmoetingen met puriteinen

Vaste hoop

Ware liefde

Het beste

Plicht en
zegen

Joseph Alleine

Hugo Binning

Richard
Andrew Sibbes
Gray

Thomas Boston

9 789087 <= >= >?

9 789087 182977

9 789087 @AB CC A

9 789087 182076

Uitvoering paperback
Formaat 11,3 x 16,7 cm
Omvang ca. 72 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 7,95
ISBN 978 90 8718 6142
c-NUR 707-030
Verschijnt september 2021

9 789087 186142
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Promotie

Over de auteur

Doelgroep

BOEKGEGEVENS

NON-FICTIE
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Geloofsopbouwende thema’s | Gedichten
Nederlandse berijming van Engelse hymnes over de rijkdom in Christus

Ds. H. Brons

Zie Christus’ liefde, rijk en vrij
Vertaalde hymnes
In de liederenbundel van de Engelse baptistenpredikant William Gadsby (1773-1844) klinken de tonen
van vrije genade rijkelijk door. Hij verzamelde hymnen van anderen en voegde 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 vinden. In de teksten worden Gods
goedertierenheid, trouw en gerechtigheid bezongen,
evenals de liefde, troost en genade van Christus. De
hymnen kunnen worden gezongen op de oorspronkelijke Engelse melodieën.

Ds. H. Brons

Zie Christus’ liefde,
rijk en vrij
vertaalde hymnes

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

BOEKGEGEVENS
Uitvoering gebonden
Formaat 11 x 16 cm
Omvang ca. 128 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 5848
c-NUR 714-015
Verschijnt september 2021

9 789087 185848

Doelgroep Gemeenteleden, liefhebbers
van Engelse hymnes

Over de auteur
Ds. H. Brons (1968) is predikant binnen de
Gereformeerde Gemeenten en diende sinds
2015 de gemeente van Vlaardingen. Per 1
september 2021 wordt hij verbonden aan
de gemeente te Moerkapelle.
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Relaties | Huwelijk
Praktische gids om als echtgenoten samen het gesprek aan te gaan

Sofieke van Olst | Deel 11 in de serie Zorg voor elkaar

Veilig bij jou
Samen werken aan een hechte relatie
Serie Zorg voor elkaar

Veilig bij jou

Veilig bij jou
Samen werken aan
een hechte relatie

Soﬁeke van Olst

Zie je mij wel echt? Weet je wat mij ten diepste bezighoudt? Steun je mij 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
behulp 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 bespreken, is gebaseerd op de Emotionally Focused Therapy (EFT).

Soﬁeke van Olst

Over de auteur
Sofieke van Olst is preventiewerker en psychosociaal hulpverlener 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.

Promotie

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep Gemeenteleden, echtparen
en ambtsdragers

EERDER VERSCHENEN IN DEZE SERIE

BOEKGEGEVENS

Serie Zorg voor elkaar

Serie Zorg voor elkaar

Serie Zorg voor elkaar

Serie Zorg voor elkaar

Drs. P. Eikelboom

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

Kruisdragen

Schuld en vergeving

Hier komt de ﬂaptekst van het boek.

Uitvoering paperback
Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang ca. 112 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 11,95
ISBN 978 90 8718 6005
c-NUR 767-010
Verschijnt oktober 2021

Ds. W.A. Zondag

Kruisdragen

over samengestelde gezinnen

definitief goed.indd 1

Drs. P. Eikelboom

Samen in een
nieuw gez in

Schuld

en vergeving

Ze horen
Kinderen in pleeggezinnen
bij ons?!
Pleegzorg en gastopvang
in gezin, kerk en school

Bijbels
onderwijs
in het lijden

Herstel
na overspel
Wilma van Dieren - van Sorge

4-7-2014 8:57:30

9 789087 DEF DGG

9 789087 HI JK LH

9 789087 186005

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 8,99
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Gezin | Relaties
Voor getrouwde stellen en jonge ouders in hun zoektocht naar gezinsvorming

Henrieke Schouten

Gezinsvorming in
een gebroken wereld
Een handreiking voor Bijbelse
en verantwoorde geboorteregeling
Wat zegt de Heere in Zijn Woord over geboorteregeling? Over de tijd tussen de geboorten van je
kinderen? In hoeverre mag je zeggen: ‘Nu even geen
kinderen’ of ‘Ons gezin is voltooid’? Hoe kun je verstandig omgaan met je vruchtbaarheid? Of laat je het
krijgen van kinderen helemaal aan God over? En hoe
zit het met anticonceptie? Volg de auteur – zelf een
jonge moeder van vijf kinderen – in haar zoektocht
naar antwoorden op tal van vragen rond gezinsvorming. Waarbij ze rekening houdt met Gods aanwijzingen in Zijn Woord én met de gebrokenheid waarin
we leven sinds de zondeval. Op een eerlijke, open
manier maakt ze tal van situaties bespreekbaar. Met
inleiding en extra informatie van de Nederlandse
Patiëntenvereniging (NPV).

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

BOEKGEGEVENS
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 204 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 15,95
ISBN 978 90 8718 4483
c-NUR 767-020
Verschijnt september 2021

9 789087 184483

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

HENRIEKE SCHOUTEN

GEZINS VORMING

in een gebroken wereld

een handreiking voor Bijbelse
en verantwoorde geboorteregeling

Doelgroep Pasgetrouwde stellen, jonge ouders,
ambtsdragers, pastoraal medewerkers

Over de auteur
Henrieke Schouten-Bouw (1984) is getrouwd met
Maarten en moeder van vijf kinderen. Ze deed de
opleiding HBO-Verpleegkunde en werkte in de
psychiatrie, onder meer op een gesloten afdeling
en later op behandelafdelingen voor depressie en
verslaving. Nu is ze fulltime huismoeder.
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Geloofsopvoeding | Algemeen
Bijbelse troostwoorden eenvoudig beschreven voor kinderen die verdriet hebben

Aleid Nijhof-Schreuder

Verdrietige ik
Bijbelse troost als het moeilijk is
Kinderen krijgen soms te maken met tegenslagen,
moeite en verdriet. In eenvoudige, begrijpelijke taal
wijst de auteur verdrietige kinderen op troost die in de
Bijbel te vinden is. Het boekje bestaat uit korte, meditatieve hoofdstukjes. Elke keer wordt er aan de hand van
een Bijbeltekst gewezen op de troost in Gods Woord.
Voorbeelden van een huilende David, een schreeuwende Ezau, een eenzame Jozef, een bange Jeremia
en een verdrietige Hanna wijzen kinderen op de weg
naar de beste Heelmeester. Hij weet volmaakt wat er
in verdrietige kinderharten omgaat. Onderwerpen als
gevoelens, verdriet en rouw, een pak op je rug, de zorg
voor een ander komen ook aan de orde. Het boekje is
geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar.

Verdrietige ik
Bijbelse troost als het moeilijk is

Aleid Nijhof-Schreuder

Eerder verschenen

Promotie

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep

Kinderen vanaf 9 jaar

9 789087 M NOPM Q

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
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 medewerkster geweest
van de redactie van het jongerenblad Daniël.

Uitvoering gebonden
Formaat 19 x 19 cm
Omvang ca. 144 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 90 8718 6197
c-NUR 746
Verschijnt oktober 2021

9 789087 186197
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Autobiografie | Levensverhalen
Waardevolle autobiografie van John Newton in een nieuw jasje

John Newton

Genade brengt me thuis
Engeland, 1763. Dominee John Newton krijgt van
een nieuwsgierige vriend het verzoek om zijn levensverhaal te schrijven. In de veertien brieven die
Newton aan zijn vriend stuurt, doet hij verslag van
zijn avontuurlijke en wonderlijke leven. Eigenzinnig
en onbedachtzaam als hij is, volgt hij zijn hart en
komt daardoor in de grootste moeilijkheden. Newton
vertelt hoe hij als slaaf op een bijna onbewoond eiland woont, hoe hij wordt bevrijd en hoe God hem ten
slotte uit de duisternis tot Zijn wonderbaarlijke licht
roept. Deze autobiografie van Newton werd eerder
al vertaald en uitgebracht en verschijnt nu opnieuw.
Zijn levensverhaal bewijst dat het waar is wat hij
schreef in ‘Amazing Grace’: ‘Genade bracht me veilig
hier. Genade brengt me thuis.’

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

BOEKGEGEVENS
Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 144 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 90 3360 7349
c-NUR 681
Verschijnt oktober 2021

9 789033 607349

Genade
BRENGT ME

JOHN
NEWTON

Doelgroep Jongeren, jongvolwassenen,
ouderen

Over de auteur
John Newton (1725-1807) was een Engelse
slavenhandelaar die na zijn bekering
predikant werd. Hij schreef verschillende
geestelijke liederen waarvan ‘Amazing
Grace’ heel bekend zou worden.

Levensverhalen | Biografieën van christenen
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Uniek inkijkje in het leven van jonge christenen in communistisch Roemenië

Silvia Tarniceriu

Hij kent mij!
Het leven van een jonge
christin in Roemenië

Silvia Tarniceriu

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 maken. Silvia vraagt de
Heere om een teken en dat gebed wordt op een wonderlijke manier verhoord. De jonge Roemeense groeit
op vanuit de vaste overtuiging dat de Heere haar
levensweg 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 levensweg niet alleen hoeft te gaan.
Ze gelooft het vast: ‘Hij kent mij.’

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Hij kent mij!

Het leven van een jonge christin in Roemenië

Doelgroep Geïnteresseerden in verhalen
over christenvervolging

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
Silvia Tarniceriu (1951-2013) werd geboren
in Roemenië en sloot zich aan bij een baptistengemeente. Begin jaren tachtig werd
ze vanwege haar geloof veroordeeld tot
twee jaar gevangenschap. Kort na haar gevangenschap emigreerde ze naar Amerika.

