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Theologie | Algemeen
Een geliefde klassieker in een nieuwe vertaling

John Bunyan | Deel 12 in de serie Puriteinse Klassieken

De heilige oorlog
Met kanttekeningen
‘De Heilige Oorlog’ (1682) schrijft John Bunyan
tussen de publicatie van zijn belangrijkste werken,
‘De Christenreis’ en ‘De Christinnereis’, in. In deze
De Heilige Oorlog (1682) schrijft John Bunyan tussen de
allegorie wordt de ziel
van de mens als een belegerde
publicatie van zijn belangrijkste werken De Christenreis
en De Christinnereis in. In deze allegorie wordt de ziel
van de mens gebruikt
als een belegerde stad
voorgesteld. Ditvanuit
beeld
stad voorgesteld. Bunyan
beelden
komt oorspronkelijk ook in de Vroege Kerk voor, maar
Bunyan vult dat op zijn eigen manier in. Hij gebruikt beelzijn persoonlijke ervaring
om de hevige strijd om
den vanuit zijn persoonlijke ervaring om de hevige strijd
om Mensziel te schilderen. Treffend toont hij de liefde van
Mensziel te schilderen.
Treffend
toont
de
liefde
Koning Shaddai
en Prins Immanuël
voorhij
de stad
Mensziel
en hoe Immanuël alles op alles zet om haar weer in Zijn
te krijgen.
van Koning Shaddaibezit
en
Prins
Immanuël
voor
de stad
Deze uitgave bevat ook de kanttekeningen uit de oorspronkelijke uitgave, die de lezer helpen om de indringende
Mensziel en hoe Immanuël
alles
op alles zet om haar
Bijbelse boodschap
te verstaan.
door Thera Tanis-Baars; ingeleid door prof. dr. A.
weer in Zijn bezit teVertaald
krijgen.
Deze
uitgave bevat ook
Baars.
de kanttekeningen uit
de oorspronkelijke
uitgave,
die
John Bunyan
(1628-1688) was een Engelse puriteinse
predikant. Hij is vooral bekend geworden door zijn autobiografische werk Genade overvloeiende voor de grootste
de lezer helpen om de
indringende
Bijbelse
boodder zondaren en door zijn allegorieën De Christenreis, De
Christinnereis en De Heilige Oorlog.
schap te verstaan.
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John Bunyan

John
Bunyan

De
heilige oorlog

De heilige oorlog

Dit is het twaalfde deel in de serie Puriteinse Klassieken.

Met kanttekeningen

Vertaald door Thera Tanis-Baars en ingeleid door
prof. dr. A. Baars.

Puriteinse
klassieken

12

Peter Boer

9 789087 188405

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’.

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Promotie

Doelgroep Persoonlijk gebruik;
jongeren en ouderen

Theologie |
BOEKGEGEVENS

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

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 416 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 27,95
ISBN 978 90 8718 8405
c-NUR 700
Verschijnt november 2022

Jonathan
Edwards

Deze flaptekst komt nog.
Jonathan Edwards etc.

De ruimte van
soevereine
genade

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

John Owen

John
Owen

Puriteinse
klassieken

1

De ruimte van
soevereine
genade
Zeven preken

Puriteinse
klassieken

2

Op leven en dood_omslag.indd 1

9 789087 188405

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 20,99

De ruimte van
soevereine
genade

Over de verzoekingen
en de strijd
tegen de zonde

De21-06-16
ruinte voor11:01
souvereine genade_omslag.indd 1

De
Christinnereis

De ruimte van
soevereine
genade

Dit is het vierde deel in de serie Puriteinse Klassieken.

1
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Thomas
Halyburton

Prof. dr. A. Baars voorzag deze nieuwe vertaling van een
inleiding

Thomas Halyburton

Groot belang
van de
zaligheid

Thomas Halyburton (1674 - 1712) was een Schotse godgeleerde. Hij verbleef in zijn jeugd in Rotterdam. Na de
Glorious Revolution keerde hij terug naar Schotland
waar hij aan de universiteit van Edinburgh studeerde.
Hij werd predikant in de Church of Scotland en diende de
gemeente te Ceres (Fife). Daarna werd hij hoogleraar in
de godgeleerdheid aan de universiteit van St. Andrews.
Hij stierf op 37-jarige leeftijd en ligt in St. Andrews begraven naast Samuel Rutherford. Bekende predikers als John
Wesley, George Whitefield en Charles Haddon Spurgeon
haalden de werken van Halyburton regelmatig aan.

De Christinnereis

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, De
Christinnereis en De Heilige Oorlog.

Puriteinse
klassieken

John Bunyan

Het Groot belang van de zaligheid is een van de bekende
Schotse theologische werken. Waarom? Omdat het vol
ernst, troost en onderwijs is. In het eerste deel beschrijft
Thomas Halyburton de toestand van de zondaar zonder
God en de noodzaak van redding. In het tweede deel wijst
de Schotse predikant op de genezing die er is in Christus.
Het derde deel is heel praktisch en onderwijzend. Het gaat
over de vraag hoe een waar christen zijn leven moet inrichten en hoe hij zijn gezin moet vormen door huisgodsdienst,
Schriftonderzoek en gebed. In deze nieuwe uitgave is voor
iedereen onderwijs te vinden.

Vertaald en ingeleid door prof. dr. A. Baars.

Op leven
en dood

Met kanttekeningen

Puriteinse
klassieken

Zeven preken

Peter Boer

Peter Boer

De ruinte voor souvereine genade_omslag.indd 1

De Christinnereis (1684) van John Bunyan hoort met De
Christenreis tot de belangrijkste werken die uit Bunyans
pen voortkwamen. Oudere vertalingen zijn vaak moeilijk leesbaar of bieden slechts een bewerking van de tekst.
Deze goed leesbare nieuwe vertaling doet weer recht aan
de oorspronkelijke uitgave. De vertaler heeft ook de kanttekeningen uit de oorspronkelijke uitgave opgenomen. Die
helpen het boek te verstaan en laten zien dat de auteur
steeds teruggrijpt op de Bijbel. In voetnoten licht de vertaler historische en biografische bijzonderheden toe, geeft
hij theologische verduidelijkingen en wijst hij op Bijbelse
toespelingen.
Zijn inleiding maakt duidelijk waarom Bunyan De
Christinnereis schreef als vervolg op De Christenreis. Zo
wilde hij De Christenreis verduidelijken, mogelijke misverstanden wegnemen en aanvullingen geven. Hierdoor
komen in De Christinnereis bijvoorbeeld het christelijk
gezinsleven, de kerk en de ambten scherper in beeld

Jonathan Edwards etc.

Op leven
en dood

John
Bunyan

Jonathan Edwards

Deze flaptekst komt nog.

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

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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Jonathan
Edwards

9 789087 181208

Puriteinse
klassieken
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4

Peter Boer

21-06-16 11:01

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

9 789087 181802

Peter Boer

9 789087 181949

16-06-17 10:41
De Christinnereis_omslag.indd 1

Dit is het vijfde deel in de serie Puriteinse Klassieken.

12-04-19 18:29

9 789087 181949

9 789087 181802
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Algemeen
Bundel met zeven troostrijke preken waarin Christus centraal staat

Thomas Watson | Deel 13 in de serie Puriteinse Klassieken

Christus is ons Alles
Zeven preken
Deze bundel ‘Christus is ons Alles’ bevat een zevental geselecteerde preken van Thomas Watson. Een
ervan gaat over Psalm 46:6; in de overige zes beDeze bundel uit
Christus
is onsNieuwe
Alles bevat een zevental
gesehandelt de auteur teksten
het
Testament.
lecteerde preken van Thomas Watson. Een ervan gaat over
Psalm 46:6; in de overige zes behandelt de auteur teksten
Christus staat in alleuitpreken
centraal.
Als
Genezer
het Nieuwe Testament.
Christus staat
in alle
preken
centraal. Als Genezer van de ziel (Luk. 5:31), als de ware
Wijnstok
(Joh.
15:1)ware
maar ook als
Degene naar Wie het
vervan de ziel (Luk. 5:31),
als
de
Wijnstok
(Joh.
langen van de gelovige uitgaat (Fil. 1:11).
15:1), maar ook als Degene
naardoorWie
het verlangen
De preken zijn vertaald
Thera Tanis-Baars
en ingeleid
door prof. dr. A. Baars.
van de gelovige uitgaat
(Fil.
1:11).
Thomas Watson (ca. 1620-1686) is een bekende puri-
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Thomas Watson

Thomas
Watson

Christus is
ons Alles

teinse prediker. Hij is vooral bekend geworden door zijn
praktisch-dogmatische uiteenzetting van de leer (A Body
of Divinity). In 1662 wordt hij tezamen met veel andere
puriteinse predikanten uit het ambt gezet. In 1672 krijgt
hij weer een min of meer vaste standplaats. Wanneer zijn
gezondheid minder wordt, trekt hij zich terug uit de actieve dienst. Hij sterft plotseling in 1686, terwijl hij in zijn
binnenkamer aan het bidden is.

De preken zijn vertaald door Thera Tanis-Baars en
ingeleid door prof. dr. A. Baars.

Christus is
ons Alles

Dit is het dertiende deel in de serie Puriteinse Klassieken.

Puriteinse
klassieken

Zeven preken

13

Peter Boer

9 789087 188498

Over de auteur
Thomas Watson (ca. 1620-1686) is
een van de bekendste puriteinse
predikers. Hij is vooral bekend
geworden door zijn praktisch-dogmatische uiteenzetting van de leer
(‘A Body of Divinity’).

Promotie

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep Gemeenteleden,
ambtsdragers

EERDER VERSCHENEN IN DEZE SERIE
Stephen Charnock

Stephen
Charnock

zus bond Nicodemus op het hart dat wedergest noodzakelijk is. Zonder wedergeboorte kan
Koninkrijk Gods ingaan. De puriteinse preen Charnock zet dit thema diepgaand uiteen.
e wedergeboorte ‘het fundament van de hele
het geloof in het hier en nu en in de gelukzaa’. Charnock belicht het onderwerp van vernten: waarom we wedergeboren moeten worwedergeboorte is (een nieuw schepsel worden),
wedergeboren worden (uit God) en hoe (door
er waarheid).

ngeleid door dr. J. van de Kamp

arnock (1628-1680) was als predikant op
tsen werkzaam, onder andere als legerprediver Cromwells zoon Henry in Ierland (1655collega van Thomas Watson in London vanaf
zijn overlijden. Hij schreef diverse boeken,
Het bestaan en de eigenschappen van God, dat
klassiek-gereformeerde boek over dit onderbeschouwd.

Christopher Love

Tenzij
dat iemand ...

Christopher Love (1618-1651) werd geboren in Cardiff
(Wales). Hij studeerde in Oxford en werkte daarna als
presbyteriaans predikant in Londen. Hij was lid van
de bekende synode van Westminster. Vanwege zijn
standpunten over kerk en regering werd Love constant
gevolgd. In 1651 werd hij gearresteerd vanwege zijn steun
voor een plan om Charles II weer op de troon te krijgen in

Zeventien preken over
Psalm 42:12

7

6

Genezing voor beproefde zielen_omslag.indd 1

Genezing voor
beproefde zielen

Dit is het achtste deel in de serie Puriteinse Klassieken.

Puriteinse
klassieken

9 789087 183707

Peter Boer

Om vrede en waarheid_omslag.indd
1
12-04-19 18:27

9 789087 181925
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Thomas Hooker

Thomas Hooker

Puriteinse
klassieken

Zelfverloochening
en zelfbeproeving

8

Om vrede en
waarheid

Thomas Hooker (1586-1647) was een Engelse puriteinse predikant. Hij diende in Engeland, vluchtte naar
Nederland en emigreerde uiteindelijk naar NieuwEngeland (noordoosten van de VS). Hij staat bekend om
zijn scherp ontdekkende prediking, maar ook om zijn
hartelijke verlangen om zondaars tot Christus te leiden.
Zijn bekendste werk is: De arme, twijfelende zondaar tot
Christus gebracht (1641).

Bijbelse remedie tegen
verdeeldheid

Dit is het negende deel in de serie Puriteinse Klassieken.

9 789087 183684

Peter Boer

Thomas Brooks

Vertaald door drs. G.H.C. Pas-Donker; ingeleid door prof.
dr. A. Baars.

De hemel
op aarde

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.

Zelfverloochening
en zelfbeproeving

Dit is het tiende deel in de serie Puriteinse Klassieken.

Puriteinse
klassieken

Puriteinse
klassieken

9

10

Peter Boer

Zelfverlochening en zelfbeproeving_omslag.indd
1
01-05-20 21:34

9 789087 183455
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Thomas
Brooks

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 tot valse zekerheid.
Brooks laat zien dat het mogelijk is om in dit leven een
gegronde zekerheid van de zaligheid te verkrijgen en daarmee de hemel op aarde te ervaren. Hij wijst hindernissen
aan die de zekerheid belemmeren en de middelen om deze
weg te nemen.