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 256 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 90 8718 6203
c-NUR 402-010
Verschijnt oktober 2021

9 789087 186203

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 12,49
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Biografieën van christenen | Levensverhalen

Een bijzondere geschiedenis over Gods bescherming in groot gevaar

Bastiaan Broere

Hij redt mij keer op keer
Opmerkelijke momenten uit het leven van Bastiaan Broere
Overboord gezet en met een klein roeibootje de
onstuimige zee op ... Bastiaan Broere leek ten dode
opgeschreven. Maar hijzelf wist dat hij alleen op deze
manier met Gods hulp kon ontsnappen aan een wisse dood waar opstandige Amerikanen hem in wilden
jagen. De oorspronkelijk vanuit Yerseke afkomstige
oestervisser emigreerde in 1849 naar Amerika om
aan de verdrukking van Afgescheidenen in ons land
te ontkomen. Broere dacht in Amerika geluk en
vrijheid te vinden. Hij dreigde echter betrokken te
raken in de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865).
Bastiaan Broere verkeerde vele malen in gevaar
maar de Heere redde hem keer op keer. Op onverwachte momenten zond Hij Zijn kind hulp. Ook door
op zeker moment een bekeerde slaaf op zijn pad te
brengen. Deze uitgave is taalkundig enigszins aangepast en is voorzien van een uitgebreide historische
inleiding.

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

BOEKGEGEVENS
Uitvoering gebonden
Formaat 13 x 19 cm
Omvang ca. 96 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 10,95
ISBN 978 90 8718 5954
c-NUR 402-010
Verschijnt oktober 2021

9 789087 185954

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

Hij redt mij
keer op keer
Opmerkelijke
momenten uit
het leven van
Bastiaan Broere

Bastiaan Broere

Doelgroep Gemeenteleden

Over de auteur
Bastiaan Broere (1822-1904) was een van
de Nederlandse Afgescheidenen die in het
midden van de 19e eeuw naar Amerika
emigreerde. Daar raakte hij verwikkeld in
de Amerikaanse Burgeroorlog.

Levensverhalen | Biografieën van christenen

41

Een bemoedigend bekeringsverhaal van twee jonge meisjes

Octavius Winslow

Lof uit kindermonden
Het leven van Elizabeth Linn en Elizabeth Aitchinson
De eerste helft van de negentiende eeuw was een tijd waarin
er krachtige geestelijke opwekkingen plaatsvonden. Octavius
Winslow vertelt ons over Elizabeth Linn en Elizabeth
Aitchinson, twee meisjes die regelmatig een Bijbelklas bezochten in Edinburgh. Onder andere de bekende evangelist
William C. Burns kwam het kleine groepje mensen onderwijzen uit de Bijbel. In hun jonge levens bleek al snel dat het
Woord aan hen gezegend werd. Elizabeth en haar naamgenote geven een helder getuigenis van hun hoop in Christus.
Naast de twee getuigenissen geeft Octavius Winslow nog
enkele praktische aanwijzingen. Hij pleit voor de zondagschool of Bijbelklas en geeft onder andere raad aan personen die moeite hebben met het begrijpen van de Bijbel en
daardoor gaan twijfelen. Vertaald door Ruben Bolier.
Eerder verschenen

Promotie

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep

(Jonge) gemeenteleden

9 789087 R STUU V

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
De Engelse predikant Octavius Winslow (18081878) is velen tot zegen geweest. Hij diende enkele
tientallen jaren baptistengemeenten in Amerika
en Engeland. De laatste tien jaren van zijn leven
was hij verbonden aan de anglicaanse Emmanuel
Church in het Zuid-Engelse Brighton. Hij was een
zoon van de bekende Mary Winslow en gaf haar
dagboek en brieven uit.

Uitvoering gebonden
Formaat 13 x 19 cm
Omvang ca. 160 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 13,95
ISBN 978 90 8718 6098
c-NUR 402-010
Verschijnt oktober 2021

9 789087 186098

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 9,99
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Biografieën van christenen | Levensverhalen
Aangrijpende biografie van een moedige predikant in Kamp Amersfoort

A.M.C. van Lijnden-van den Bosch

Zijn laatste gemeente
Hoe ds. D.A. van den Bosch getuigde in Kamp Amersfoort
Met zijn opvallende krullen en opgeruimde karakter
is ds. D.A. van den Bosch in zijn gemeente Den Haag
een markante verschijning. De publicatie van zijn
boek ‘666 Het getal eens Menschen’ in november
1940 komt hem duur te staan. Na enkele weken staat
de Duitse politie op de stoep. Het is het begin van
een lange tijd van opsluiting. Vanuit de gevangenis
schrijft hij talloze brieven naar zijn vrouw en kinderen die in dit boek zijn opgenomen. Dan volgt transport naar Kamp Amersfoort. Het wordt zijn laatste
gemeente waar hij - net als overal - de boodschap
brengt van zijn Zender. Voor deze uitgave is het
oorspronkelijke werk van de auteur, dochter A.M.C.
van Lijnden-van den Bosch, gebruikt en overgezet
in hedendaags Nederlands. De brieven zijn zoveel
mogelijk intact gelaten.

Zijn laatste
gemeente
Hoe ds. D.A. van den Bosch getuigde
in Kamp Amersfoort

A.M.C. van Lijnden-van den Bosch

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep Liefhebbers van biografieen en (kerk)geschiedenis

BOEKGEGEVENS

Over de auteur

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 288 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 90 8718 6210
c-NUR 402-010
Verschijnt oktober 2021

A.M.C. van Lijnden-van den Bosch is de dochter van
ds. D.A. van den Bosch, die tijdens de oorlog een van
de hervormde predikanten in Den Haag was en in
Kamp Amersfoort terechtkwam.

9 789087 186210

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 10,99
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Cadeauboeken | Moeders
Verrassend herkenbare gezinssituaties raak getypeerd

Gerjanne van Lagen

Geluksdag
Mijmeringen van een moeder

Gerjanne van Lagen

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 waarderen. 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).

MIJMERINGEN
VAN EEN MOEDER

Geluksdag
Gerjanne van Lagen

Promotie Advertenties in tijdschriften

Doelgroep Moeders; cadeauboek

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
auteurs
Gerjanne van
Lagen is moeder
van vijf kinderen 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.

Mirjam Ordelman,
eigenaar van oak
& blush, is fotograaf en schrijver
met een grote
liefde voor het
alledaagse.

Full colour
Uitvoering gebonden
Formaat 19 x 19 cm
Omvang ca. 96 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 16,95
ISBN 978 90 8718 5862
c-NUR 713-009
Verschijnt oktober 2021

9 789087 185862
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Kleurplaten | Diversen

Maak jezelf én anderen blij met deze nieuwe kleurkaarten!

Linda Bikker

Bemoedigende kaarten
om te kleuren en te versturen
Na het succes van eerdere kaartenkleurboeken nu
een deel met bemoedigende Bijbelteksten en spreuken als ‘Ik denk aan je’, ‘Op het pad der vriendschap
bloeien de mooiste bloemen’ en ‘Hoop op God! Psalm
42:6’. Zo krijgt het populaire ‘kleuren voor volwassenen’ een extra dimensie. Elke kleurplaat is gedrukt
op dik papier en aan de achterkant voorzien van
postkaartprint.

Bemoedigende
kaarten
om te kleuren en te versturen
Linda Bikker

Eerder verschenen

9 789087 WXY Z[ \

BOEKGEGEVENS
Uitvoering paperback
Formaat 14,8 x 21 cm
Omvang ca. 48 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 7,95
ISBN 978 90 8718 5527
c-NUR 013-021
Verschijnt augustus 2021

9 789087 185527

9 789087 180881

Promotie

Advertenties
in tijdschriften

Doelgroep

Iedereen die van kleuren houdt en anderen
graag verrast

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

Over de auteur

Doelgroep

BOEKGEGEVENS

LABARUM
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Wetenschap & Geloof | Christen & Maatschappij
Hoe spreekt God tot mensen?

Dr. Mart-Jan Paul, dr. Jan Hoek

Een stem uit de hemel
Gods spreken in de Bijbel en in onze tijd
In de Bijbel staat honderden keren dat God sprak tot
mensen. Hoe sprak Hij, gebeurde dat letterlijk en
welke middelen gebruikte Hij daarbij? En spreekt
Hij nu nog, bijvoorbeeld door dromen en visioenen?
Kunnen wij in onze tijd ook nog de stem van God
horen? ‘Een stem uit de hemel’ gaat in op de betekenis van Gods spreken voor het gezag en de uitleg van
de Bijbel. Het behandelt eveneens Gods spreken tot
mensen nadat de Bijbel is afgerond. In de loop van de
geschiedenis hebben allerlei personen zich beroepen
op de leiding van Gods Geest en op dromen en visioenen. Predikanten leggen het Woord van God uit,
maar in welke mate kunnen zij namens God spreken,
vooral in concrete situaties?

Een stem
uit de hemel
- Gods spreken in de Bijbel en in onze tijd -

Eerder verschenen

Dr. Mart-Jan Paul en dr. Jan Hoek

Promotie

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep

Theologen en geïnteresseerden in theologie

9 789087 182854

Over de auteurs

BOEKGEGEVENS
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 480 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 26,95
ISBN 978 90 8718 5770
c-NUR 740-080
Verschijnt oktober 2021

9 789087 185770

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 19,99

Dr. Mart-Jan
Paul is hoogleraar Oude
Testament aan
de Evangelische
Theologische
Faculteit te Leuven en eindredacteur van de twaalfdelige serie
Studiebijbel Oude Testament.

Dr. Jan Hoek is
emeritus hoogleraar systematische theologie aan
de Evangelische
Theologische
Faculteit te Leuven en emeritus
hoogleraar gereformeerde spiritualiteit aan de Protestantse Theologische Universiteit Groningen.

Christen & Maatschappij | Wetenschap & Geloof
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Nieuw licht op een gevoelig thema

Fred van Lieburg (red.) | Deel 6 in de serie Biblebelt Studies

Het bevindelijke brein
Geloof, geest en genen in de gereformeerde gezindte
De overtuigingen van bevindelijk gereformeerden
staan ver af van het gangbare mens- en wereldbeeld.
Eerstgenoemden belijden 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’. Daarnaast 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 levensbeschouwingen samengaat
met gevoeligheid voor depressieve neigingen. Hoe moeten
we hier tegenaan kijken? Zijn gangbare voorstellingen
aan herziening toe, dankzij intrigerende perspectieven
vanuit de psychologie, psychiatrie en neurowetenschap?
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.

Fred van Lieburg (red.)

Het bevindelijke brein
Geloof, geest en genen in de
gereformeerde gezindte

Promotie

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep Mensen die werkzaam zijn in de
ggz en andere geïnteresseerden

EERDER VERSCHENEN IN DEZE SERIE
Anneke Pons (red.)

Koos-jan de Jager (red.)

John Exalto (red.)
Fred van Lieburg (red.)

Vensters op refodomes

De multiculturele
refoschool

Kerkarchitectuur in de
gereformeerde gezindte

Het reformatorisch onderwijs
en de uitdaging van het pluralisme

Biblebelt Studies

BOEKGEGEVENS

Orgelcultuur
in de Biblebelt
Reformatorische muziekbeoefening
in heden en verleden

Theocratie en
populisme
Staatkundig gereformeerden en de
stem van het volk

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 160 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 90 8718 5169
c-NUR 740-080
Verschijnt september 2021

Biblebelt Studies

Biblebelt Studies
Biblebelt Studies

9 789087 180928

9 789087 185169

48

Bijbelwetenschappen | Theologie
Stimulans tot nadenken over Bijbelvertaling

Dr. P. de Vries

De beste vertaling

Bijbelvertaling is een veelbesproken onderwerp.
Houden we vast aan een oude, vertrouwde vertaling
of kiezen we voor een nieuwe? ‘De beste vertaling’
wil het nadenken hierover stimuleren. Daarvoor
geeft het inzicht in de vertaalwijze en de taal van de
Statenvertaling.
De norm is de Bijbel zoals deze door de Heilige Geest
in de brontaal is gegeven en dat geldt niet voor een
Bijbelvertaling. Vanuit deze overtuiging doet de
auteur aanbevelingen voor een betrouwbare, nieuwe
Nederlandse vertaling.

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

BOEKGEGEVENS
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 144 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 11,95
ISBN 978 90 8718 5626
c-NUR 703
Verschijnt oktober 2021

9 789087 185626

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

de beste vertaling

Een onderzoek naar de Statenvertaling
en aanbevelingen voor een nieuwe
vertaling

de beste
vertaling
Dr. P. de Vries

Een onderzoek naar de Statenvertaling en
aanbevelingen voor een nieuwe vertaling

Doelgroep Ambtsdragers en geïnteresseerde gemeenteleden

Over de auteur
Dr. P. de Vries is predikant in de Hersteld
Hervormde Kerk en docent bij de stichting
Godsvrucht en wetenschap.
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Theologie | Bijbelwetenschappen
Toegankelijke Bijbelstudie met praktische toepassing voor jong en oud

Dr. R. van Kooten

Galaten, de scherpste brief
Dit boek is een uitleg van de Galatenbrief voor jongeren en ouderen. In deze brief van Paulus gaat het om
de kern van het Evangelie, dat niet door enig werk
van onze kant mag worden aangetast. Dit boek neemt
de lezer bij de hand in het zoeken naar antwoorden
op vragen als: Waar vind jij de zekerheid over je
verlossing? Hoe kun je vrede hebben in het bloed
van Jezus Christus? Hoe komt het dat wij als mensen
na de zondeval steeds opnieuw denken dat we meer
moeten doen en hebben om een kind van God te worden en te zijn? Het boek behandelt de Galatenbrief
in 78 Bijbelstudies. In tekstvakjes worden bijzonderheden vermeld om zo de rode draad door de brief te
kunnen vasthouden en terug te kunnen grijpen op
eerdere teksten.

GALATEN
De scherpste brief

Dr. R. van Kooten

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep Ambtsdragers, gemeenteleden
en jongeren

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
Dr. R. van Kooten (1950) is emeritus predikant in de Hersteld Hervormde Kerk en
tevens emeritus docent ethiek en homiletiek aan het Hersteld Hervormd Seminarie
aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Uitvoering paperback
Formaat 16 x 24 cm
Omvang ca. 512 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 24,95
ISBN 978 90 8718 6029
c-NUR 703
Verschijnt oktober 2021

9 789087 186029
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Kostuumdrama roman | Fictie
Tweeling schrijft meeslepende roman over de Engelse adel

Jiska Kranendonk, Sara Kranendonk

Een simpel gebaar
Na het afronden van zijn studie wil Andrew een paar
rustige weken doorbrengen op het landgoed van zijn
vriend. Op een van de eerste avonden in het idyllische dorpje wordt hij echter geconfronteerd met een
bekend gezicht uit het verleden. Iemand met wie hij
nog iets goed te maken heeft.
Ann Simms moet vechten voor haar plekje in de
maatschappij, nadat ze haar gehoor heeft verloren.
Gelukkig kan ze altijd terugvallen op haar tweelingzus en heeft ze haar baan in de bibliotheek.
Wanneer de knappe, vriendelijke logé van de familie
Anderson aanbiedt haar te helpen een klaslokaal op
te zetten voor de plaatselijke weeskinderen, is Ann
al snel van hem onder de indruk. Andrew en Ann
groeien steeds dichter naar elkaar toe. Maar zijn hun
toenemende gevoelens voor elkaar ook bestand tegen
het geheim dat Andrew met zich meedraagt?

Promotie Advertenties in tijdschriften

BOEKGEGEVENS
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 472 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 19,95
ISBN 978 90 8718 5824
c-NUR 342-020
Verschijnt oktober 2021

9 789087 185824

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

Een simpel

gebaar
Doelgroep Voor wie graag onderduikt in de
romantiek van het Victoriaanse
tijdperk in ‘good old England’

Over de auteur
Sara en Jiska Kranendonk (1998) zijn een eeneiige tweeling uit Gouda. Nadat ze een groot aantal
historische romans verzameld hadden, ontstond bij
hen de droom om zelf een roman in de Regency-stijl
te schrijven. Sara is derdejaarsstudente Algemene
Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht;
Jiska is masterstudente International Development
Studies in Wageningen.
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Fictie | Historische roman
Indrukwekkende historische roman over de geloofsvervolging in Schotland

Hope Irvin Marston

Tegen de stroom in
De moed van Margaret Wilson
Margaret Wilson woont in een Schots gehucht, waar
ze als jong meisje al meehelpt op de boerderij van
haar vader. Elke zondag loopt het gezin Wilson een
paar uur naar de kerk in het dorpje Penninghame.
Margaret wordt onrustig als de dominee fel van
leer trekt tegen de ‘Covenanters’. Margaret hoort bij
deze groep gelovigen, die een eed van trouw hebben gezworen aan Jezus als Koning van de kerk. De
wereldse koning Charles ziet de Covenanters als een
bedreiging en laat hen gevangenzetten en, als zij
hun eed niet afzweren, doden. Velen houden thuis
Bijbelstudies en bezoeken geheime samenkomsten.
Op een gegeven moment wil Margaret niet meer mee
naar de kerk. Met haar broer Thomas en zusje Agnes
bezoekt ze een verboden samenkomst waar James
Renwick preekt. Dit heeft vérstrekkende gevolgen,
voor haar ziel en voor haar veiligheid.

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Hope Irvin M a rston

Tegen
de stroom in
De moed van Margaret Wilson

Doelgroep Liefhebbers van historische
romans; ouderen en jongeren

Over de auteur

BOEKGEGEVENS

Hope Irvin Marston schrijft over historische thema’s
voor zowel kinderen als volwassenen. Verschillende
van haar boeken zijn bekroond. De auteur woont met
haar man in New York.

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 240 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 17,95
ISBN 978 90 8718 5893
c-NUR 342-030
Verschijnt oktober 2021

9 789087 185893

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 13,49
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Historische roman | Fictie
Boeiende afsluiter van een romanserie over vakantiekolonies

Janny den Besten

Vlindermeisje
Net als voor iedereen kent het leven van de kleine
Janneke van Vlist zijn ups en downs. Toch fladdert ze
er vrolijk doorheen. Het leven is te mooi om lang te
treuren over nare dingen. Als Janneke na de oorlog
als jongvolwassene in een vakantiekoloniehuis gaat
werken, lijkt ze helemaal op haar plek. Vrolijkheid,
gezelligheid en bezig zijn met kinderen. Maar na
verloop van tijd blijkt dat niet al haar collega’s op
dezelfde golflengte zitten als Janneke. En ook het
contact met haar ‘grote broer’ Teun blijkt een keerzijde te hebben. De gevolgen daarvan komen tot uiting
als Janneke trouwt met Dolf. Hij ziet zijn Janneke
in de jaren die volgen veranderen van een vrolijke
vlinder in een tobbertje. Hoe kan hij haar helpen?
Tot Janneke op een morgen woorden hoort die haar
leven veranderen.