Vertaald door Ruth Pieterman en Thera Tanis-Baars; ingeleid door prof. dr. A. Baars.

Jeremiah Burroughs (1599-1646) was in zijn dagen een
bekende en beminde puriteinse predikant van twee van
de grootste gemeenten in Londen. Hij was een prominent
lid van de synode van Westminster en heeft enige tijd in
Rotterdam gestaan.

Engeland. Hij kreeg er de doodstraf voor.
Puriteinse
Over
de Klassieken.
wedergeboorte
klassieken
Dit is het zevende deel in de serie
Puriteinse

Jeremiah Burroughs

Dit boek bestrijkt drie thema’s. Allereerst: voorbereiding.
Volgens Hooker is de wedergeboorte volstrekt een werk
van God, maar verloren zondaren moeten wél voorbereid
worden om dit wonder te ontvangen. Hoe dat gebeurt,
schetst hij in zes uitvoerige preken in het eerste deel van
dit boek. Hierop volgt een verhandeling over de zelfverloochening. Daarin wordt duidelijk wat het betekent om
het kruis op te nemen en de Heere Jezus na te volgen in
de praktijk van het leven. In een volgende verhandeling
komt de zelfbeproeving aan de orde. Hooker plaatst drie
schijngestalten van het geloof als in een spiegel voor ons:
Om vrede en de wereldse mens, de mens die God alleen voor de vorm
waarheid dient en de tijdgelovige. Ten slotte gaat het over de zegeningen die God aan Zijn kinderen geeft: geloof, droefheid
naar God, wedergeboorte, nieuwe gehoorzaamheid en de
aanneming tot kinderen.

Vertaald door drs. Christine Pas-Donker; ingeleid door
prof. dr. A. Baars.

Vertaald door W. van Emenes.

9 789087 183455

Jeremiah Burroughs

beproefde zielen

Met een inleiding van prof. dr. A. Baars.

9 789087 181925

Christopher Love

Jeremiah Burroughs was een hartstochtelijk pleitbezorger van vrede en eenheid, en leefde die ook voor. Zijn
gedachten over dit onderwerp heeft hij weergegeven in
het boek Irenicum (Vredegeschrift) waarvan nu de eerste
Nederlandse vertaling verschijnt.
Om verdeeldheid te voorkomen, adviseert Burroughs
gelovigen de daden van hun broeders in het best mogelijke licht te zien en breuken zo spoedig mogelijk te helen.
Ootmoed is van groot belang om de eenheid te bewaren.
Burroughs behandelt in zijn boek gedragingen van Gods
kinderen die aanleiding kunnen geven tot verdeeldheid.
Daarna wijst hij het zondige van verdeeldheid aan. Hij
Genezing voorbesluit met een behandeling van het helen van breuken.

‘Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig
in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de
menigvuldige Verlossing mijns aangezichts, en mijn God’
(Psalm 42:12).
Over dit Psalmvers hield de puriteinse predikant
Christopher Love (1618-1651) zeventien preken. Die preken
zijn vertaald en in deze uitgave opgenomen. Love behandelt elk deel van de tekst en past de inhoud steeds toe op
de hoorders. Eerst laat hij zien hoe de Heere Zijn kinderen
overtuigd van de zonde. Daarna wijst hij op de Hoop die er
is in God en mag de lofzang worden aangeheven, want de
Heere is steeds weer de Verlosser.
Tenzij
dat iemandDe
... bundel preken verscheen in 1657 onder de titel The
dejected soules cure tending to support poor drooping sinners.
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9 789087 183707

De hemel
op aarde
Volle zekerheid van de zaligheid

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 288 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 24,95
ISBN 978 90 8718 8498
c-NUR 700
Verschijnt november 2022

Peter Boer

9 789087 186081

30-04-20 10:15

9 789087 183684

30-04-20 10:29

9 789087 186081

9 789087 188498

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 18,99
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Theologie | Algemeen
Verhandelingen over de voorzegging van Christus’ sterven en verhoging

Samuel Rutherford |

Deel 7 in de serie Theologische werken van Samuel Rutherford

De verhoogde Christus
Na de intocht in Jeruzalem zegt Christus dat Zijn
dood aanstaande is. Deze indringende woorden
staan opgetekend in Johannes 12:27: ‘Nu is Mijn
ziel ontroerd.’ Zijn bede, of de Vader Zijn Naam wil
verheerlijken, wordt direct gevolgd door een stem
uit de hemel. De schare verstaat er niets van. En
ook ziet zij op dat moment niet in wat het betekent
dat Christus van de aarde verhoogd zal worden. De
Schotse predikant Samuel Rutherford behandelt dit
Bijbelgedeelte uitvoerig in een aantal preken in ‘De
verhoogde Christus’. Het gaat daarin over de thematiek van de onderwerping van de gelovige onder de
afwezigheid van Christus. Het werk is vertaald door
Ruth Pieterman en voorzien van een inleiding van
ds. J.A. Kloosterman. Vanwege de omvang wordt dit
werk in twee delen uitgegeven. Deel B verschijnt D.V.
in het najaar van 2023.

+

+
SAMUEL
RUTHERFORD

SAMUEL RUTHERFORD

De verhoogde
Christus

De verhoogde
Christus

VI A
De Banier

9 789087 187804

Over de auteur

Promotie

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

BOEKGEGEVENS
Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 480 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 39,95
ISBN 978 90 8718 7804
c-NUR 700
Verschijnt november 2022
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SAMUEL
RUTHERFORD

Beproeving
en
overwinning
van
het geloof

I

+

SAMUEL RUTHERFORD

Beproeving en
overwinning van
het geloof

Het
genadeleven

+

+

SAMUEL
RUTHERFORD

SAMUEL RUTHERFORD

Het
genadeleven

De stem van
mijn Liefste

Brieven

III A
9 789087 181307

De Banier

+

+

+

+

RUTHERFORD

SAMUEL RUTHERFORD

De stem van
mijn Liefste
Brieven
9 789087 182298

Christus in
Zijn schoonheid

RUTHERFORD

SAMUEL RUTHERFORD

Christus in
Zijn schoonheid

Het verbond
des levens

SAMUEL RUTHERFORD

Het verbond
des levens

V

IV
De Banier

+

SAMUEL

SAMUEL

SAMUEL
RUTHERFORD

II
De Banier

9 789087 187804

Doelgroep Predikanten, theologen, geïnteresseerde gemeenteleden

EERDER VERSCHENEN IN DEZE SERIE

De Banier

Beproeving en overwinning_omslag-Else-cmyk.indd 1

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Promotie

9 789087 185541

De Banier
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9 789087 181307

9 789087 182298

9 789087 185541
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Theologie | Christelijke theologie
Toegankelijke hertaling van een troostrijke tekst van Petrus Datheen

Petrus Datheen

Parel van christelijke troost
Gesprek over het onderscheid tussen Wet en Evangelie

Parel van
christelijke troost
Gesprek over het onderscheid tussen
Wet en Evangelie

P E T RU S DAT H E E N

Promotie

Parel van christelijke troost

Wie de naam van Petrus Datheen noemt, denkt
algauw aan zijn psalmberijming
en zijn vertaling van
Petrus Datheen heeft voor de opbouw van de gereformeerde kerk in de Nederlanden veel betekend. We kennen hem
de Heidelbergse Catechismus.
Maar
deze
die
van zijn psalmberijming,
waaraan
hij zijnman,
vertaling van
de
Heidelbergse Catechismus en een aantal kerkelijke formueen veelbewogen levenlieren
had,
heeft
nog
meer
werken
toevoegde.
Zijn invloed
strekt
zich daardoor
uit tot
in onze tijd.
het einde van zijn
leven schreef
Datheen
op zijn naam staan. ZoAan
schreef
hijveelbewogen
aan het
einde
van
een boekje dat nooit zo bekend geworden is, maar waardoor
wij
hem
regelrecht
in
het
hart
kunnen
zien.
Het is
zijn leven een ‘Christelijke
samenspreking
(gesprek)
een christelijke samenspreking (gesprek) uit Gods Woord,
tot troost van alle verslagen en bekommerde harten. Hij
uit Gods Woord, tot troost
van alle verslagen en bevoerde het gesprek met een zekere Elisabeth die zelf ook
vele bestrijdingen kende. Datheen heeft via haar vooral het
kommerde harten’. In dit
boek
detussen
lezer
oog gehad op allenkijkt
die het verschil
Wet enDatheen
Evangelie,
tussen Mozes en Christus, niet goed kunnen onderscheiden.
regelrecht in het hart, als
hij alleen
eenmaargesprek
voert
met
Mozes brengt
kennis van de zonden,
een gevoel
van Gods toorn, ongerustheid in het geweten en vrees voor
de hel teweeg. Christus
daarentegen
de ware vooral
vrede en
een zekere Elisabeth. Datheen
heeft
viawilhaar
rust in het hart van een aangevochten christen schenken, en
dat het
ook werkelijk.
het oog gehad op allen doet
die
verschil tussen Wet en
Hertaling: C. Bregman
Evangelie, tussen Mozes
en Christus, niet goed kunnen onderscheiden. Het werk is ook wel een ‘Parel
van christelijke troost’ genoemd en heeft die titel
meegekregen in deze nieuwste hertaling, verzorgd
door C. Bregman op basis van de uitgave uit 1642.
Prof. dr. A. de Reuver heeft de hertaling voorzien van
een inleiding.
9 789087 188238

Advertenties in (kerkelijke) bladen
en tijdschriften

P E T RU S DAT H E E N

Doelgroep

Gemeenteleden, predikanten,
ambtsdragers, theologisch
geïnteresseerden

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
Petrus Datheen (ca. 1531-1588) was een
Zuid-Vlaamse predikant die rond 1550
overging tot de Reformatie. Hij woonde en
werkte onder meer in Londen, Frankfurt
en de Palts. Datheen speelde een grote rol
bij de opbouw van de Gereformeerde Kerk
in de Nederlanden.

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 112 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 90 8718 8238
c-NUR 700-001
Verschijnt oktober 2022
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Bespreking van de Psalmen in nieuwtestamentisch perspectief

Ds. W. Silfhout

Messiaanse psalmen
In het licht van het Nieuwe Testament
Messiaanse psalmen

Het Bijbelboek Psalmen
onderdeel
vandehet
Oude
Hetis
centrum
van de Bijbel is Christus,
Messias.
Dat geldt
ook voor de Psalmen. Hoewel niet iedere psalm direct op
Testament. Toch komen
verschillende
Christus
van toepassing is, is er tochpsalmen
een aantal psalmen dat
direct in het Nieuwe Testament wordt geciteerd als betrekterug in het Nieuwe Testament.
schrijver
van
king hebbend op deDe
Messias.
Vooral die psalmen
komende
in
dit boek aan de orde.
auteur gaat in op de Joodse
visie over de Messias.
Ook
Hebreeënbrief citeerdeDebijvoorbeeld
geregeld
verzen
bij de bespreking van de zeven Psalmen die als directMessiaans kunnen
worden
aangemerkt,
komt 110
die Joodse
uit de psalmen. De Psalmen
2, 22,
40,
45, 69,
en
visie aan de orde.
De
Messiaanse
psalmen
bepalen
ons
in
het
bijzonder
bij
118 komen in het Nieuwe Testament voor als betrekhet plaatsbekledende werk van de Heere Jezus Christus.
Voor een beter en dieper verstaan van de gang van Christus
king hebbend op de Messias.
Deze zeven liederen
in Zijn lijden, sterven, opstanding en verheerlijking is
kennisneming van de Messiaanse psalmen in relatie tot het
worden besproken in het
boek
‘Messiaanse psalmen’.
Nieuwe Testament noodzakelijk.
De auteur gaat daarbij in op de Joodse visie op de
Messias. Hij wijst erop dat de Messiaanse psalmen
ons in het bijzonder bepalen bij het plaatsbekledende
werk van de Heere Jezus Christus. Voor een beter
en dieper verstaan van de gang van Christus in Zijn
lijden, sterven, opstanding en verheerlijking is kennisneming van deze Messiaanse psalmen in relatie
tot het Nieuwe Testament noodzakelijk.

Messiaanse
psalmen

In het licht van
het Nieuwe Testament

Ds. W. Silfhout

Ds. W. Silfhout

9 789087 187965

Over de auteur
Ds. W. Silfhout is emeritus predikant
van de Gereformeerde Gemeenten en
is nauw betrokken bij het werk van
het Deputaatschap Israël. Hij publiceerde diverse boeken over de Bijbel,
de Joden en Israël.

BOEKGEGEVENS

Joodse
feesten

is wel gebouwd
Meditaties over de stad
vanuit de Psalmen

Ds. W. Silfhout is emeritus predikant van de Gereformeerde
Gemeenten. Hij is nauw betrokken bij het werk van het
Deputaatschap Israël. Hij publiceerde diverse boeken over de Bijbel,
de Joden en Israël.