Janny den Besten

Vlindermeisje

Eerder verschenen

9 789087 ]^_ `^_

9 789087 182403

BOEKGEGEVENS
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 384 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 17,95
ISBN 978 90 8718 6180
c-NUR 340-030
Verschijnt oktober 2021

9 789087 186180

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

Promotie

Advertenties in tijdschriften

Doelgroep

Liefhebbers van romans
van eigen bodem

Over de auteur
Janny den Besten - van Boudestein schreef
als kind al graag verhalen. Inmiddels
verschenen er diverse kinderboeken en
romans van haar hand. Zij geniet van verhalen schrijven en het vertellen aan zowel
kinderen als volwassenen.
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Fictie | Algemeen
Een nieuwe roman over het pastorieleven van Julia

Geesje Vogelaar-van Mourik

Luisteren met het hart
Julia woont met haar man, dominee Marnix van
Malsen, in de oude, gezellige pastorie. Ze zijn gelukkig samen, al doet het bij bepaalde gelegenheden
pijn dat ze geen kinderen hebben gekregen. Hoewel
Julia als verpleegkundige werkt, in de pastorie de
honneurs waarneemt en schildert, voelt ze zich vaak
nog niet nuttig genoeg. Toch mag zij juist veel voor
anderen betekenen. Niet alleen in het ziekenhuis en
in de pastorie, maar ook daarbuiten. Mensen vertellen haar zelfs hun diepste geheimen ... Een warm
verhaal over een jonge predikantsvrouw, die zoekend
en biddend voor zichzelf, voor haar familie en voor
haar ongelovige naaste de weg probeert te vinden om
echt gelukkig te worden.

Luisteren
HART
MET HET

Eerder verschenen

9 789087 a bac da

Geesje Vogelaar-van Mourik

Promotie

Advertenties in tijdschriften

Doelgroep

Vrouwen, liefhebbers
van familieromans

9 789087 e fgee h

BOEKGEGEVENS

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

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 224 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 12,95
ISBN 978 90 8718 6173
c-NUR 340-090
Verschijnt september 2021

9 789087 186173

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 9,99
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Literaire roman | Fictie
Veelgevraagd dagboek nu opnieuw verkrijgbaar

Elisabeth Prentiss

Verlangen
Dagboek van een jonge christin

Verlangen
ELISABETH PRENTISS

De levenslustige Kathy is zestien jaar oud als ze in
1831 haar dagboek begint. Het eindigt wanneer ze in
1858 als moeder van vier kinderen op haar sterfbed
ligt. Een leven van strijd, vallen en door God opgericht worden ligt dan achter haar. In haar dagboek
schrijft ze behalve over de dagelijkse gebeurtenissen
over haar voortdurende geestelijke worstelingen, het
onderwijs dat ze ontvangt en de groei en verdieping
die plaatsvindt in zowel haar geloof in haar God en
Zaligmaker als in haar karakter. De lessen die Kathy
leert, hebben nog niets aan betekenis ingeboet. Haar
dagboek is vol vermaning en bemoediging voor ons.

Verlangen
ELISABETH PRENTISS

Verlangen_omslag.indd 1

3-10-2011 14:54:35

Promotie Advertenties in tijdschriften

BOEKGEGEVENS
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 360 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 90 3363 0828
c-NUR 302
Verschijnt september 2021

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 6,99

Doelgroep Vrouwen

Over de auteur
Domineesdochter Elizabeth Prentiss (1818-1878)
woonde en werkte in Portland (VS). Ze is bekend
als auteur van de hymn ‘More love to Thee, O
Christ’. Tijdens haar leven heeft Prentiss meer
dan 25 boeken geschreven, die in veel talen vertaald werden. Stepping heavenward, waarvan dit
boek een vertaling is, is haar bekendste boek.
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Fictie | Verhalenbundel
Een prachtige bundel vol bemoedigende, herkenbare verhalen

Janny den Besten

Hand in hand
en andere verhalen
De bundel ‘Hand in hand’ staat vol korte verhalen die
wegwijzers willen zijn op onze weg door de seizoenen
van het leven. Ieder verhaal laat iets zien van moeiten
– grote of kleine – die ons leven binnen kunnen
komen. Maar de Heere wil ons juist in tijden van
angst, ziekte en eenzaamheid helpen. Hij grijpt onze
hand en zegt: ‘Vrees niet, Ik help u.’ Deze bemoedigende verhalenbundel mag ons de richting wijzen
naar Hem, zodat wij steeds onze hand in Gods hand
mogen leggen – in het volle vertrouwen dat Hij ons bij
elke stap zal leiden.

Hand
in hand
Eerder verschenen

en andere verhalen
Janny den Besten

9 789087 183783
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Advertenties in tijdschriften

Doelgroep

Volwassenen

9 789087 182403

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
Janny den Besten - van Boudestein schreef
als kind al graag verhalen. Inmiddels
verschenen er diverse kinderboeken en
romans van haar hand. Zij geniet van verhalen schrijven en het vertellen aan zowel
kinderen als volwassenen.

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 144 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 10,95
ISBN 978 90 8718 5756
c-NUR 303
Verschijnt oktober 2021

9 789087 185756

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,99
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Thriller | Fictie
Waar was zijn vader mee bezig, voordat hij plotseling stierf?

Bram van der Horst

Dubbele agenda
‘Opeens hoorde ik een geluid. Het kwam niet uit de
hal maar uit de woonkamer! De tuindeuren! schoot
het door mij heen. Naar buiten draaiende deuren zijn
altijd gemakkelijker te kraken dan voordeuren, had
ik weleens gehoord. Als hij maar niet de keuken binnenkwam! Ik was niet opgewassen tegen inbrekers
en zeker niet tegen moordenaars.’
Thijs Leeman probeert het verlies van zijn vader te
verwerken en komt daarbij tot bizarre ontdekkingen.
Die brengen hem bij de vraag wie zijn vader echt
was. Had zijn vader een dubbele agenda en twee
gezichten? Zo ja, wat was zijn ware gezicht? Vragen
waar Thijs een antwoord op wil vinden. De zoektocht
brengt hem in groot gevaar. Uiteindelijk vlucht hij
samen met zijn moeder de stad uit. Of de problemen
daarmee opgelost zijn, is nog maar de vraag.

Promotie Advertenties in tijdschriften

BOEKGEGEVENS
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 224 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 90 8718 6128
c-NUR 332
Verschijnt oktober 2021

9 789087 186128

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

DUBBEL�
AGEN��
BRAM VAN DER HORST

Doelgroep Alle lezers die van
spanning houden

Over de auteur
Bram van der Horst (1954) heeft een technische opleiding gevolgd en werkte van 2010
tot zijn pensionering als docent burgerschap en godsdienst in het reformatorisch
mbo. Van der Horst woont met zijn echtgenote Riet in Kampen en is vader en opa.
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Fictie 15+ | Algemeen
Een mooie young adultroman over wezenlijke vragen voor jongeren!

Mirjam Schippers

No fear
No fear

Roos Leeflang zit in vwo 4. Ze heeft het gezellig met
haar vriendinnen Madelon en Esmée en is dol op
M&M’s. Maar nu ze al een paar keer achter elkaar
ziek is geworden, begint ze zich zorgen te maken. Is
dit gewoon buikgriep? Of is er meer aan de hand? Als
een docent ongeneeslijk ziek blijkt te zijn, slaat de
angst bij Roos toe. Wat als zij ook die ernstige ziekte
heeft … De angstgedachten houden haar ’s nachts
wakker, maar ze praat er liever met niemand over.
Roos’ vriend Mart weet haar over te halen om een
bezoekje te brengen aan de huisarts. Krijgt Roos
duidelijkheid over de oorzaak van haar klachten? En
zal ze weer zonder angst kunnen leven?

mirjam schippers

No fear

Eerder verschenen

9 789087 181154

Promotie

Advertenties
in tijdschriften

Doelgroep

Jongeren van 15
jaar en ouder

9 789087 182199

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
Mirjam Schippers (1993) schrijft al sinds ze
jong is verhalen. In 2015 verscheen haar debuutroman en inmiddels zijn er al verschillende young adultromans van haar uitgekomen bij De Banier. ‘No fear’ is haar achtste
boek. In het dagelijks leven werkt Mirjam als
communicatiemedewerker bij het LCJ.

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 208 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 11,95
ISBN 978 90 8718 5923
c-NUR 285-010
Verschijnt september 2021

9 789087 185923

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

JEUGD
BOEKEN
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Algemeen | Fictie 12+
Hartverwarmend, dwars door pijn en verdriet heen

Eeuwoud Koolmees

Een hart voor Tom
‘Waarom wilde Lisa niet dat ik bij haar thuis zou
komen? Waarom had ik zo’n vreemd gevoel over haar
reactie nadat ik haar had verteld van mijn transplantatie? En wat betekenden de letters J.K. op die bal?’
Nadat hij door een dom ongelukje beide enkels heeft
gebroken, kan de 17-jarige Tom plotseling geen kant
meer op. Gelukkig blijkt Lisa hem wel naar diverse
adresjes te willen rijden. Maar de ontmoeting met
deze jonge vrijwilligster bezorgt Tom nieuwe problemen. Niet alleen blijkt het lastig om zijn ernstige
hartkwaal voor haar te verzwijgen, ook Lisa zelf lijkt
iets te verbergen. Een ontroerend verhaal over twee
jonge mensen die meer met elkaar delen dan ze zelf
denken en willen.

Een hart
voor Tom
E e u wo u d Ko o l m e e s

Eerder verschenen

Promotie

Advertenties
in tijdschriften

Doelgroep

Jongeren vanaf 12 jaar

9 789087 182205

BOEKGEGEVENS
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 192 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 11,95
ISBN 978 90 8718 5657
c-NUR 284-010, 285-010
Verschijnt september 2021

9 789087 185657

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

Over de auteur
Eeuwoud Koolmees (1969) is docent
Nederlands en informatica op het Calvijn
College in Krabbendijke. In zijn vrije tijd
schrijft hij vooral jeugdboeken, maar ook
romans, korte verhalen en gedichten.