De Knecht
Jesaja 53 en de Joden
Ds. W. Silfhout

Ds. W. Silfhout

9 789402 907292

Drie grote

Ds. W. Silfhout

Jeruzalem

Jesaja 53 is niet alleen een van de belangrijkste profetieën over het
lijden en sterven van Christus. Het is ook een heel belangrijk hoofdstuk gebleken in het leven van Joden die tot het geloof in de Messias
zijn gekomen. In dit boek onderzoekt de auteur over wie Jesaja hier
spreekt. Hoe zien de joden dat? En hoe lezen christenen dit hoofdstuk? Tekst voor tekst behandelt hij het vierde ”lied van de lijdende
Knecht”, van hoofdstuk 52:13 tot hoofdstuk 53:12. Daarbij toont hij
aan dat de christelijke uitleg van dit Bijbelgedeelte de juiste is.
In het laatste deel van dit boek staan getuigenissen van Joden voor
wie Jesaja 53 een belangrijke rol speelde bij het komen tot het geloof
in Jezus Christus als de beloofde Messias.

Ds. W. Silfhout

Ds. W. Silfhout

Hoe kan het
Jodendom ons
christen-zijn
verrijken?

Ds. W. Silfhout

Steeds weer wijst de auteur heen naar Christus. In Hem
kregen alle ceremoniële wetten hun vervulling. Bestudering van de feesten kan daarom een middel zijn om de
ware kennis van Christus als de Middelaar te krijgen of
te verdiepen.

Pasen
Pinksteren
Loofhuttenfeest

Jesaja 53 en de Joden

Ds. Silfhout beschrijft hoe de verschillende feesten zijn
ontstaan, hoe ze oudtijds werden gevierd, hoe dat nu onder het Jodendom is en wat ze voor christenen hebben te
betekenen. Ds. Silfhout gaat ook in op de vraag waarom
het Loofhuttenfeest in de christelijke kerk geen invulling
kreeg.

Pesach
Shavoeot
Soekot

Faccuptate dio doluptat volor a ditate non non nobis andit, secatem sitatur?
Int quid et accaeperum reni volupta tatusci entiam qui doluptas et
hitature reption rem re et faccull aborum aut et vendam ut labo.
Ipsant et ilitaquatis vollabor aut ea di occus dolor magnatem reictis doluptam sapis atque quae prem quamet doluptat.
Ferferum quis doloreptatia volupta sam fuga. Henimin nulloribero tet etum fuga. Itatqua temolor ibusam, nonsequis modis
de poris et que si veligenis voluptam que ommodiatem dolupta
quundit officab orepre nus est, ni ut labor atiis sit quost, voluptatecum rem eicti optati seritin ciatet am et eatem aut elenis aut
rem quodion senet, ut endel intint rehenem volupta eperuptae. Pit
evellest apient autem alitist istiam ilia volumquatate perupturiae
volupiendam nimo tota doles dolum ut lit, ut et fugiame excesto
ducil molupicia vit eaquam rerum faccatis dolupta tecturestio quosam conseniendis ende etume odicipsa cum elite velloribus ea
dolor magnam, q

De Knecht

Ds. W. Silfhout

Jeruzalem is wel gebouwd

Ds. W. Silfhout is 2e voorzitter van het Deputaatschap voor
Israël van de Gereformeerde Gemeenten.

Christenen kunnen veel leren van de Joodse feesten, zowel
van Pesach, Shavoeot, als van Soekot. De Bijbel spreekt
op veel plaatsen over de grote feesten. En de christelijke
feestdagen staan direct in relatie met de Joodse feesten.
In dit boek trekt de auteur lijnen van Pesach naar Pasen,
van het Wekenfeest of Shavoeet naar Pinksteren, en van
Soekot naar het Loofhuttenfeest.

De Joodse wereld

Drie grote Joodse feesten

In reformatorische kring is er tegenwoordig veel belangstelling voor het Joodse volk. Dat is ook te begrijpen als we er van
uitgaan dat er in de Bijbel nog onvervulde beloften staan voor
het Joodse volk. Daaruit verklaren zich ook de vele bezoeken
die aan Israël worden gebracht. Om te weten wat het Jodendom
vandaag aan de dag is en hoe het zich naar buiten toe vertoont,
is het nuttig om daarover te worden voorgelicht vanuit christelijk perspectief. Niet alleen over alles wat met het Jodendom
te maken heeft, maar vooral ook met het oog op de vraag hoe
dat het zich verdiepen in het Jodendom ons in ons christen-zijn
zou kunnen verrijken. Dit boek wil daartoe een helpende hand
bieden.

Doelgroep Predikanten, ambtsdragers en
gemeenteleden

EERDER VERSCHENEN
De Joodse wereld

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 96 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 90 8718 7965
c-NUR 700-001
Verschijnt oktober 2022

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Promotie

Ds. W. Silfhout
9 789087 181291

9 789087 184643

De Knecht_omslag lam reliëf Merriweather.indd 1

9 789087 187965

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

9 789402 907292

9 789087 181291
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Toegankelijke uitleg over de betekenis van geloof en bevinding

Charles Hodge

De weg des levens
Schriftuurlijk spreken over geloof en bevinding
DE WEG DES LEVENS

Advertenties in (kerkelijke) bladen
en tijdschriften

WEG
DES
LEVENS
Schriftuurlijk spreken
over geloof en bevinding

Charles Hodge

9 789087 188016

Promotie

DE

Charles Hodge

De Amerikaanse hoogleraar Charles Hodge is bij
De Amerikaanse hoogleraar Charles Hodge (1797-1878) was
velen bekend door zijn driedelige
standaardwerk
een van de belangrijkste
gereformeerde theologen van zijn
tijd. Toen zijn Schotse tijdgenoot John Kennedy in 1873 terugkwamhem
van een bezoek
de Verenigde
vertelde
‘Systematic Theology’. Wie
hetaan
diepst
inStaten,
het
hart
hij dat twee zaken zijn verwachtingen hadden overtroffen: de
en professor
Charles
Hodge.
Velen zouwil kijken, moet echter Niagarawatervallen
het boek ‘De
weg
des
levens’
den Hodge leren kennen als schrijver van het driedelige standaardwerk Systematic
Theology. gaat hij in op
ter hand nemen. Op eenvoudige
wijze
Wie Hodge in het diepst in het hart wil kijken, moet echter het
boekje De weg des levens ter hand nemen. De hoogleraar aan
drie vragen: Hoe weten hetwij
dat de Bijbel Gods Woord
Princeton Theological Seminary schreef dit werk voor de
American Sunday School Union, die zich onder
is? Wat is de inhoud vaninterkerkelijke
de
Bijbel?
En welke
meer inzette
voor de theologische
toerusting vangevolgen
volwassenen.
Op eenvoudige wijze gaat hij in op drie vragen: Hoe weten wij
heeft de Bijbelse leer indatons
leven
als
de
Heilige
de Bijbel Gods Woord is? Wat is de
inhoud van de Geest
Bijbel?
En welke gevolgen heeft de Bijbelse leer in ons leven als de
HeiligeIn
Geest
die toepast
aan ons
hart? levens’
die toepast aan ons hart?
‘De
weg
des
In De weg des levens blijkt duidelijk hoezeer Hodge op een bewilde spreken over demanier
kennis van Christus.
blijkt hoezeer Hodge opvindelijke
een manier
bevindelijke
wilHij beklemtoont niet alleen dat het ware christelijk geloof een
beleefd geloof is, maar ook dat het blijkt in handel en wandel.
de spreken over de kennis
van Christus. Hij beklemwerk is vertaald door C. van der Meiden en voorzien van
toont niet alleen dat hetDit
ware
christelijk geloof een
een inleiding door dr. P. de Vries.
beleefd geloof is, maar ook dat het blijkt in handel en
wandel. Dit werk is vertaald door C. van der Meiden
en ingeleid door dr. P. de Vries.

Doelgroep

Predikanten, theologen, geïnteresseerde gemeenteleden

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
Charles Hodge (1797-1878) geldt als een van de
belangrijkste gereformeerde theologen van zijn
tijd. Hij werd theologisch gevormd door Archibald
Alexander, die hij in 1851 opvolgde als hoofd aan het
Princeton Theological Seminary in Princeton in de
Amerikaanse staat New Jersey. De meeste bekendheid geniet Hodge nog altijd door zijn driedelige werk
‘Systematic Theology’.

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 256 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 19,95
ISBN 978 90 8718 8016
c-NUR 700-001
Verschijnt oktober 2022
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Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 14,99
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Toegankelijke studie over een actueel theologisch thema: verzoening

Ds. G. Clements, ds. J.M.D. de Heer, ds. A. Schreuder (red.)

Verzoening door voldoening
Een theologische verkenning | Deel 4 in de serie Semper Reformanda

Het onfeilbare Woord. Een dogmatische verkenning is het tweede deel
(2A en 2B) in de Semper Reformanda-reeks. De redactie van de
reeks wordt gevormd door: ds. G. Clements, ds. J.J. van Eckeveld
en ds. P. Mulder.

DEEL IIB

Een theologische verkenning

Ds. G. Clements,
Ds. J.J. van Eckeveld en
Ds. P. Mulder (red.)

Ds. P. Mulder (red.)

9 789087 181796

Het onfeilbare
Woord
Ds. G. Clements e.a.

Ds. G. Clements,
Ds. J.J. van Eckeveld en

REEKS

Kwamen in deel 2A onderwerpen aan de orde als: Hoe spreekt de
Schrift zelf? Wat zijn de eigenschappen van de Schrift? Hoe is de
Bijbel ontstaan? In dit deel (2B) is er aandacht voor de hermeneutiek, de verhouding tussen Oude en Nieuwe Testament, het vertalen van de Schrift, wetenschappelijk onderzoek van de Bijbel en
de actuele ontwikkelingen rond het Schriftgezag. Het boek sluit
af met een hoofdstuk over het getuigenis van de Heilige Geest in
de Schrift.

Het onfeilbare
Woord
Ds. G. Clements e.a.

Ds. G. Clements e.a.

Een dogmatische verkenning

Ds. G. Clements,
Ds. J.M.D. de Heer en

SEMPER REFORMANDA

DEEL IIB

DEEL IIA

Het onwankelbare
verbond

Een theologische verkenning

REEKS

De Bijbel is heilig en canoniek. De Bijbel is Gods onfeilbare en
onveranderlijke Woord. De theologie in onze tijd zet daar steeds
weer vraagtekens bij. Dit boek wil daar tegenwicht aan bieden
en het - Goddelijke - gezag van de Bijbel onderstrepen. Aan deze
studie werkten verschillende deskundigen uit de Gereformeerde
Gemeenten mee.

Het onfeilbare Woord

Het onfeilbare Woord. Een dogmatische verkenning is het tweede
deel in de Semper Reformanda-reeks. De redactie van de reeks
wordt gevormd door: ds. G. Clements, ds. J.J. van Eckeveld en
ds. P. Mulder.

Verzoening
door voldoening

Ds. A. Schreuder (red.)

REEKS

Aan de orde komen onderwerpen als: Hoe spreekt de Schrift
zelf? Wat zijn de eigenschappen van de Schrift? Hoe is de Bijbel
ontstaan? Hoe leggen we Gods Woord uit? Hoe moeten we de
grondtekst vertalen? In de laatste hoofdstukken is er aandacht
voor de (moderne) Schriftkritiek en voor actuele ontwikkelingen
rond het Schriftgezag.

DEEL IIA

Het onfeilbare Woord

‘Het onwankelbare verbond. Een dogmatische verkenning’ is het eerste deel in de Semper Reformandareeks. De redactie van de reeks wordt gevormd door:
ds. G. Clements, ds. J.J. van Eckeveld en ds. P. Mulder.

REEKS

Aan de orde komen tal van onderwerpen als: Hoe
wordt er in het Oude en Nieuwe Testament over het
verbond gesproken? Hoe werd er ten tijde van de
Reformatie en Nadere Reformatie over het verbond
gedacht? Welke opvattingen over het verbond hebben
zich in de twintigste eeuw ontwikkeld? Wat verstaan
we onder het wezen en de bediening van het verbond?
Wie zijn er daadwerkelijk in het verbond begrepen?
Wat is het verband tussen verbond en prediking?

De Bijbel is heilig en canoniek. De Bijbel is Gods onfeilbare en
onveranderlijke Woord. De theologie in onze tijd zet daar
steeds weer vraagtekens bij. Dit boek wil daar tegenwicht aan
bieden en het – Goddelijke – gezag van de Bijbel onderstrepen.
Aan deze studie werkten elf deskundigen uit de Gereformeerde
Gemeenten mee.

DEEL III

9 789087 188221

SEMPER REFORMANDA

SEMPER REFORMANDA

Het onwankelbare verbond

Het verbond is een van de theologische kernnoties uit
de Bijbel. In onze tijd is er veel onbegrip en verwarring als het gaat om de verbondsleer. Dit boek wil op
toegankelijke wijze informeren over de gereformeerde
verbondsleer. Aan de studie werkten zeven predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten mee.