63

10-12 jaar | Algemeen
Boeiend meisjesboek, dat speelt in corona-tijd

Nelleke Wander

Anouska
Anouska

‘Wat zie je allemaal, Nous?’ Alleen opa noemt haar
vaak Nous. ‘Een meikever, een lieveheersbeestje,
rode klaprozen en het gras is net van zilver door de
zon.’ ‘Vind je ’t mooi?’ ‘Ja, heel mooi!’ ‘Kleine dingen
ontdek je pas als je jezelf ook klein maakt, anders
loop je eraan voorbij.’ Echt opa, om zoiets te zeggen.’

NELLEKE WANDER

Anouska

Wie heeft er zo’n fijne opa als Anouska? Vaak trekken ze
samen de natuur in om vogels te kijken. Maar op een dag

opaAnouska?
ziek, doordat er een vreemd
virus
in het land
Wie heeft er zo’n fijne opawordt
als
Vaak
trekken
rondgaat. Blijft opa bij haar?
ze samen de natuur in om vogels te kijken. Maar op
Een ontroerend verhaal over verdrietige én fijne dagen,
voor meisjes vanaf
jaar.
een dag wordt opa ziek, doordat
erongeveer
een10 vreemd
virus
in het land rondgaat. Blijft opa bij haar? Een ontroerend verhaal over verdrietige én fijne dagen

Eerder verschenen

9 789087 i jkl mn

Promotie

Avertenties
in tijdschriften

Doelgroep

Meisjes vanaf
ongeveer 10 jaar

9 789087 opq prs

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
Het eerste boek van Nelleke Wander (1962)
verscheen in 1981 bij Uitgeverij De Banier.
Ze heeft inmiddels 38 romans en kinderboeken op haar naam staan.

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 120 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 6104
c-NUR 283-010
Verschijnt september 2021

9 789087 186104

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,49
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Algemeen | 10-12 jaar
Een mooi boek met een origineel thema, dat laat zien dat je anders mag zijn

Jacqueline Buijs

Buitenbeentje
Casper woont vlak bij het bos. Samen met zijn vader,
die boswachter is, bouwt hij een boomhut. Casper
vindt het leuk om nieuwe dingen te leren. Maar op
school niet. Daar vindt Casper het heel saai want hij
weet bijna alles al. Hij voelt zich vaak een buitenbeentje. Gelukkig heeft hij wel een fijne vriend en ook
met Lynn, het nieuwe meisje in de klas, kan hij goed
opschieten. Dan hebben papa en mama een idee:
Casper mag naar de plusklas. Maar is dat de juiste
oplossing? Want Casper zit met nog een probleem dat
steeds groter wordt. Niemand kan hij erover vertellen. Zelfs zijn beste vriend Luuk niet. En dan loopt
alles uit de hand …

Promotie Advertenties in tijdschriften

BOEKGEGEVENS
Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 144 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 5664
c-NUR 283-010
Verschijnt september 2021

9 789087 185664

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

Jacqueline Buijs
Met illustraties van
Hester van de Grift

Buitenbeentje

Doelgroep Jongens en meisjes van 9 jaar
en ouder, AVI-M5, CLIB-5

Over de auteur
Jacqueline Buijs (1998) woont in Middelburg.
In haar vrije tijd is ze veel bezig met schrijven,
lezen en tekenen. ‘Buitenbeentje’ is haar eerste
boek. Ze kijkt ernaar uit om nog meer boeken
te schrijven.
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10-12 jaar | Algemeen
Een heerlijke serie, waarin humoristische tekst én strips elkaar afwisselen!

Janwillem Blijdorp | Deel 3 in de serie Joël en Jael

Joël en Jael maken muziek
Voor Joël en Jael is het laatste jaar op de basisschool
aangebroken. In de eerste schoolweek heeft meester
Kapitein een verrassing. Groep acht krijgt muziekles! De klas komt alles te weten over notenbalken,
muziekinstrumenten en de samenstelling van een
orkest. Maar de tweeling heeft zelf nooit een instrument bespeeld. Joël en Jael schaffen een blokfluit aan
om daar wat aan te doen, maar het is de vraag of ze
ook maar één liedje leren fluiten. Tot overmaat van
ramp bedenkt de meester dat de klas wel een orkest
kan vormen op de afscheidsavond. Hoe moet de
tweeling dit oplossen?

L
JOËL EN JAE
IEK
MAKEN MUZ

Janwillem
Blijdorp

EERDER VERSCHENEN IN DEZE SERIE
JOËL EN JAEL
TEN
GAAN SPOR

JOËL EN JAEL
OP MUSEUMTOER

Promotie

Janwillem
Blijdorp

van
Daan brugge
en
Oost

Daan van
brugge
Oosten

Janwill
em
Blijdor
p

Advertenties in tijdschriften

Daan vangge
bru
Oosten

Doelgroep Kinderen van
10 jaar en ouder
9 789087 181901

9 789087 tu vw vx

Over de auteurs
Janwillem
Blijdorp (1957)
werkt in een
boekhandel te
Heerenveen.
Hij schreef diverse romans en kinderboeken.
Janwillem is getrouwd, heeft
twee dochters en is woonachtig
in Noordscheschut.

Daan van
Oostenbrugge
(1994) is striptekenaar. Hij
publiceert o.a. in
Kits en werkt in
opdracht van diverse bedrijven.
Ook heeft hij een aantal stripboeken in eigen beheer uitgegeven.

BOEKGEGEVENS
Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 224 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 11,95
ISBN 978 90 8718 5718
c-NUR 283-010
Verschijnt september 2021

9 789087 185718

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 8,99
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Algemeen | 10-12 jaar
Spannend jeugdboek over vriendschap en keuzes maken

Janny den Besten | Deel 14 in de serie Vervolgde kerk

Keigoed!
Vervolgde christenen in China

Keigoed!

Shing en Hai zijn de allerbeste vrienden. Ze bezoeken de pandaberen, maken samen huiswerk en gaan
op een lesvrije middag naar een verlaten huis om
foto’s te maken van de Qingchengberg. Totdat er een
flinke 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 klasgenoten hem links
liggen en kijkt zelfs Hai hem niet meer aan. Maar dan
verkeert Hai in gevaar. Shing staat in tweestrijd…

Vervolgde christenen in China

Janny den Besten

Over de auteur
Janny den Besten - van Boudestein
schreef als kind al graag verhalen.
Inmiddels verschenen er diverse kinderboeken en romans van
haar hand. Zij geniet van verhalen
schrijven en het vertellen aan zowel
kinderen als volwassenen.

BOEKGEGEVENS

Promotie

Advertenties
in tijdschriften

Doelgroep

Alle jongens en meisjes
vanaf 10 jaar

EERDER VERSCHENEN IN DEZE SERIE

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 168 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 6166
c-NUR 283-010
Verschijnt november 2021

9 789087 186166

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

9 789087 y z{ z|}

9 789087 ~ ~  
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10-12 jaar | Algemeen
Lees het spannende slotdeel van deze serie!

Adri Burghout | Deel 5 in de serie Douwe en Dario

Laatste vlucht

Laatste
vlucht

Adri Burghout

Laatste vlucht

Laurens Brederick, een studievriend van dokter
Douwe Daman, komt samen met zijn vrouw Elise op
vakantie in het Saasdal. Lau heeft een bijzondere
hobby waar ook Douwe en zijn zoon Dario van mee
mogen genieten. Als het de beurt is aan Douwe om
samen met Lau de lucht in te gaan, maakt Dario
intussen een wandeltocht met Sebby en Elise. Maar
aan het einde van de dag zijn Douwe en Lau nog
steeds niet terug van hun vlucht. Dario maakt zich
grote zorgen. Waar blijven ze? Er wordt een zoekactie
in gang gezet, maar de helikopter keert onverrichter
zake terug. Hoe zal dit aflopen voor Douwe en Dario?
Lees het in dit laatste deel van de serie!

Douwe en Dario
Redders in de bergen

Over de auteur
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.

Promotie

Doelgroep Jongens en meiden
van 10 jaar en ouder

EERDER VERSCHENEN IN DEZE SERIE
2

Douwe en Dario

Douwe en Dario

Redders in de bergen

Redders in de bergen

9 789087   

Adri Burghout

3

Het Saracenenmysterie

Adri Burghout

4

Gevecht met het verleden

Tragische
erfenis

Het Saracenenmysterie

Tragische erfenis

Vrouw vermist

Vrouw
vermist!

BOEKGEGEVENS

Adri Burghout

Adri Burghout

1

Advertenties in tijdschriften

Gevecht met
het verleden

Douwe en Dario

Douwe en Dario

Redders in de bergen

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 160 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 6111
c-NUR 283-010
Verschijnt september 2021

Redders in de bergen

9 789087   

9 789087   

9 789087 186111

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,49
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Algemeen | 10-12 jaar
Lizzy vertelt je weer alles in dit nieuwe dagboek!

Jolanda Dijkmeijer | Deel 2 in de serie Lizzy

Lizzy - Heibel in de klas
‘Hé hoi, hier ben ik weer!’
Van oma heb ik een notebook gekregen, dus ik kan
weer alles aan je vertellen. Je vraagt je vast af hoe
het nu met Laura gaat. Weet je, ze wordt langzaam
(erg langzaam) weer de zus zoals ze was! Maar er is
wel iets anders waar ik me zorgen om maak. Nou ja,
niet iets, maar iemand: er is een nieuwe in onze klas.
Sophia van Breukelen. Ze kijkt me niet aan en als ze
wat zegt, maakt ze zulke geluiden: Pfff, tsss, tuttuttut …
Maar het ergste is nog wel hoe ze tegen die lieve
Myrthe doet. Waarom doet niemand iets? Waarom
doe IK niks? Ik moet iets bedenken, want dit moet
stoppen!

Jo landa Dij k m
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EERDER VERSCHENEN IN DEZE SERIE
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Advertenties in tijdschriften

Dagboek

van een

zusje

Doelgroep Meiden van 9 jaar en ouder,
AVI-M4, CLIB-5

9 789087   

BOEKGEGEVENS
Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 128 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 10,95
ISBN 978 90 8718 5671
c-NUR 283-010
Verschijnt september 2021

9 789087 185671

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

Over de auteur
Jolanda Dijkmeijer is vooral bekend als
kinderboekenschrijfster, maar ze heeft ook
enkele romans geschreven. Door ziekte
is er een aantal jaren geen boek van haar
verschenen, maar met de serie over Lizzy
maakt zij haar comeback.
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10-12 jaar | Algemeen
Een meidenboek om heerlijk bij weg te dromen

Rachel Eisen-Goudkuil

Wortels in de klas
Wortels in de klas

‘Oké, ik ben een beetje verlegen, maar ik ben toch
maar met een topplan aan de slag gegaan: Ik wil met
de klas een geweldig feest organiseren. Een picknick
zonder rommel. Goed voor het milieu en superleuk
voor ons. Gelukkig kan ik dit samen met Juul – die
totaal niet verlegen is! – uitwerken. Dan komt er een
nieuw meisje in de klas. Saar. Ik voel me onzeker
en weet niet goed hoe ik vriendinnen moet maken.
Eerlijk gezegd ben ik ook – ja, ik weet het: een beetje
dom – jaloers op Juul, die dit wel gemakkelijk kan. En
dan zijn er nog de problemen met de moestuin die we
speciaal voor het duurzame feest zijn gestart. Geen
idee hoe dit allemaal opgelost kan worden. Maar
één ding weet ik wel: deze geweldige picknick moet
gewoon doorgaan!’
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Eerder verschenen

illustraties: Linda Bikker

Promotie

Advertenties
in tijdschriften

Doelgroep

Meiden vanaf 10 jaar, die houden van gezelligheid en geïnteresseerd zijn in vriendschappen,
talenten en duurzaamheid

9 789087   
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Over de auteur
Rachel (1980) houdt van planten en heeft
een eigen moestuin waarin ze probeert
van alles tot bloei te laten komen. Door dit
boekje wil ze (ook haar eigen) kinderen
enthousiast maken voor alles wat groeit
en bloeit. Rachel woont op de Veluwe en is
werkzaam in het onderwijs.

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 128 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 10,95
ISBN 978 90 8718 5763
c-NUR 283-010
Verschijnt september 2021

9 789087 185763

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,99
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Spannende boeken | 10-12 jaar
Deel zeven in de populaire jeugdserie Campers

Johan Leeflang | Deel 7 in de serie Campers

Het hunebed
campers

campers het hunebed

Drenthe, de provincie van de hunebedden.
Sander, Rhodé en Michiel, beter bekend als de
Campers, brengen hier de eerste twee weken van
hun zomervakantie door. Ze verblijven bij een oom
en tante van de vader van de tweeling. Deze mensen zijn beheerdersechtpaar van het landgoed van
een steenrijk gezin. Dan blijkt dat criminelen het
hebben voorzien op de familie. Wat willen ze? Geld?
Schilderijen? De Campers krijgen de schrik van hun
leven als Sander wordt ontvoerd. Een foutje van de
criminelen, maar wel één met grote gevolgen. Michiel
en Rhodé gaan op zoek naar hun broer en vriend,
met in hun kielzog de rijkeluiskinderen. Maar of ze
daar nu zoveel gemak van hebben? Hun zoektocht
mondt uit in een spannende ontknoping.

het hunebed

Johan Leeflang

Over de auteur
Johan Leeflang is geïnteresseerd
in geschiedenis en in reizen. Deze
twee zaken brengt hij samen in de
serie Campers. Johan werkt in het
dagelijks leven als redacteur bij
het Reformatorisch Dagblad.

BOEKGEGEVENS

Advertenties in tijdschriften

Doelgroep Avontuurlijke jongens en
meiden van 10 jaar en ouder

EERDER VERSCHENEN IN DEZE SERIE
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Johan Leeflang

Johan Leeflang
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campers

De lancaster

De bunker

Johan Leeflang

Johan Leeflang

campers

campers het persalarm

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 152 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 10,95
ISBN 978 90 8718 6036
c-NUR 283-030

Promotie

het persalarm

Verschijnt september 2021

9 789087 186036

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

9 789087 180720

9 789087   

9 789087 183967

Johan Leeflang
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10-12 jaar | Spannende boeken
In dit spannende tweede deel beleven de drie vrienden nieuwe avonturen!

Jan van Wingerden | Deel 2 in de serie De drie op avontuur

Schimmig spel aan de rivier
Als Erik, Ad en Arend na een mooie vaartocht bij hun
hut aankomen, treffen ze daar een enorme troep aan.
Er liggen peuken, bierblikjes en lachgasballonnen.
Tot hun verbazing struinen er twee ongure jongens
rond, die zich gedragen alsof de hut van hen is. Een
van hen zwaait zelfs met een mes. Al gauw is duidelijk dat ze zich met schimmige zaakjes bezighouden,
want als er een politieboot aankomt, slaan ze ineens
op de vlucht. De drie vrienden gaan op onderzoek
uit, maar hebben niet door dat ze zelf ook in de gaten
gehouden worden. En dan loopt het helemaal mis …
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Doelgroep Jongens en meisjes vanaf
10 jaar, die van spannende
verhalen houden

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
Jan van Wingerden (1963) groeide op in
de Alblasserwaard. Hij geniet bekendheid
vanwege zijn natuurschilderijen. Jan heeft
nu behalve de penseel ook de pen ter hand
genomen. Hij debuteerde met ‘Misdaad
rond het Wtc’, een spannend jeugdboek.

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 144 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 6159
c-NUR 283-030
Verschijnt september 2021

9 789087 186159

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

72

Maatschappelijk thema | 10-12 jaar
Zeven indringende verhalen van kinderen uit arme landen

Jannie Kranendonk-Gijssen

Ruilen?
Kinderen uit arme landen en hun verhaal
Jannie Kranendonk-Gijssen

Ruilen?

Miljoenen vaders en moeders, maar ook heel veel
kinderen in andere landen hebben níet zo’n fijn leven
als wij! Ze hebben vaak honger. In de sloppenwijken
krijgen kinderen soms maar één keer per dag iets te
eten. Andere kinderen wonen in een armoedig hutje
of in een tent omdat ze hun huis zijn kwijtgeraakt.
Soms moeten ze naar een ander land vluchten omdat
ze christen zijn. Of omdat er oorlog is in hun land.
Miljoenen kinderen in arme landen gaan nooit naar
school. Zij kunnen dus niet rekenen, lezen of schrijven. Wie helpt al deze kinderen?

Ruilen?
Kinderen uit arme landen
en hun verhaal

In ‘Ruilen?’ lezen we de verhalen van Emir, Maryam
en Sandria, Jaafar, Josephine, Elena en Rosa, en
Karan. Zou jij met hen willen ruilen?

Over de auteur
Jannie Kranendonk-Gijssen is al
jarenlang werkzaam als redacteur
bij Uitgeverij De Banier. Ze heeft
diverse (kerkhistorische) jeugdboeken geschreven. Voor haar werk als
voorlichter bij Bijzondere Noden
bezocht ze meerdere (arme) landen.

BOEKGEGEVENS
Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 128 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 5992
c-NUR 283-050
Verschijnt oktober 2021

9 789087 185992

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

Kinderen vanaf 8 jaar
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10-12 jaar | Algemeen
Veel humor én spanning in dit nieuwe deel van deze leuke groepenserie!

Gisette van Dalen

Het kamp van groep 7
‘Bram twijfelt. Zal hij ook wegrennen? Maar Emma en
Floor dan? Die durven dat niet. En wie weet hoe lang het
nog duurt voordat de politie er is. De kerel grijpt ineens
Floor bij haar arm. ‘Hup, mee!’’

len
Gisette van Da
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Zon, zee en strand. Het kan niet anders of het kamp van
groep 7 wordt één groot feest. Bram, Floor, Luuk, Emma,
Rhodé, Tijs en hun klasgenoten genieten van elke minuut.
Wel staan ze af en toe voor een raadsel. Waarom sluipen
twee juffen in het donker de kampeerboerderij uit? Door
wie wordt Luuk bijna aangereden? Lijkt het maar zo of
doen meester Rien en juf Anne soms echt heel geheimzinnig? En vooral: wat is er in de loods bij het strand
aan de hand? Al met al blijkt dit schoolkamp niet alleen
supervrolijk, maar ook superspannend te worden!

Over de auteur
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.

Promotie

Advertenties
in tijdschriften

Doelgroep

Jongens en meiden
van 10 jaar en ouder

EERDER VERSCHENEN IN DEZE SERIE

BOEKGEGEVENS
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De grap van groep 3

Het idee van groep 2

n
Gisette van Dale

Het i dee

n
Gisette van Dale

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 144 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 5640
c-NUR 283
Verschijnt september 2021

De grap
van
groep 3

9 789087 180775

9 789087 185640

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,49
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Algemeen | 7-9 jaar
Heerlijk avontuur voor jonge natuurliefhebbers

Margriet de Graaf

Actie Sterrenbos
‘Opeens staat Fin stil. Is dat het geroffel van een
specht? Hij luistert scherp. Het geluid komt niet van
de kant van de berkenbomen. Het komt ergens bij
de ingang vandaan en het klinkt meer als gehamer
… Een koude rilling glijdt over zijn rug. Zijn benen
beginnen te trillen. Gaan ze nu al huizen bouwen?
Dat kan toch niet waar zijn?’

Margriet de Graaf

Als Fin, Sophie, Toby en Eva horen dat het Sterrenbos
gekapt gaat worden, weten ze één ding zeker: dit
mag niet gebeuren. De dieren die er wonen, hebben
het oude bos hard nodig. En zij zelf ook, want waar
moeten ze anders mountainbiken en hutten bouwen?
Samen besluiten ze dat ze het Sterrenbos moeten
redden. Maar dat valt niet mee.