DEEL III

Ds. G. Clements e.a.

Eerder verschenen

SEMPER REFORMANDA

Verzoening door voldoening

De verzoeningsleer is een uiterst belangrijk onderverzoeningsleer is een wezenlijk onderdeel van het christedeel van het christelijk De
geloof.
wat
lijk
geloof. MaarMaar
wat houdt het
begriphoudt
‘verzoening’ het
precies in?
Wat zegt de Bijbel erover, zowel in het Oude als in het Nieuwe
Testament?in?
Hoe is erover
geschreven
in de
de kerkgeschiedenis?
En
begrip ‘verzoening’ precies
Wat
zegt
Bijbel
erwat betekent dat voor de prediking, de bediening van de sacraen het pastoraat? Hoe moeten alternatieve opvattingen
over, zowel in het Oudementen
als
in
het
Nieuwe
Testament?
over de verzoening op Bijbelse gronden worden weerlegd? Deze
en andere vragen staan centraal in deze studie, waaraan acht
theologen uit de Gereformeerde Gemeenten hebben meegewerkt.
En wat betekent dat voor
de prediking en de bedieVerzoening door voldoening. Een theologische verkenning is het
derde in
deel in
de Semper
Reformanda-reeks.
De redactie van dit
ning van de sacramenten
de
kerkelijke
eredienst?
deel wordt gevormd door: ds. G. Clements, ds. J.M.D. de Heer en
ds. A. Schreuder.
Voor het geloofsleven en
het pastoraat? En hoe moet
de leer van de alverzoening worden weerlegd op
Bijbelse gronden? Deze en andere vragen staan centraal in deze studie, waaraan acht deskundigen uit
de Gereformeerde Gemeenten hebben meegewerkt:
ds. G. Clements, ds. J.J. van Eckeveld, ds. J.M.D. de
Heer, ds. P. Mulder, drs. B. van Ojen, ds. A. Schreuder,
ds. W. Visscher en ds. D. de Wit. Dit boek is het laatste
deel in de Semper Reformanda-reeks.

BOEKGEGEVENS
Uitvoering gebonden
Formaat 16 x 24 cm
Omvang ca. 448 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 32,50
ISBN 978 90 8718 8221
c-NUR 700-002
Verschijnt november 2022

9 789087 188221

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 24,29

Advertenties in (kerkelijke)
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Een theologische verkenning

Ds. G. Clements,
Ds. J.J. van Eckeveld en
Ds. P. Mulder (red.)

9 789087 183417

9 789087 181796

Promotie

Doelgroep Predikanten, theologen en geïnteresseerde gemeenteleden

9 789087 183417

Over de auteurs
Ds. G. Clements is rector en docent Bijbelkunde, missiologie
en dogmatiek aan de Theologische School en predikant van
de gereformeerde gemeente te Gouda.
Ds. J.M.D. de Heer is predikant van de gereformeerde gemeente te Middelburg-Centrum. Tevens is hij docent Bijbelse
talen en kerkrecht aan de Theologische School.
Ds. A. Schreuder is predikant van de gereformeerde gemeente te Beekbergen. Daarvoor diende hij de gemeenten van
Rijssen-Zuid en Beekbergen.
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Aansprekende preken over de ‘profeet’ van het Nieuwe Testament

Ds. S.W. Janse

De heraut van de Bruidegom
Negen overdenkingen over Johannes de Doper
De heraut van de Bruidegom

Johannes de Doper nam bij het begin van de arbeid
van de Heere Jezus op aarde een belangrijke plaats
Johannes de Doper nam bij het begin van de arbeid
in. Hij staat bekend als de
heraut van de Messias. De
van de Heere Jezus op aarde een belangrijke plaats
Hij staat bekend als de heraut van de Messias.
kern van zijn boodschapin.
was:
‘Zie, het Lam Gods’.
De kern van zijn boodschap was: ‘Zie, het Lam
Gods’.
Zijn
wegbereider
was soms
Zijn prediking als wegbereiderprediking
was als
soms
scherp,
scherp, maar altijd ernstig en liefdevol. En steeds
weer wees hij van
zichzelf
af en naarweer
Degene Die
maar altijd ernstig en liefdevol.
En
steeds
wees
na hem kwam.
In deze bundelDie
wordt na
in negen
overdenkingen
op
hij van zichzelf af naar Degene
hem
kwam.
de verschillende aspecten van zijn prediking ingeIn deze bundel wordt in negen
overdenkingen
op de
gaan. De preken
zijn geschikt voor zowel de leesdiensten als voor persoonlijk gebruik.
verschillende aspecten van zijn prediking ingegaan.
Ds. S.W. Janse is predikant van de Gereformeerde
De preken zijn geschikt voor
de leesdiensten
Gemeentezowel
van Rijssen-Zuid.
Eerder diende hij de
gemeente van ’s Gravenpolder.
als voor persoonlijk gebruik.

Ds. S.W. Janse

9 789087 187873

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep

De heraut
van de
Bruidegom
•
NEGEN OVERDENKINGEN OVER
JOHANNES DE DOPER

Ds. S.W. Janse

Ambtsdragers,
gemeenteleden

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
Ds. S.W. Janse (1984) is sinds 2017 predikant van de Gereformeerde Gemeente van
Rijssen-Zuid. Daarvoor diende hij vier jaar
de gemeente van ’s-Gravenpolder.

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 176 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 15,95
ISBN 978 90 8718 7873
c-NUR 700-016
Verschijnt oktober 2022

9 789087 187873
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Integraal vertaalde bundel van preken die na M’Cheynes dood zijn ontdekt

Robert Murray M’Cheyne

Preken over het
Oude Testament
1

2

PREKEN OVER

H E T O U D E T E S TA M E N T
DEEL 1

9 789087 188443

R O B E R T M U R R AY
M ’C H E Y N E

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

R . M . M’C H E Y N E

PREKEN OVER

HET NIEUWE TESTAMENT

R O B E R T M U R R AY
M ’C H E Y N E

Promotie
PREKEN OVER

Doelgroep Gemeenteleden, ambtsdragers

DEEL 3

9 789087 188443

Preken over
het Nieuwe
Testament

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

DE BRIEF AAN DE
HEBREEËN

DEEL 2
9 789087 188443

R O B E R T M U R R AY
M ’C H E Y N E

3
Aan het begin van de twintigste eeuw kocht James Macdonald
uit Edinburgh een doos met oude papieren. De inhoud bleek
van grote waarde te zijn. Het waren de preeknotities van Robert
Murray M’Cheyne, de godvruchtige en toegewijde predikant
van de St. Peter’s Church in Dundee. De preken zijn getranscribeerd en verschijnen nu voor het eerst integraal in Nederlandse
vertaling.
Elke preek is vol van Christus: Zijn noodzakelijkheid voor zondaars, de volheid van Zijn genade, het geluk van degenen die tot
Hem komen en het gevaar van het verloochenen van het geloof
in Hem. Ze herinneren ons eraan dat we in Christus moeten zijn
en uit Hem moeten leven.

P R E K E N O V E R DE BRIEF AAN DE HEBREEËN R . M . M ’ C H E Y N E

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

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

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

R . M . M’C H E Y N E

Nog te verschijnen

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

Aan het begin van de twintigste eeuw kocht James
Macdonald uit Edinburgh een doos met oude papieren. De inhoud bleek van grote waarde te zijn. Het
waren de preeknotities van Robert Murray M’Cheyne
(1813-1843), de godvruchtige en toegewijde predikant van de St. Peter’s Church in Dundee. De preken
zijn getranscribeerd en
verschijnen nu voor het eerst
Robert Murray M’Cheyne (1813-1843) studeerde theologie aan
de universiteit van Edinburgh, waar Thomas Chalmers zijn leerintegraal in een Nederlandse
vertaling. Elke preek is
meester was. In 1836 werd hij bevestigd als predikant van de
St. Peter’s in Dundee. M’Cheyne’s begaafdheid als prediker en
vol van Christus: Zijnzijn
noodzakelijkheid
voor zondaars,
godsvrucht maakten hem zeer geliefd. Zijn geestelijke invloed was groot, zowel tijdens zijn korte leven als na zijn dood –
de volheid van Zijn genade,
het
geluk
van
degenen die
tot op de dag van vandaag.
tot Hem komen en het gevaar van het verloochenen
van het geloof in Hem. Ze herinneren ons eraan dat
we in Christus moeten zijn en uit Hem moeten leven.
Vertaald door drs. Christine Pas-Donker.
Aan het begin van de twintigste eeuw kocht James Macdonald
uit Edinburgh een doos met oude papieren. De inhoud bleek
van grote waarde te zijn. Het waren de preeknotities van Robert
Murray M’Cheyne, de godvruchtige en toegewijde predikant
van de St. Peter’s Church in Dundee. De preken zijn getranscribeerd en verschijnen nu voor het eerst integraal in Nederlandse
vertaling.
Elke preek is vol van Christus: Zijn noodzakelijkheid voor zondaars, de volheid van Zijn genade, het geluk van degenen die tot
Hem komen en het gevaar van het verloochenen van het geloof
in Hem. Ze herinneren ons eraan dat we in Christus moeten zijn
en uit Hem moeten leven.

Preken over
de brief aan
de Hebreeën

BOEKGEGEVENS
Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 192 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 19,95
ISBN 978 90 8718 8443
c-NUR 700-016
Verschijnt oktober 2022

9 789087 188443

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

Ds. L. Terlouw

Overvloedige genade
Tien preken
Deze bundel bevat tien preken die ds. Terlouw heeft
gehouden in de periode 2015-2017. De preken kenmerken zich door een heldere, directe stijl en pastorale toon. De boodschap van de overvloedige genade
van de Heere, ook voor de grootste van de zondaren,
wordt met liefde en ernst aan de harten gelegd.
Opgenomen zijn preken voor de heilsfeiten (Kerst,
Lijdenstijd, Pasen en Pinksteren), een Biddag- en een
Dankdagpreek en een preek ter voorbereiding op het
Heilig Avondmaal; daarnaast een drietal preken over
‘vrije’ stof. Ook de laatste preek die ds. Terlouw heeft
gehouden, op Tweede Paasdag 2017, is toegevoegd.

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Overvloedige
genade
tien preken

Ds. L. Terlouw

Doelgroep

Gebruik in leesdiensten;
persoonlijk gebruik

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
Ds. L. Terlouw (1954-2017) behaalde in Groningen
zijn doctoraal theologie. Van 1995 tot 2002 was
hij als geestelijk verzorger verbonden aan het
reformatorisch verpleeghuis Salem in Ridderkerk.
Van 2004 tot 2017 diende hij als predikant achtereenvolgens de gereformeerde gemeente van
Barendrecht en van Utrecht. Ds. Terlouw was
docent aan de Theologische School in Rotterdam.

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang 176 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 94 0290 8275
c-NUR 700-016
Verschijnt september 2022

9 789402 908275
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Theologie | Meditaties
Leerzame meditaties over een minder bekend thema uit de Bijbel

Ds. A. Schot

Menselijkerwijs gesproken
52 meditaties
In deze bundel behandelt de auteur de mensvormige
eigenschappen van God. In de Bijbel vergelijkt God Zijn
eigenschappen bij de lichamelijke kenmerken van ons
mensen. We moeten de titel van het boekje wel voortdurend onthouden: Het is ‘menselijkerwijs gesproken’.
Deze manier van spreken kan leiden tot een zuiverder
kennis van God. Wij stellen ons vaak een God voor zonder ogen, oren, handen, hart, enzovoort. Om de bundel
ook geschikt te maken voor de (kerkelijke) gedenkdagen zijn achterin enkele meditaties toegevoegd voor het
kerkelijk jaar. Deze meditaties over Christus strijden
niet met het onderwerp omdat Christus het uitgedrukte
beeld van Gods zelfstandigheid is. De meditatie uit 2
Korinthe 4 vers 6 maakt duidelijk dat we alleen door
Christus Gods heerlijkheid kunnen leren kennen.
Zonder Hem leiden zelfs de mensvormige eigenschappen niet tot de echte kennis van God.

52 meditaties

Menselijkerwijs
gesproken Ds. A. Schot

Over de auteur
Ds. A. Schot is sinds 1998 predikant van
de Gereformeerde Gemeenten. 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.

Theologie |

BOEKGEGEVENS

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep Ambtsdragers en gemeenteleden

EERDER VERSCHENEN

drukt bijvoorbeeld in de Romeinenbrief de praktijk van de
rechtvaardigmaking. Jakobus benadrukt in deze zendbrief
de praktijk van de heiligmaking. Wie de heiligmaking oppervlakkig vindt, heeft er een verkeerd beeld van. De ware
heiligmaking vloeit voort uit de gemeenschap met Christus.
De brief van Jakobus is daarom juist diep bevindelijk. Zijn
brief houdt ons de spiegel voor van de praktijk der godzaligheid. Durft u voor die spiegel te gaan staan?
Ds. A. Schot is predikant van de Gereformeerde Gemeenten.
Eerder diende hij de gemeente te Krimpen aan de IJssel.
Sinds 2003 is hij verbonden aan de gemeente van Nunspeet.

God spreekt op verschillende manieren in Zijn Woord. Hij spreekt
door profetieën, gelijkenissen, brieven en dergelijke. God spreekt
ook door symbolieken. Naast de getallensymboliek vinden we in de
Bijbel ook de kleurensymboliek.
Kleuren zijn in de Bijbel vaak sprekende kleuren. Wie de betekenis
van de kleuren niet kent, zal de boodschap niet verstaan.

de

beleving
van
het heil

Deze bundel met tien overdenkingen bedoelt slechts de Bijbelse
betekenis van kleuren te achterhalen en de lessen daarvan door te
geven. Naast de kleuren van de regenboog komen in dit boekje ook
enkele ander Bijbelse kleuren aan de orde. Het is de wens van de
auteur dat dit werk mag bijdragen aan het beter verstaan van de
diepe inhoud van deze symboliek in de Bijbel.
Ds. A. Schot is predikant van de Gereformeerde Gemeente te
Nunspeet.

De gulden keten

Ds. A. Schot is predikant van de gereformeerde gemeente te Nunspeet

Ds. A. Schot

Godsvrucht in de praktijk

Symboliek in de Bijbel
Ds. A. Schot

Ds. A. Schot

Horen en doen

Sprekende
kleuren

Ds. A. Schot

Tien overdenkingen

Ds. A. Schot

Ds. A. Schot

9 789087 180805

9 789087 181932

Horen en doen_omslag-minder fel.indd 1

14-09-18 10:17

Sprekende kleuren_omslag opnieuw B GEKOZEN.indd 1

9 789087 187934

Sprekende getallen

de apostel Jakobus. Dat is echter maar schijn. Paulus bena-

Dit boekje volgt op de uitgave De orde des heils.
Evenals in die uitgave worden de onderwerpen, na
behandeling, ook nu weer samengevat in vraag en
antwoord. Dit zorgt ervoor dat ook deze uitgave
voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden.
Bij ‘de orde des heils’ viel de nadruk op de orde
waarin het heil wordt toegepast. Die orde bleek onomkeerbaar. Bij de ‘heilsbeleving’ neemt de auteur
weer een andere invalshoek. De uitgangspunten zijn
nu de heilsfeiten. In Zijn vernedering heeft Christus
het heil verworven, in Zijn verhoging past Hij het
heil toe. Maar is er ook verband tussen de verschillende heilsfeiten en de persoonlijke heilsbeleving?
Uit dit boekje blijkt duidelijk dat de verschillende
heilsfeiten ook van onderscheiden betekenis zijn in
het leven der genade.

Sprekende kleuren

gebleven en zo vaak verkeerd is begrepen. Oppervlakkig bezien lijkt het of de apostel Paulus meer diepgang heeft dan

de beleving van het heil

Het is opvallend dat de brief van Jakobus zo onbekend is

Horen en doen

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 176 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 16,95
ISBN 978 90 8718 7934
c-NUR 707-030
Verschijnt oktober 2022

Promotie

9 789087 180805
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Sprekende
getallen

Symboliek
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Christologie
‘Een indrukwekkend juweel.’ – Rosaria Butterfield

Mark Jones

Christus kennen
H

Vertaald door Th. van Eijzeren.

chr ist us
kennen

mark jones

Mark Jones is sinds 2007 predikant van de Faith Vancouver
Presbyterian Church in Canada. Hij is onderzoeker aan de
theologische faculteit van de University of the Free State (Bloemfontein) en docent dogmatiek aan het John Wycliffe Theological
College in Zuid-Afrika.

c hr ist us k ennen

‘… opdat ik Hem mag kennen!’ Het is Gods bevel en
ons verlangen om Jezus te kennen. Het geloof waardoor we zijn gered, is een geloof dat groeit. Aan het
et is Gods bevel en ons verlangen om Jezus te kennen. Aan
het beginzijn
van ons leven
christenminder
zijn we niet minder gebegin van ons leven als christen
wealsniet
rechtvaardigd dan we ooit zullen zijn, maar gaandeweg groeien
gerechtvaardigd dan we ooit
zijn,
maar
gaanwe in dezullen
kennis van het
Evangelie
en van Jezus
Christus. En we
kunnen Hem alleen inniger liefhebben door Hem beter te leren
deweg groeien we in de kennis
van het Evangelie
kennen.
en van Jezus Christus. En‘Dewe
kunnen
Hem
alleen
puriteinen
hielden van
Gods Woord
en diepten er rijke
schatten uit op. Ook hadden ze de Heere Jezus lief, de centrale
inniger liefhebben door Hem
beter
te
leren
kennen.
Persoon in de Bijbel. Ze bestudeerden nauwgezet alles wat de
Schrift over Hem te zeggen heeft. Voortdurend verhoogden en
Mark Jones ontvouwt in dit
boek de waarheid over
verheerlijkten ze Hem in hun prediking, lofprijzing en gebeden.
Mark
Jones, een kenner
van het puriteinse gedachtegoed, heeft
de Zaligmaker volgens de klassieke
gereformeerde
net als hen de Bijbel en de Christus der Schriften lief en daarnaastde
de puriteinen
als verklaarders
van beide.geput.
Zo ontvouwt hij
traditie, waarbij hij veel uit
puriteinen
heeft
op schitterende wijze de waarheid over de Zaligmaker volgens
de klassieke gereformeerde
waarbij hij veel uit
Zo spoort hij ons aan om Christus
betertraditie,
te kennen
ende puriteinen put.’ – J.I. Packer
Hem meer lief te hebben.

mark jones
9 789087 188191

Promotie Advertenties in (kerkelijke) bladen
en tijdschriften

Doelgroep Persoonlijk gebruik; jongeren
en ouderen

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
Mark Jones is sinds 2007 predikant van de
Faith Vancouver Presbyterian Church in
Canada. Hij is onderzoeker aan de theologische
faculteit van de University of the Free State
(Bloemfontein) en docent dogmatiek aan het
John Wycliffe Theological College. Hij schreef
een dissertatie over de christologie bij de puritein Thomas Goodwin.

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 352 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 24,95
ISBN 978 90 8718 8191
c-NUR 700-020
Verschijnt oktober 2022

9 789087 188191

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 18,49
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Theologie |Bijbelstudie
Eigentijdse Bijbelstudie over Psalm 119 in het licht van burgerschap

Peter van Olst

Hoe lief heb ik Uw wet

Mijn Bijbel
heeft een
rode draad

In mijn gemeente ben ik thuis

Dit boekje is voor jongeren die (doop)lid zijn van een
kerkelijke gemeente, maar daar niet zelf voor hebben
gekozen. Je werd geboren in een christelijk gezin.
Van jongs af ging je mee naar de dienst, de oppas
of de zondagsschool. Je kunt je niet herinneren dat je
ooit werd gevraagd of je dit wel wilde. Het was een
gegeven. Een gegeven waar je mee moet leren leven.
Vind je dat lastig, omdat je je niet thuis voelt in je
gemeente? Of waardeer je het als een geschenk van
God? Dit boekje wil je helpen na te denken over je
gemeente als je thuis. Het bevat gespreksvragen om er
met vrienden of met je ouders over door te praten.
Eerder verscheen van deze auteur:
Mijn Bijbel heeft een rode draad

9 789087 188184

Peter van Olst

In
mijn
gemeente
ben ik thuis

Peter van Olst

Eerder verschenen

hoe lief heb ik uw wet

Hoe leef je vandaag de dag,Hoeinleefeen
seculiere maatje vandaag de dag, in een seculiere maatschappij, als
christen? En hoe lever je van daaruit een bijschappij, als BijbelgetrouwBijbelgetrouw
christen?
En hoe lever
drage aan goed burgerschap? Vanuit een geweldige liefde tot
Wet wijst Psalm 119 de weg. De psalm is een kunstwerk
je van daaruit een bijdrageGods
aan
goed
burgerschap?
dat je wil meenemen om met vaste tred Gods weg door het
te bewandelen.
Vanuit een geweldige liefdeleven
tot
Gods Wet wijst Psalm
De
Bijbelstudies,
geschreven
bij elkje
vanwil
de 22 strofen van de
119 de weg. De psalm is een kunstwerk
dat
psalm, zijn hedendaags en toegankelijk voor jongeren en ouderen, voor
christenen
en niet-christenen.
Ze beogen het gemeenemen om met vaste tred
Gods
weg
door het
sprek te bevorderen over een goed en dienstbaar leven. Ze
leven te bewandelen. De Bijbelstudies,
zijn daarom geschikt voorgeschreven
persoonlijk gebruik, Bijbelkringen
en voor het christelijke burgerschapsonderwijs.
bij elk van de 22 strofen van de psalm, zijn hedenPeter van Olst studeerde politicologie en theologie. Hij is docent
daags en toegankelijk voorgodsdienst
jongeren
ouderen,
voor
bij Driestaren
hogeschool
en doet aan de
Theologische
Universiteit Apeldoorn promotieonderzoek naar brede burgerchristenen en niet-christenen.
Ze beogen het gesprek
schapsvorming vanuit christelijk perspectief. Eerder schreef hij
onder meer Mijn Bijbel heeft een rode draad en In mijn gete bevorderen over een goed
en dienstbaar leven.
meente ben ik thuis.
Ze zijn daarom geschikt voor persoonlijk gebruik,
Bijbelkringen en voor het christelijke burgerschapsonderwijs.

hoe

Peter van Olst

lief
heb ik uw

wet
Promotie

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Peter van Olst

Peter van Olst

In mijn gemeente ben ik thuis_definitief.indd 1

Doelgroep Jongeren, ouderen, docenten

25-04-17 12:08
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Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 128 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 11,95
ISBN 978 90 8718 8184
c-NUR 702-030
Verschijnt oktober 2022

9 789087 188184

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

Over de auteur
Peter van Olst studeerde politicologie en
theologie. Acht jaar was hij journalist voor
het Reformatorisch Dagblad. Van 2005 tot
2016 werkte hij als evangelist in Ecuador.
Nu is hij docent godsdienst bij Driestar
hogeschool en doet aan de TUA promotieonderzoek naar brede burgerschapsvorming
vanuit christelijk perspectief.
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Theologie | Bijbelstudie
Bijbelstudies over het leven en de verrassende vergezichten van Daniël

Dr. M. Klaassen

Daniël
Profeet voor vandaag
Wie kent niet de geschiedenissen van de vrienden in de vurige oven? Van Daniël die dromen verklaart en de leeuwenkuil overleeft? Deze verhalen helpen christenen vandaag
om te leren onderscheiden waar het op aankomt in het dienen van God in een wereld waarin Hij steeds minder lijkt
te tellen. Daniël is echter ook de profeet die inzicht kreeg in
het verloop van de wereldgeschiedenis, de komst van Gods
Koninkrijk, de beproeving en het lijden van de gelovigen,
de komst van de antichrist en de uiteindelijke overwinning
van God. Dit boek laat alle aspecten van het boek Daniël
aan het licht komen. Zo wordt duidelijk dat Daniël niet
iemand uit een ver verleden is, maar een profeet voor vandaag. Door de toegankelijke stijl en de toegevoegde vragen
leent het boek zich voor persoonlijke Bijbelstudie en voor
bespreking in groepsverband.

Daniël
profeet voor vandaag

Dr. M. Klaassen

Eerder verschenen

verdrukking

der diende hij de hervormde gemeenten van Sliedrecht en Hedel. Hij
studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in

Het leven van Jozef

2013 op een studie over het reformatorische spreken over de rechtvaardigmaking.

Dr. M. Klaassen
Vruchtbaar door verdrukking-definitief.indd 1

24-06-16 09:23

De HEERE
onze

Rechtvaardiging
en verbond

in heilshistorisch perspectief

gerechtigheid
DR . M . KLAASSE N

Promotie

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep

Jongeren, jongvolwassenen,
gemeenteleden, leden van
een Bijbelkring

DR . M .

verdrukking

Dr. M. Klaassen (1981) is hervormd predikant te Arnemuiden. Eer-

KL A AS SE N

Verbonden

M. Klaassen

Dr. M. Klaassen

Vruchtbaar
door

De betekenis van Gods verbond
in de Bijbel en het persoonlijk leven

9 789087 181116

De rechtvaardiging door het geloof behoort tot de kern van
het Evangelie. Het is de ‘vrolijke ruil’ waarbij onze ongerechtigheid ingeruild wordt voor de volmaakte gerechtigheid van Christus.
In deze studie gaat de auteur vanuit een bijbels-theologische invalshoek in op de betekenis van de rechtvaardiging. Hij doet dit door de rechtvaardiging te behandelen
tegen de achtergrond van de Bijbelse verbondsgeschiedenis. Daarmee is deze studie tevens een apologie van de
klassiek-gereformeerde verbondsleer waarin de rechtvaardiging gezien wordt als een van de weldaden van het genadeverbond.
M. Klaassen
Het boek eindigt met een praktisch-pastorale benadering
van de rechtvaardiging.