Eerder verschenen

9 789087 183776

BOEKGEGEVENS
Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 144 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 5619
c-NUR 282-010
Verschijnt september 2021

9 789087 185619

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

Promotie

Advertenties
in tijdschriften

Doelgroep

Jongens en meisjes vanaf ongeveer
10 jaar, AVI-E5, CLIB-6

Over de auteur
Margriet de Graaf-Sijpkes (1956) schreef veertig
boeken, waaronder verschillende kinderboekenseries voor jongere kinderen, enkele boeken voor
oudere kinderen en twee prentenboeken. Ze is
werkzaam in het basisonderwijs als remedial teacher en leerkracht van groep 1 & 2. Margriet heeft
drie volwassen kinderen en woont in Delfgauw.
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7-9 jaar | Algemeen
Vlot geschreven én vrolijk, dit dierentuinverhaal over Rosa en Mats

Janco Bunt-Koster

Beroemd!
Beroemd worden! Dat is wat Rosa en Mats heel graag
willen. Maar hoe doe je dat? Een fotowedstrijd over
het thema dieren is hun kans. Alleen … hoe komen
ze aan bijzondere dieren? Wat een mazzel dat ze
Pim-met-het-knotje leren kennen, de geheimzinnige
oppasser uit de dierentuin. Nu kan het niet anders of
Mats en Rosa gaan winnen. Of toch niet? Hoe krijg je
ooit een camera uit de slurf van een olifant?
Een grappig en spannend verhaal voor alle acht-plussers die van dieren houden!

Janco Bunt-Koster

Promotie Advertenties in tijdschriften

Doelgroep Kinderen van 8 jaar en ouder,
AVI-M5, CLIB-5

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
Janco Bunt-Koster neemt jonge lezers
graag mee in een avontuur waarin zowel
humor als de ernst van het leven aan bod
komen. ‘Beroemd!’ is haar vijfde kinderboek. Janco woont in Zeeland, is getrouwd,
moeder van zes kinderen en oma van een
aantal kleinkinderen.

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 112 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 5688
c-NUR 282-010
Verschijnt september 2021

9 789087 185688

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,49
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Algemeen | 7-9 jaar
Een bezinnend en tegelijk aansprekend boek over de zendingsopdracht

Nella Verschuur

Brood-nodig
Waarom zendingswerk zo belangrijk is

BROOD-NODIG

Bij Nelleke en Willem is er een rookworstenactie op
school voor hulp in Zuid-Afrika. Meneer Geurtsen
van de stichting die hulp biedt aan arme mensen in
de townships in Zuid-Afrika komt op school vertelBROOD-NODIG
len over het zendingswerk. In de weken die volgen
leren Nelleke en Willem steeds meer over zending en
evangelisatie.

BROOD-NODIG
Nella Verschuur

Dit boek (met liederen, vragen en enkele opdrachten) is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar. Het is
heel geschikt om in gezinsverband, in de klas of met
kinderactiviteiten in de kerk samen te lezen. Op deze
manier kunnen ouderen en kinderen met elkaar
nadenken over de Bijbelse opdracht van zending en
evangelisatie.
geschikt om in gezinsverband, in de klas of met
kinderactiviteiten in de kerk samen te lezen.

Op deze manier kunnen ouderen en kinderen met elkaar

Promotie Advertenties in tijdschriften

BOEKGEGEVENS
Full colour
Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 152 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 7,95
ISBN 978 90 8718 5831
c-NUR 282-010
Verschijnt september 2021

9 789087 185831

Doelgroep Kinderen en jongeren

Over de auteur
Nella Verschuur werkt als oncologisch verpleegkundige in een
ziekenhuis in Ede en is betrokken
bij de Stichting Bethlehem.
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7-9 jaar | Algemeen
Een leuk boek dat beginnende lezers helemaal zelf kunnen lezen!

Hilde de Vaal | Deel 3 in de serie Kas

Kas maakt een kast
krrrak!
kas schrikt.
wat was dat?

Kas maakt
een kast

De kast in de klas gaat stuk. Hoe moet dat nu? Kas
weet raad: hij vraagt zijn pap om hulp. Pap maakt een
kast voor juf. Kas helpt hem en Niek helpt ook. Maar
Kas let niet op. Dan gaat het mis …
Met illustraties van Sanne Miltenburg.

Hilde de Vaal
Sanne Miltenburg

EERDER VERSCHENEN IN DEZE SERIE
Hilde de Vaal

ZZZOEM

Toch naar
het feest?
Hilde de Vaal

Sanne Miltenburg

Sanne Miltenburg

Promotie

Advertenties in tijdschriften

Promotie
9 789087 182052

9 789087 «¬ ® ¯°

Doelgroep Beginnende lezers,
AVI-M3, CLIB-3

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
Hilde de Vaal heeft als onderwijzeres veel
ervaring met het leren lezen van kinderen. Ze
zag dat kinderen vaak afhaken omdat boekjes
te veel tekst bevatten. Daarom schreef ze zelf
een verhaal met weinig tekst, voorzien van
leuke tekeningen. Zo wordt leren lezen leuk!
Hilde is getrouwd en heeft twee kinderen.

Full colour
Uitvoering gebonden
Formaat 15 x 19 cm
Omvang ca. 32 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 5701
c-NUR 282-010
Verschijnt september 2021

9 789087 185701

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,49
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Algemeen | 7-9 jaar
Een vertederend verhaal boordevol herkenning voor jonge lezertjes

Daniëlle Campbell | Deel 1 in de serie Evie

Mijn eigen lieve Snuffie
‘Ik ben Evie.
Ik woon in Schot-land.
En weet je wie dit is?
Dit is Snuffie, mijn konijn.
Ze hoort bij mij.
Ze mag altijd met me mee.
Mijn eigen, lieve Snuffie.’
Maar op een dag
gaat er iets mis met haar…

Evie

Mijn eigen lieve
Snuffie

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

tekst::Daniëlle Campbell illustraties: Trish Flannery

Promotie Advertenties in tijdschriften

BOEKGEGEVENS
Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 88 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 5961
c-NUR 282-010
Verschijnt september 2021

9 789087 185961

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

Doelgroep Beginnende lezers,
AVI-M4, CLIB-4

Over de auteur
Daniëlle Campbell-Vogelaar (1983) werd geboren in
Elspeet, maar woont nu met echtgenoot John en dochtertje Grace in Coatbridge, 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. “Evie. Mijn eigen lieve Snuffie” is haar debuut en het eerste deel in een serie.

79

7-9 jaar | Algemeen
Een leuk en spannend verhaal waar kinderen van zullen genieten

Jannie Koetsier-Schokker

Rakker

Rakker
r

Schokke

Rakker

Als Jan en Anneke een hondje krijgen, zijn ze dolblij.
Rakker is een vrolijke, maar ook ondeugende puppy.
Jan en Anneke beleven allemaal avonturen met de
speelse Rakker. In de zomer mag het hondje mee op
vakantie. Als Jan en Anneke met papa en mama een
fietstocht maken, gaat Rakker mee in de hondenfietsmand. Met zijn blonde kopje komt hij maar net boven
de rand uit. Maar dan kijkt Jan in de mand …
Een waargebeurd verhaal.

oetsierJannie K

Eerder verschenen o.a.

Promotie

Advertenties
in tijdschriften

Doelgroep

Jongens en meisjes van 8 jaar
en ouder, AVI-M5, CLIB-5

9 789087 184049

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
Jannie Koetsier-Schokker (1950) heeft
meer dan tachtig kinderboeken geschreven. Mevr. Koetsier schrijft het liefst over
iets wat echt gebeurd is en over wat belangrijk en leerzaam is voor kinderen.

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 128 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 10,95
ISBN 978 90 8718 5695
c-NUR 282-010
Verschijnt september 2021

9 789087 185695

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,99
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Spannende boeken | 7-9 jaar
Een leuke detective voor kinderen!

Maarten Brand | Deel 2 in de serie Frank en Rinke

Gloeiend
‘Rinke geeft Frank een por. Ze wijst naar de bosrand, achter de volkstuintjes. Frank hijgt van schrik.
Zijn boomhut … roetzwart! Wie heeft dit gedaan?
Frank en Rinke gaan op onderzoek uit. Dan ploft er
iets vanuit de hut op de grond. Wat is dat half verbrande ding? En van wie is die voetafdruk? Heeft
Constantijn er iets mee te maken? Politiegent Arjen
helpt de speurders. Nog even, dan is de dader er
gloeiend bij!’
Dit verhaal is ook leuk voor oudere kinderen die
moeite met lezen hebben. Ze zullen dolgraag de oplossing van het raadsel te weten komen!
Illustraties: Sia Hollemans.

EERDER VERSCHENEN IN DEZE SERIE

9 789402 907193

BOEKGEGEVENS
Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 80 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 5732
c-NUR 282-040
Verschijnt september 2021

9 789087 185732

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

Maarten Brand

Illustraties: Sia Hollemans

Promotie

Advertenties
in tijdschriften

Doelgroep

Kinderen die lezen ‘saai’ vinden
en alle kinderen van 7-10 jaar oud,
AVI-M5, CLIB-5

Over de auteur
Maarten Brand (1981) werkt in het basisonderwijs. In 2010 begon hij met het schrijven van korte verhalen en boeken. Diverse
titels voor zowel volwassenen als kinderen
staan inmiddels op zijn naam.
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4-6 jaar | Algemeen
Een nieuw deeltje in de vrolijke serie boekjes over Steef Stekel!

Lianne Biemond | Deel 4 in de serie Avonturen van Steef Stekel

Wat doe je nou, Brit?
Lianne Biemond

Marijke Duffhauss

WAT DOE JE NOU,

BRIT?