De HEERE onze gerechtigheid

Hier komt de flaptekst

Vruchtbaar door

Verbonden

Hoe gaat God om met mensen? De Bijbel laat van Genesis tot Openbaring zien dat de relatie tussen God en mens
bepaald wordt door het verbond. Adam, Abraham, David,
Israël - allemaal waren ze verbonden met God dankzij het
verbond. In dit boek komen de verschillende verbonden
in de Bijbel aan de orde. Tevens wordt inzichtelijk hoe al
deze verbonden hun vervulling vinden in de Heere Jezus.
Hij is door God gegeven als het ‘Verbond voor het volk’
(Jes. 42: 6). Hierbij worden steeds lijnen getrokken naar
het persoonlijke geloofsleven en de betekenis van het verbond vandaag.
‘Verbonden’ is geschikt voor persoonlijke Bijbelstudie.
De gespreksvragen maken het ook bruikbaar voor een
gesprekskring of Bijbelstudiegroep.

T H E O L O G I S C H E T H E M A’ S

9 789087 181116

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
Dr. M. Klaassen (1981) studeerde theologie
aan de Universiteit Utrecht en promoveerde
in 2013 op een studie naar de visie op de
rechtvaardiging in de gereformeerde traditie. Per 1 september 2022 treedt hij in dienst
van stichting Bijbels Beraad M/V.

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 240 pagina’s
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ISBN 978 90 8718 7880
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Kerkgeschiedenis | Algemeen
Academische bundel over het veelzijdige denken en doen van Guido de Brès

Drs. J.A. Schippers (red.)

Guido: een gids voor vandaag
Over de actualiteit van het denken en doen van Guido de Brès

GUIDO
EEN GIDS VOOR VANDAAG

Drs. J.A. Schippers

Over de actualiteit
van het denken en doen
van Guido de Brès

Drs. J.A. Schippers

Drs. J.A. Schippers (red.)

Gerechtigheid
verhoogt een volk

Promotie

Bijbels genormeerde politiek in
een democratische rechtsstaat

Advertenties in (kerkelijke) bladen, tijdschriften en presentatiebijeenkomst

Drs. J.A. Schippers (red.)

Gerechtigheid_omslag.indd 1

Gerechtigheid verhoogt een volk

Hoe krijgt christelijke politiek vorm en inhoud in een samenleving waarvan het christelijk karakter verbleekt en waarin de
kerk naar de marge is geschoven? Godsdienst doet er niet meer
toe. Zeker niet in de politiek, omdat de presentie van religie
in het publieke domein omstreden is. In dit boek legt de SGP
verantwoording af van haar visie op Bijbels genormeerde politiek in de huidige democratische rechtsstaat. Hierbij steunt zij
op denkwerk uit het verleden, maar ziet tevens onder ogen dat
de situatie anno 2016 vraagt om een duidelijke houding ten
aanzien van de vrijheden en beperkingen die de democratische
rechtsstaat biedt.
De diepste drijfveer van de SGP blijft het bevorderen van de
Bijbelse gerechtigheid als grondnorm voor het overheidsoptreden in het publieke domein. Dit betrouwbare anker heeft iedere overheid nodig, wil zij niet vervallen tot willekeur. Bijbelse
gerechtigheid versterkt de duurzaamheid en veerkracht van de
democratische rechtsstaat. Christenen hebben de opdracht om
goede staatsburgers te zijn, voor de overheid te bidden en voor
recht en waarheid op te komen. In daden en met woorden,
zodat de samenleving floreert naar Gods bedoeling.
Deze publicatie bevat bijdragen van onafhankelijke vakwetenschappers en deskundige partijleden. Het slothoofdstuk verwoordt de visie van de partij. Hierin wordt een kader aangereikt waarbinnen afwegingen kunnen plaatsvinden met het oog
op concrete vraagstukken.

9 789087 188009

E E N G I D S V O O R VA N D A A G

Eerder verschenen

GUIDO

Guido de Brès had en heeft ons veel te zeggen. En
‘Niemand is gelukkig te midden van de onrust ende
over Guido valt ook veel te zeggen.
Hij was immers
onbestendigheid van deze eeuw, behalve zij die gebouwd
zijn op het vaste fundament,
Jezus Christus.’
een van de meest geleerde en aanzienlijke
predikan
ten van de zuidelijke Nederlanden. Zijn invloed is
Deze woorden schreef Guido de Brès op 19 mei 1567 vanuit de
in het kerkelijk leven nog altijd
zichtbaar,
name
gevangenis
in de ontroerendemet
afscheidsbrief
aan zijn moeder. Hij
was een van de meest geleerde en aanzienlijke predikanten van
dankzij de Nederlandse Geloofsbelijdenis,
waar
van
de zuidelijke Nederlanden. Zijn
invloed reikt
tot op de dag van
vandaag, met name dankzij de Nederlandse geloofsbelijdenis
hij de eerste auteur is. Maar Guido
heeft
meer
boeken
waarvan hij de
eerste auteur
is.
en brieven geschreven. Welke
lessen
kunnen
wegeschreven. Wat kunMaar
Guido heeft meer
boeken en brieven
nen wij leren van deze reformator van de Nederlanden? Welke
trekken uit zijn inzet voor kerk,
onderwijs,
samenlelessen kunnen
we trekken uit Guido’s
niet aflatende inzet voor
kerk, onderwijs, samenleving en politiek? Verschillende auteurs
ving en politiek? Verschillende
auteurs
belichten
die
belichten
die aspecten in
deze bundel. Op die
manier komt de
verrassende veelzijdigheid van het denken en doen van Guido de
aspecten in deze bundel. Op die
manier
komt
de
verBrès duidelijk naar voren. Vooral dankzij zijn diepe godsvrucht
is hij een gids voor christenen vandaag.
rassende veelzijdigheid van het
denken en doen van
Guido de Brès duidelijk naar voren. Vooral dankzij
zijn diepe godsv rucht is hij een gids voor christenen
vandaag.

Doelgroep Geïnteresseerden in kerk- en vaderlandse geschiedenis, theologen,
historici, christenpolitici
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Over de auteur
Drs. J.A. Schippers (1968) is
sinds 2006 directeur van de
Guido de Brès-Stichting, het
Wetenschappelijk Instituut
voor de SGP.
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Leven als christen | Geloofsopbouw
Hoe kom ik tot geloofszekerheid?

Anthony Burgess | Deel 2 in de serie Puriteinse Parels

Een vast vertrouwen
De noodzaak van geloofszekerheid
Is mijn geloof wel echt? En is het eigenlijk wel mogelijk om zeker te weten dat ik in een staat van genade
ben? Deze vragen zijn niet ongewoon onder christenen. In dit boek laat Anthony Burgess zien dat we wel
degelijk zekerheid van ons geloof kunnen verkrijgen
en dat we dat zelfs moeten nastreven. Burgess geeft
nuttig advies tegen aanmatiging en spoort aan tot
een nederig vertrouwen op genade. Dit boek geeft
aanwijzingen om de kenmerken van de genade te
onderscheiden en om een verkeerd gebruik van zelfonderzoek te vermijden. Het leidt door de Schriften
heen naar de beloften van Christus Zelf, want Hem te
kennen geeft de zekerheid van het eeuwige leven.

Een vast
vertrouwen
Anthony Burgess
De noodzaak van
geloofszekerheid

Vertaald door Marc van Rijswijk.

Eerder verschenen

Promotie

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep

Persoonlijk gebruik; jongeren
en ouderen

9 789087 187118

Over de auteur
Anthony Burgess (1600-1663) was de zoon van een schoolmeester
in Watford. Hij studeerde aan het St. John’s College in Cambridge
en werd daarna fellow aan het Emmanuel College in die plaats.
Van 1635 tot 1662 was Burgess rector van Sutton Coldfield. Hij was
tevens lid van de Westminster Assembly. Tijdens de Eerste Engelse
Burgeroorlog vluchtte hij naar Coventry en preekte daar voor het
parlementsleger. Na de Restoration werd hij afgezet als rector.
Burgess publiceerde diverse preken.
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Uitvoering gebonden
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Omvang ca. 224 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 19,95
ISBN 978 90 8718 8429
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Leven als christen | Geloofsopbouw vrouwen
Een verfrissend boek over gezag in het leven van vrouwen

Astrid Bokhorst

Hoopvol vrouw zijn
Bijbelse gedachten over gezag, liefde en gehoorzaamheid

Hoopvol vrouw zijn

Heeft God (nog) een plan met deze wereld? En waar
past mijn leven als vrouw dan in dat grotere plaatje?
Over deze vragen gaat dit boek. Als je de hele Bijbel
doorleest, ontdek je dat God onvermoeibaar toewerkt
naar een hoopvolle toekomst. Is het jouw verlangen om te passen in dat plan van God? Om passend
gemaakt te worden? De auteur neemt je mee op een
ontdekkingstocht door de Bijbel. Al lezend ga je aan
de slag met de thema’s gezag, liefde en gehoorzaamheid. Daarbij gaat het niet zozeer om het kennen van
de regeltjes, maar om een vreugdevol leven vanuit
de liefde tot God en Zijn wil. Deze ontdekkingstocht
maakt je tot een hoopvol mens, wat je omstandigheden als vrouw ook zijn.

Astrid
Bokhorst
Bijbelse gedachten
over gezag, liefde en
gehoorzaamheid

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen, tijdschriften en presentatiebijeenkomst
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Doelgroep

Christelijke vrouwen

Over de auteur
Astrid Bokhorst (1967) heeft ruim 25 jaar ervaring met Bijbelse toerusting. Ze begeleidt in
verschillende functies mensen bij praktische
keuzes in het dagelijkse leven. Astrid is ongehuwd en heeft een voorliefde voor pastorale
thema’s, die raken aan het vrouw-zijn.

Leven als christen | Geloofsopbouw jongeren
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Praktische toelichting op Augustinus’ leefregels voor jongeren van nu

Drs. J. Kloosterman en ds. A.S. Middelkoop

Regels om van te houden
Lessen van Augustinus voor jongeren
Wat kun jij leren van Augustinus als het gaat om
christen-zijn in een wereld waar je alles kunt krijgen? Waar kies jij voor, als er geen grenzen zijn?
Hoe ga jij om met je vrienden? En met je geld?
Augustinus was een groot en gelovig denker. Hij
dacht diep na over het leven. De Bijbel vormde zijn
bron en uitgangspunt. Tegelijkertijd was hij ook
een praktisch man. Met vrienden sprak hij over het
christelijke leven en de keuzes die daarbij horen.
Wat hij leerde, schreef hij op in een zogeheten (leef)
regel voor kloosterlingen. In dit boekje ontdek je dat
de inzichten van Augustinus veel handvatten bieden
voor jouw leven. De auteurs hebben bij elke regel een
concrete en praktische toelichting geschreven over
de manier waarop jij deze oude tips van Augustinus
vandaag kunt gebruiken. Laat je inspireren door
Augustinus met regels om van te houden.

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

RES
om van te

HOUDEN
Lessen van
Augustinus
voor jongeren
Drs. J. Kloosterman en
ds. A.S. Middelkoop

Doelgroep Jongeren

BOEKGEGEVENS

Over de auteurs
Ds. A.S. Middelkoop (1986) is jarenlang verbonden geweest aan de HHJO en Yona. Sinds 2021
dient hij als predikant de Hersteld Hervormde
Gemeente van Sint-Annaland.
Jan Kloosterman (1978) werkte ruim 20 jaar in
het onderwijs. Sinds 2020 is hij voorman van
vakorganisatie RMU. Daarnaast is hij raadslid
in de gemeente Apeldoorn.
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Leven als christen | Geloofsopbouw jongeren
Een bekend werk van Thomas Boston voor jongeren toegankelijk gemaakt

Evert Barten

Als het tegenzit
‘Het kromme in het levenslot’ van Thomas Boston bewerkt
Terwijl anderen fluitend door het leven gaan, krijg
jij de ene na de andere tegenvaller te verduren.
Lichamelijk, psychisch, in relaties ... Waarom toch?
De Engelse predikant Thomas Boston noemt tegenslagen ‘krommingen’ in je leven. Hij schreef er een
boek over: ‘Het kromme in het levenslot’. Hierin
laat hij aan de hand van de Bijbel zien hoe je kunt
omgaan met tegenvallers. En waarom God moeilijke
dingen in je leven legt. ‘Als het tegenzit’ is een bewerking van Bostons boek in vraag- en antwoordvorm.
De auteur probeert in hedendaagse taal de kern van
Bostons werk dicht bij je hart te brengen. Leerzaam
en vol troost voor jongeren die worstelen met waarom-vragen.

Als het
tegenzit
Het kromme in het levenslot
van Thomas Boston bewerkt

Evert Barten

Promotie

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften
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Doelgroep

Jongeren

Over de auteur
Evert Barten (1981) was jarenlang redacteur
bij het Reformatorisch Dagblad. Sinds 2020
is hij uitgever bij uitgeverij De Banier. In zijn
vrije tijd bewerkt hij bekende theologische
werken, om ze voor jongeren toegankelijk te
maken. Daarnaast is hij jongerenwerker in
zijn kerkelijke gemeente.
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Dagboek | Kerkelijk jaar
Een dagboek met een indringende boodschap voor elke dag

Ds. A. Vergunst

Ik ben de Opstanding
en het Leven
Bijbels dagboek

Ik ben de

Opstanding
en het
Leven

Ds. A. Vergunst (1926-1981) nam binnen de
Gereformeerde Gemeenten een grote plaats in. Hij
diende deze gemeenten als predikant, docent, synodepreses en als lid van allerlei kerkelijke commissies. Bedeeld met veel gaven en een grote werkkracht
was hij op allerlei terrein actief. Maar eerst en vooral
wilde hij dienaar van het Woord van God zijn. Het
ging hem om de prediking van het Woord der verzoening. Uit zijn vele publicaties en overdenkingen
in kerkelijke bladen is dit dagboek samengesteld.
Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen.

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

˜

Ds. A. Vergunst

Doelgroep

Gemeenteleden

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
Ds. A. Vergunst (1926-1981)
nam binnen de Gereformeerde
Gemeenten een grote plaats in, zowel als predikant als door zijn werk
als docent aan de Theologische
School te Rotterdam.
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Omvang ca. 384 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 19,95
ISBN 978 90 8718 7927
c-NUR 707-020
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Dagboek | Kerkelijk jaar
Een dagboek vol geestelijk en praktisch onderwijs voor elke dag

J.C. Ryle

Het Brood des levens
Aan de hand van de uitleggende gedachten van J.C.
Bijbels dagboek
Ryle over het evangelie van Mattheüs, Markus, Lukas
en Johannes volgen weMet
Christus’
leven
vanaf
Zijnbij het
dit dagboek kunt
u een jaarlang
stilstaan
leven van de Zaligmaker. Aan de hand van de uitleggeboorte tot het ogenblik
dat
Hij van
zegenend
is evangelie
opgevagende
gedachten
J.C. Ryle over het
van
Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes volgen we
ren naar de hemel. Voor
de volgorde
van
detotdagboekChristus’
leven vanaf Zijn
geboorte
het ogenblik
dat Hij zegenend is opgevaren naar de hemel.
stukjes is gebruikgemaakt
‘Synopsis
van de
vier
Voor de van
volgorde
van de dagboekstukjes
is gebruikgemaakt van Synopsis van de vier evangeliën van dr.
evangeliën’ van dr. Chr.Chr.Fahner.
In verband
met
Fahner. In verband
met het kerkelijk
jaarhet
beginnen de vier evangeliën op 3 december (advent en Kerst).
kerkelijk jaar beginnenDede
vier evangeliën
op 3 Pasen
decemdagboekstukjes
over de lijdensweken,
en
Hemelvaart zijn tussengevoegd. Deze beginnen op
ber (advent en Kerst). De
dagboekstukjes
over de lij1 maart
en eindigen op 4 mei.
Ryle zelf schrijft in een voorwoord van een van de
densweken, Pasen en Hemelvaart
zijn
tussengevoegd.
uitgaven: ‘Mijn hoogste
begeerte
hierbij is de Heere
Jezus Christus te verheerlijken en Hem heerlijk en
Deze beginnen op 1 maart
eindigen
4 mei.
dierbaaren
te maken
in de ogenop
van mensen,
en bekering, geloof en heiligheid op aarde te bevorderen.’
Ryle zelf schrijft in een voorwoord van een van de
John Charles Ryle (1816-1900) is twintig jaar lang
uitgaven: ‘Mijn hoogstebisschop
begeerte
isAnglicaanse
de Heere
geweest inhierbij
Liverpool in de
Kerk.
In de verkondiging van het Woord stond hij in de
Jezus Christus te verheerlijken
en Hem heerlijk en
reformatorische traditie.
dierbaar te maken in de
ogen van
mensen, en bekeSamengesteld
door J. Kranendonk-Gijssen
ring, geloof en heiligheid op aarde te bevorderen.’

J.C. Ryle

J.C. Ryle

Het
Brood

Het Brood
des levens

des
levens

Bijbels
dagboek

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen.

9 789087 188115

Bijbels dagboek

Over de auteur
J.C. Ryle (1816-1900) was een voorman binnen de ‘Evangelical Party’,
de beweging in de Kerk van Engeland
die in alle opzichten trouw aan Gods
Woord nastreefde. Hij wist zich nauw
verbonden met het gedachtegoed van
de hervormers en de puriteinen.
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Bijbels dagboek

Isaac
Ambrosius

Ds. F. Bakker is slechts acht jaar predikant geweest in de Christelijke
Gereformeerde Kerk. Hij overleed op 45-jarige leeftijd. Hij diende
de gemeenten van
Huizen en Driebergen.
Toch heeft hij door zijn nagelaten preken en
meditaties grote bekendheid gekregen. Niet in het minst door zijn
boekje Gebedsgestalten waarvan er
inmiddels meer dan 100.000 zijn verkocht.

H et L icht
der wereld

Isaac Ambrosius
Flaptekst volgt

H et L icht

Het dagboek heeft een duidelĳke letter.
Samengesteld door J. Kranendonk-Gĳssen

Onder 't
heiligend
kruis

der wereld
Bijbels dagboek

In dit dagboek treft u dagboekstukjes aan die zijn samengesteld uit
zijn nagelaten geschriften en uit preken die nooit eerder zijn uitgegeven. Deze kenmerken zich door hun pastorale en hartelijke toon.
Ds. Bakker had de gave om op een eenvoudige,
eerlijke manier geestelijk onderwijs te geven vanuit de Schrift.
Daarbij wees hij voortdurend op de noodzaak om met Christus
verenigd te zijn.
Vandaar de titel Blijft in Mij.

Bijbels dagboek

R.M.
McCheyne
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dagboek
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Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 14,99

Dit dagboek is samengesteld aan de hand van
Gelijkenissen van de Heiland van de geliefde predikant
C.H. Spurgeon (1834-1892). Zijn leerredenen zijn een
bron vol onderwijs! Zowel voor het geestelijke leven
als voor het leven van elke dag. Hij verklaart daarin de
woorden die de Zaligmaker sprak tijdens Zijn omwandeling op aarde. Spurgeon zelf schrijft:
‘Wat is God goed en wat buigt Hij diep dat Hij door
gelijkenissen heeft willen spreken. Hij heeft dat gedaan opdat
Zijn kinderen de verborgenheden van het Koninkrijk zouden
leren. (...) De God, Die dondert zodat de bergen beven, wil tot
ons spreken in het suizen van een zachte stilte. Zouden wij
dan niet vol verwachting met Maria aan Zijn voeten gaan
zitten en van Hem willen leren?’

C.H. Spurgeon

Woorden
van de
goede
Herder

C.H. Spurgeon

Woorden
van de goede Herder

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen
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dagboek
Bijbels dagboek

12-04-19 16:58

9 789087 182212

J.C. Ryle

Gouden
momenten

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Barcode
9 789087 180799

Onder 't heiligend kruis_omslag.indd 1

9 789087 185565

1900) had de gave om zijn boodschap in korte
bewoordingen weer te geven en snel tot de
kern van de zaak te komen.
Dat blijkt ook duidelijk uit de dagboekstukjes
in Gouden momenten die zijn samengesteld
aan de hand van de vele werken van Ryle. De
nagelaten geschriften vormen een goudmijn
vol wijze woorden. De boodschap is nog
steeds uiterst actueel! Ryle roept op tot
bezinning en zelfonderzoek. Maar wijst ook
heen naar de hemelse Medicijnmeester. Zo
kunnen de momenten van stil zijn met de
Schrift aan de hand van dit dagboek Gouden
momenten worden!

Bijbels
dagboek

Bijbels dagboek

R.M. McCheyne

De bekende
Engelse John Charles Ryle (1816JOHN
BUNYAN

Reisgids

Onder 't
heiligend
ruis

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen
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J.C. Ryle

B i j b e l s dag b o e k

Cadeauboeken | Geloofsopbouwende thema’s
Geschenkboekje vol troostrijke gedachten

Wulfert Floor

Moed en kracht

Gij vertroost
mijn ziel
Wulfert Floor

Wulfert Floor

Wulfert Floor

In dit geschenkboekje, Ur am evere pa as endae. Reperuntur?
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Verhoring van het gebed

Gij vertroost mijn ziel

borpori officipsamet volut quo to et facero
voluptiis corerro blatet maio molorpore, ommolo viducid magnis doloreic tor sitat quosto
exerum voluptas et molut eumentum sum ad
ut ipsam eius ex eatetum cus.
Eliquis acestis sim quo berumqui conse etur
maximus quiandi re ex eum faccus debis dolorum et pore sectatur, aut moluptatem excerci dentotatem qui nest, coruptatibea quo
te quuntotae. Giatestotate non cupta volo et
lacestem num fugiae cum, in pernat.
Il estium int ex ea con nemquid quibus endis ut repe quati doluptae dolorporrum quae
mi, volorec tiandunt ratem alit et as et estios
eatque nusa nimodicient omni cuptum quia
quoditios dem earcid modion natur aut ut lab
iur? Es eaquiberi aliquia culparuntor autem et
ut quiatur aditatior mini sit volor milluptaqui
ut aut esto eleceptaquo tem

Verhoring van
het gebed
Wulfert Floor

Wulfert Floor

9 789087 188122

Eerder verschenen

Moed en kracht

Wulfert Floor (1818-1876), de bekende landbouwer uit
Floor
(1818-1876),
de bekende
landDriebergen, ging vaak Wulfert
voor op
de
deel van
de boerderijbouwer uit Driebergen, ging vaak voor op de
deel van de boerderijen.
Niet alleen in de
om- ook
en. Niet alleen in de omgeving
van Driebergen,
maar
geving van Driebergen, maar ook elders in het
elders in het land. Veelland.
vanVeel
zijn
zijn
bewaard
van ‘oefeningen’
zijn ‘oefeningen’ zijn
bewaard
gebleven.
gebleven. De twee oefeningen
in dit geschenkboekje spreDe twee oefeningen in dit geschenkboekje
spreken
van
moed
kracht
voor allen
diealleen
hun
ken van moed en kracht voor allenendie
hun
hulp
van
hulp alleen van de Heere verwachten.
de Heere verwachten.
– Worden niet twee musjes om een penningsken
- Worden niet twee musjes
een
penningsken
verkocht? om
En niet
één van
deze zal op de aardevervallen zonder uw Vader. En ook uw haren des
kocht? En niet één van
dezew
zal
op
de aarde vallen
hoofds zijn alle geteld. Vreest dan niet; gij gaat
vele
musjes
te
boven.
Mattheüs
zonder uw Vader. En ook uw haren des10:29-31
hoofds zijn alle
geteld. Vreest dan niet;
gijmijn
gaat
musjes
– Bezwijkt
vleesvele
en mijn
hart, zo is te
Godboven
de
Rotssteen mijns harten en mijn Deel in eeuwig(Mattheüs 10:29-31).heid. Psalm 73:26
- Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de
Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen
Rotssteen mijns harten en mijn Deel in eeuwigheid
(Psalm 73:26).
Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen.

Moed en
kracht
Wulfert Floor

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep Ambtsdragers en
gemeenteleden

9 789087 182335

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
Wulfert Floor was landbouwer in
Driebergen (1818-1876). Daarnaast was
hij oefenaar en ging door het hele land
voor in de diverse gemeenten.