Lianne Biemond

Lianne Biemond schreef een herkenbaar verhaal dat
beginnende lezers graag helemaal zelf zullen willen
lezen. Met illustraties van Marijke Duffhauss.

f
r

WAT DOE JE NOU, BRIT?

Steef en Suus bouwen samen een doolhof. Ze zetten
Brit erin. De hamster rent door de gangen. Wat een
leuk spel! Maar dan zit Brit stil … Wat doet hij daar?
De volgende dag willen Steef en Suus weer met Brit
spelen. Ze lopen naar het hok. Maar wat is dat? Steef
schrikt erg. Suus schrikt ook. Wat doe je nou, Brit?

Marijke Duffhauss

Avonturen van Steef Stekel deel 4

Over de auteur
Lianne Biemond-Kasbergen
woont in Moerkapelle. Ze
is getrouwd en heeft zeven
kinderen. In 2016 verscheen
haar eerste boek ‘Wereld van
verschil’ in de wereldserie.

Promotie

Advertenties in tijdschriften

Doelgroep Kinderen van 6 jaar en ouder,
AVI-E3, CLIB-3

EERDER VERSCHENEN IN DEZE SERIE
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HET GEHEIM VAN
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9 789087 180744

Marijke Duffhauss

ZWIT!

Marijke Duffhauss

Marijke Duffhauss

Avonturen van Steef Stekel deel 1

Lianne Biemond

GOED GEDAAN,

Lianne Biemond

BRIT
IS WEG!

BOEKGEGEVENS
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Lianne Biemond

GOED GEDAAN, ZWIT

Marijke Duffhauss

HET GEHEIM VAN GRIT Lianne Biemond

Lianne Biemond

Avonturen van Steef Stekel deel 2

9 789087 182090

Avonturen van Steef Stekel deel 3

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 80 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 5725
c-NUR 281-010
Verschijnt september 2021

9 789087 183752

9 789087 185725

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,49
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Prentenboeken | 5-6 jaar
Een prachtig interactief prentenboek voor peuters en kleuters!

Hanneke Mostert-Wensink, Hester Nijhoff

Beer en Vlieg
Bzzz… Beer wordt geplaagd door Vlieg. Vlieg gaat zitten op zijn neus, in zijn nek, op zijn billen … Beer wil
Vlieg wegjagen, maar dat is nog niet zo gemakkelijk.
Help jij mee?
In dit grappige prentenboek worden peuters en
kleuters uitgenodigd om tijdens het voorlezen mee
te doen met de bewegingen van Beer en Vlieg. Én ze
ontdekken iets moois over vriendschap.

Promotie Advertenties in tijdschriften

BOEKGEGEVENS
Full colour
Uitvoering gebonden
Formaat 19 x 19 cm
Omvang ca. 32 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 11,95
ISBN 978 90 8718 5602
c-NUR 273
Verschijnt september 2021

9 789087 185602

Doelgroep Peuters en kleuters

Over de auteurs
Hanneke
MostertWensink
(1981) is
getrouwd
en moeder
van drie kinderen. Ze geeft
les in het basisonderwijs.
Een kinderboek schrijven
was altijd haar droom.

Hester Nijhoff is illustrator van voornamelijk
kinderboeken. Ze werkt
in opdracht voor diverse
uitgeverijen. Hester studeerde 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 boekhandel.
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3-4 jaar | Voorleesboeken
Een gezellig voorleesboek voor peuters en kleuters

Hanny van de Steeg

Het voorleesboek van Bertje
Dit voorleesboek staat vol met leuke verhalen over
Bertje, een vrolijk jongetje. Bertje speelt graag buiten
en is dol op dieren. Samen met papa timmert hij een
bootje. Bertje laat het bootje varen. Hij plonst met
zijn armen in het water. Zo vaart het bootje op een
echte zee! Dan gaat Bertje naar de boerderij van oom
Daan. Er zijn lammetjes geboren! Bertje knuffelt
ook graag met zijn eigen konijntje. Maar dan springt
Snuitje weg … Krijgt hij hem weer te pakken? Welke
avonturen Bertje nog meer beleeft, lees je in dit gezellige voorleesboek!

Het voorleesboek van

Ber tje

Met illustraties van Linda Heijnekamp.
tekst Hanny van de Steeg

Promotie Advertenties in tijdschriften

illustraties Linda Heijnekamp

Doelgroep Peuters en kleuters

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
Hanny van de Steeg (1949) heeft veel boeken
op haar naam staan. In 1984 schreef ze een
kleuterverhaal dat in de Gezinsgids werd gepubliceerd. Vier jaar later verscheen haar eerste kinderboek. Daarna werden er nog meer
boeken voor de jeugd uitgegeven, waaronder
een aantal meidenboeken. Vanaf 1995 schreef
Hanny ook romans.

Full colour
Uitvoering gebonden
Formaat 19 x 19 cm
Omvang ca. 64 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 11,95
ISBN 978 90 8718 5749
c-NUR 272-020
Verschijnt september 2021

9 789087 185749
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Eerder aangekondigd

Diverse predikanten

DAGBOEKKALENDER 2022
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.

de Banier
dagboek

kalender

2022

Agenda 2022
Geïllustreerd door Matt ie de Bruine

Kleine letter:

Grote letter:

Uitvoering gebonden

Uitvoering paperback

Formaat 10 x 14,4 cm

Formaat 14 x 21 cm

Omvang ca. 736 pagina’s

Omvang ca. 384 pagina’s

Verkoopprijs ca. € 13,95

Verkoopprijs ca. € 14,95

ISBN 978 90 8718 4582

ISBN 978 90 8718 4599

c-NUR 707-022

c-NUR 707-022

9 789087 184582

9 789087 184599

MATTIE DE BRUINE - AGENDA 2022
De sfeervolle agenda’s van Mattie de Bruine zijn al jarenlang een begrip. En dat is niet verwonderlijk: met haar
stijlvolle aquarellen weet de illustrator een vast publiek
aan zich te binden. Deze agenda heeft veel notitieruimte
en een liniaal om als bladwijzer te gebruiken.

full colour

ISBN 978 90 8718 4551

Uitvoering wire-O

c-NUR 011-010

Formaat 14 x 18 cm
Omvang ca. 112 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 12,95

9 789087 184551
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Eerder aangekondigd

TERDEGE-AGENDA 2022
De Terdege-agenda is een agenda die je voor je plezier

2022

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 2022 biedt veel gebruiksgemak.

terdege.nl

full colour

ISBN 978 90 8718 4544

Uitvoering wire-O

c-NUR 011-010

Formaat 14 x 18 cm
Omvang ca. 112 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 11,95

Sporen van Comries
rechtvaardigingsleer

9 789087 184544

D. Baarssen

SPOREN VAN COMRIES
RECHTVAARDIGINGSLEER
Een onderzoek naar de receptie van Comries rechtvaardigingsleer in de gereformeerde gezindte in Nederland in
de twintigste eeuw

Uitvoering gebonden

c-NUR 700

Formaat 16 x 24 cm

Verschijnt september 2021

Omvang ca. 480 pagina’s
Een onderzoek naar de receptie van de rechtvaardigingsleer van Alexander Comrie
(1706-1774) in de gereformeerde gezindte in Nederland in de twintigste eeuw

Verkoopprijs ca. € 29,95

D. Baarssen

ISBN 978 90 8718 4360

9 789087 184360
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VAN MIJN HART

WENSKAARTEN OM
TE HANDLETTEREN

€ 9,95

€ 16,95

€ 24,50

€ 11,95

9 789087 183677
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Herdrukken

Een waar geloof

Steef Post

ou
der G
van
Elly

Illustraties door Lieneke Post
gemanse –
we-Din

erlijk
W o nada r d e v o l
w
n
e

N
q

De vijand
rukt vast aan

Dat ben
jij!

q

Een waar geloof 2 e
Wat het is en waar het toe leidt
C.H. Spurgeon

druk

2

e

druk

Q
Alles wat je wilt weten
over jongens en meiden,
over verliefdheid,
knuﬀelen, seksualiteit
en nog veel meer …

Openbaring
begrijpen 3e

Voorbereid op de komst
van de antichrist

4e

druk

Leeswijzer bij
het laatste Bijbelboek

druk
Ds. M. van Reenen

C.H. Spurgeon

Elly van der Gouwe-Digemanse

Steef Post

Ds. M. van Reenen

EEN WAAR GELOOF

WONDERLIJK EN
WAARDEVOL

OPENBARING
BEGRIJPEN!

DE VIJAND RUKT
VAST AAN

€ 19,95

€ 11,95

€ 14,95

9 789087 182557

9 789087 182144

9 789087 ± ²³´ µ²

€ 8,95

9 789087 ¶· ¸¹º »

K RO ON G E T U IG E N

van Zijn kinderen

Hoe werkt de Heere in het

in het

van Zijn kinderen

m
r
a
l
A

Hoe werkt de

Hee re

in het

van Zijn kinderen

Aleid Nijhof-Schreuder

2e

druk

A.B. Goedhart

Aangespoeld
geluk

!

Joseph Alleine
en zijn dringende
oproep tot bekering

2e

3e

De dominee
druk
van Buchenwald

2e

druk
J. Kriekaard

Het levensverhaal van Paul Schneider

druk
Tonja Versluis-Markestein

Aleid Nijhof-Schreuder

A.B. Goedhart

J. Kriekaard

Tonja Versluis-Markestein

HOE WERKT DE
HEERE IN HET HART
VAN ZIJN KINDEREN

DE DOMINEE VAN
BUCHENWALD

ALARM!

AANGESPOELD
GELUK

€ 13,95

€ 11,95

€ 9,95

€ 17,95

9 789087 183615

9 789087 182960

9 789087 184032

9 789087 184889