Uitvoering gebonden
Formaat 11 x 16 cm
Omvang ca. 72 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 10,95
ISBN 978 90 8718 8122
c-NUR 713-002
Verschijnt september 2022

9 789087 188122
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Citaatboeken | Algemeen
Geschenkenboekje met pakkende citaten uit de werken van Guido de Brès

Drs. J.A. Schippers

Belijdend in de bres
Markante citaten van Guido de Brès

BOEKGEGEVENS
Uitvoering gebonden
Formaat 11 x 16 cm
Omvang ca. 120 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 13,95
ISBN 978 90 8718 7996
c-NUR 625
Verschijnt september 2022

9 789087 187996

BELIJDEND
IN DE BRES
Markante
citaten van
Guido de Brès

Drs. J.A. Schippers

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

BELIJDEND IN DE BRES

Ontroerende woorden schreef Guido de Brès op 19
mei 1567 vanuit de gevangenis
de afscheidsbrief
Dit boekje isin
samengesteld
ter gelegenheid
van het 500e geboortejaar van Guido
aan zijn moeder: ‘Niemand
is
gelukkig
te
midden
de Brès (1522-1567), de reformator der
van de onrust en de onbestendigheid
van
eeuw,
Nederlanden. Het bevat
een deze
bloemlezing
uit de boeken, belijdenis en brieven die
behalve zij die gebouwdhijzijn
op het vaste fundament,
schreef. De citaten geven een goede
indruk van van
zijn opvattingen
en tonen
Jezus Christus.’ De reformator
de Nederlanden
zijn scherpzinnigheid, grondige studie en
grossierde in goedlopende
volzinnen,
bijvoorbeeld
standvastig vertrouwen op God.
De gevolgen van het onverbloemd
uitin zijn Nederlandse Geloofsbelijdenis.
Jan Schippers
komen voor zijn geloof bleven Guido
slaagde er evenwel in om
een reeks pakkende citaten
zeker niet bespaard. Toch bleef hij als
getuige
belijdenden
in de
bres staan. de
uit verschillende boeken,
brieven
natuurlijk
Dat bemoedigt en inspireert!
belijdenis van Guido te verzamelen en aan de hand
van kernwoorden te groeperen. De citaten geven
een goede indruk van zijn opvattingen en tonen zijn
scherpzinnigheid, grondige studie en standvastig
vertrouwen op God. De gevolgen van het onverbloemd uitkomen voor zijn geloof bleven Guido zeker
niet bespaard. Toch bleef hij als getuige belijdend in
9 789087 187996
de bres staan. Dat bemoedigt en inspireert!

Drs. J.A. Schippers

Doelgroep

Liefhebbers van kerk- en vaderlandse geschiedenis

Over de auteur
Drs. J.A. Schippers (1968) is sinds
2006 directeur van de Guido de
Brès-Stichting, het Wetenschappelijk
Instituut voor de SGP.
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Promotie

Over de auteur

Doelgroep

BOEKGEGEVENS

NON-FICTIE

30

Pastorale thema’s | Kinderloosheid
Gevarieerde bundel met meditaties en ervaringsverhalen rond kinderloosheid

Ds. H. Zweistra e.a.

Wijs ons Uw wegen
Biddend omgaan met kinderloosheid

Uitvoering gebonden
Formaat 13 x 19 cm
Omvang ca. 112 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 13,95
ISBN 978 90 8718 8252
c-NUR 711-040
Verschijnt september 2022

9 789087 188252

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 10,49

Ds. H. Zweistra e.a.

BOEKGEGEVENS

Uw wegen

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Wijs ons

Gods wegen lopen vaak anders dan wij denken. Dat
wegen lopen vaak anders dan wij denis zeker het geval als eenGods
echtpaar
uitziet naar de
ken. Dat is zeker het geval als een echtpaar
naar deWat
kinderzegen
en als deze uitkinderzegen en als dezeuitziet
uitblijft.
een vragen
blijft. Wat een vragen kunnen er in het hart
leven. Waarom
gebeurt
dit? Moetdit?
je maar
kunnen er in het hart leven.
Waarom
gebeurt
afwachten of mag je ingrijpen? En kan een
Moet je maar afwachten of mag
je ingrijpen?
leven zonder
kinderen zinvolEn
zijn?kan
een leven zonder kinderen
zijn?predikanten
Ook familie,
Ook zinvol
familie, vrienden,
en ambtsdragers die om kinderloze echtparen heen
vrienden, predikanten en
ambtsdragers
die
om
kinstaan, hebben zo hun vragen. Hoe moet je
kinderloos
echtpaar
Wanderloze echtparen heen een
staan,
hebben
zoaanspreken?
hun vragen.
neer is het gemis verwerkt? Wat betekent het
huwelijksformulier
voor hen?
Hoe moet je een kinderloos echtpaar
aanspreken?
Wanneer is het gemis verwerkt?
betekent
het
Deze uitgave Wat
wil kinderloze
echtparen
onderen handreikingen geven aan mensen
huwelijksformulier voorsteunen
hen?
Deze
uitgave
wil
kindie hen omringen. Om met elkaar de bede
op te zenden:en
‘Heere,
wijs ons Uw wegen.’
derloze echtparen ondersteunen
handreikingen
Wijs
ons
Uw
wegen
is
samengesteld
naar
geven aan mensen die hen omringen. Om
met elkaar
aanleiding van het 25-jarig bestaan van de
de bede op te zenden: ‘Heere,
wijs ons
Uw wegen.’
Reformatorische
Vereniging
van Ongewild
Kinderloze Echtparen (Revoke).
‘Wijs ons Uw wegen’ is samengesteld naar aanleiding
van het 25-jarig bestaan van de Reformatorische
Vereniging van Ongewild Kinderloze Echtparen
(Revoke). Het boek bevat naast Bijbelstudies9 ook
789087 188252
prachtige natuurfoto’s.

Wijs ons
wegen

Uw

Biddend omgaan met kinderloosheid

Ds. H. Zweistra e.a.

Doelgroep Kinderloze echtparen, gemeenteleden,
ambtsdragers

Over de auteurs
Aan dit boek hebben meegewerkt: mr. C.G. van der Staaij, ds.
H.J. Agteresch, ds. R.A.M. Visser, ds. G.J. van Aalst, Astrid
Bokhorst (NPV), ds. H. Zweistra, ds. J. Roos, Nico van der Voet,
ds. A.A. Egas, ds. K. Visser, Maarten van Dijk en Jantine den
Uijl-van Loon (Praktijk den Uijl), Wilma van Klaveren, ds. C.L.
Onderdelinden, ds. A. Vlietstra, L. Huisman, ds. J. Belder, ds.
H.J. Stoutjesdijk.
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Pastorale thema’s | Lijden/verdriet
Boek over de spannende vraag: Zijn wij bereid om verdrukking te lijden?

Ds. A.A. Egas

Als verdrukking komt
‘In de wereld zult gij verdrukking hebben’, zegt de
Heere Jezus tegen Zijn discipelen en in hen tegen
Zijn Kerk. In dit boek bespreekt de auteur wat de
Bijbel zegt over deze indringende boodschap. Hij
behandelt de betekenis van het begrip ‘verdrukking’
in het leven van de apostel Paulus en trekt daaruit
geestelijke lessen voor christenen in de 21e eeuw.
Vanuit de verdere geschiedenis van de kerk in de
verdrukking toont de auteur de littekenen die de vervolgde kerk draagt vanwege haar gemeenschap met
Christus. Ten slotte legt de auteur uit wat de Bijbel
zegt over de grote verdrukking. Het boek bevat voorbeelden uit de praktijk waarmee christenen in de
verdrukking te maken hebben. Het stelt de lezer voor
de spannende vraag: zien wij als christenen in onze
samenleving van vandaag signalen van verdrukking
en zijn wij daarop voorbereid?

Als
verdrukking
komt
Ds. A.A. Egas

NEC TAM

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep

EN CONSUMEBATUR

Jongeren, jongvolwassenen,
ouderen, gemeenteleden

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
Ds. A.A. Egas is sinds 2017 verbonden aan de
christelijke gereformeerde kerk in Damwoude.
Hiervoor stond hij in Nieuwkoop/Vianen (2010),
Middelharnis (2006) en Urk (Eben-Haëzer,
1999). Ds. Egas is bestuurssecretaris van de
interkerkelijke zendingsorganisatie Stichting
Bonisa, waarvoor hij jaarlijks een bezoek brengt
aan het zendingsveld in Azië.

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 168 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 90 8718 7811
c-NUR 711-042
Verschijnt oktober 2022

9 789087 187811

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 10,99
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Christen & Maatschappij | Onderwijs
Inspirerend boek over de nalatenschap van ds. Golverdingen voor het onderwijs

Drs. D. van Meeuwen (red.)

Inspirerend onderwijzen
De visie van ds. Golverdingen op kind en onderwijs

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

BOEKGEGEVENS
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 104 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 8160
c-NUR 740-025
Verschijnt november 2022

9 789087 188160

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



Promotie



Opvoeden en onderwijzen ‘in deOpvoeden
vreze
des Heeren’.
en onderwijzen ‘in de vreze des Heeren’. Dat was voor
ds. M. Golverdingen (1941-2019) van levensbelang. De predikant
Dat was voor ds. M. Golverdingen
(1941-2019)
van
van de Gereformeerde Gemeenten heeft als pedagoog – want dat
hij ook – veel betekend voor het christelijk en reformatorisch
levensbelang. De predikant vanwas
de
Gereformeerde
onderwijs. In tal van lezingen en in zijn boeken Mens in beeld en
onderwijs bracht hij zijn visie op onderwijs en onderGemeenten heeft als pedagoog –Inspirerend
want
dat was hij
wijsgevenden naar voren. Doorwrocht en sprankelend.
ook – veel betekend voor het christelijk
en reformatoInspirerend onderwijzen geeft de hoofdzaken uit deze boeken
kernachtig weer, aangevuld met een korte biografie en enkele
risch onderwijs. In tal van lezingen
en
in
zijn boeken
pedagogische hoofdlijnen uit zijn in 2022 uitgegeven catechismusverklaring. De lezer zal al snel merken dat zijn visie nog altijd
‘Mens in beeld’ en ‘Inspirerend onderwijs’
bracht hij
verrassend actueel is.
Opvoeden ‘in de vreze des Heeren’ geldt volgens ds. Golverdingen
zijn visie op onderwijs en onderwijsgevenden
naar
voor het gezin, de school en de kerk. De samenstellers van dit
boek hopen dan ook dat de inhoud opvoeders en onderwijsvoren. ‘Inspirerend onderwijzen’
geeft de hoofdzaken
gevenden binnen het christelijk en reformatorisch onderwijs mag
inspireren.
uit deze boeken kernachtig weer,
aangevuld met een
Deze uitgave is samengesteld door drs. G. Bergacker, C. Bregman,
korte biografie en enkele pedagogische
hoofdzaken
drs. A. Golverdingen en drs. D. van Meeuwen.
uit zijn in 2022 uitgegeven catechismusverklaring.
Opvoeden ‘in de vreze des Heeren’ geldt volgens ds.
Golverdingen voor het gezin, de school en de kerk.
De samenstellers hopen dan ook dat de inhoud
opvoeders en onderwijsgevenden mag inspireren.
Deze uitgave is samengesteld door drs. G. Bergacker,
9 789087 188160
C. Bregman, drs. A. Golverdingen en drs. D. van
Meeuwen.








 


Doelgroep

Docenten, leerkrachten,
opvoeders

Over de auteur
Drs. D. van Meeuwen is zijn hele leven werkzaam geweest in het reformatorisch onderwijs, als docent en als leidinggevende. Na zijn
pensionering werd hij landelijk voorzitter van
de SGP. Daarnaast is hij nog altijd bestuurlijk
betrokken bij het onderwijs.
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Christen & Maatschappij | Onderwijs
Treffende citaten over onderwijs, voorzien van verwerkingsopdrachten

Ds. G.H. Kersten

Van jongs af aan geleerd
Bijbels onderwijs voor school en gezin
‘O, ik gevoel, wij komen zoveel te kort. Menigmaal
zou ik een groot deel van mijn tijd willen vrijmaken
voor mijn kinderen. Zij zijn het kostelijk pand ons
toebetrouwd. Hun welzijn is toch onze kroon en blijdschap. In het bijzonder hun geestelijk welzijn. Dat de
Heere Zich hunner ontferme, naar Zijn vrijmachtig
welbehagen.’
Deze woorden sprak ds. G.H. Kersten (1882-1948)
op 12 januari 1939 tijdens de opening van de algemene vergadering van de VGS. Het was zijn diepe
overtuiging dat leerlingen onderwezen en gevormd
moesten worden vanuit de ‘leer die naar de godzaligheid is’. Over de invulling van dit fundamentele
onderwijs heeft hij veel geschreven. Dit boek bestaat
uit veertig citaten met verwerkingsopdrachten, die
tevens voorzien zijn van een passend Bijbelgedeelte
en psalmvers. Deze gedeelten zijn zowel op scholen
als in gezinnen bruikbaar en nuttig tijdens bezinningsmomenten.

Promotie Presentatiebijeenkomst,
advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Van jongs af
aan geleerd
Bijbels onderwijs voor
school en gezin
Ds. G.H. Kersten

Doelgroep Leerkrachten en
geïnteresseerden
in onderwijs

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
Ds. G.H. Kersten (1882-1948) was de stuwende
kracht achter het ontstaan van de Gereformeerde
Gemeenten in 1907. Verder is hij bekend geworden als medeoprichter van de SGP en door zijn
werk namens die partij in de Tweede Kamer. Als
predikant was hij de drijvende kracht achter de
oprichting van veel plaatselijke ‘lagere’ scholen.

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 128 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 7897
c-NUR 740-025
Verschijnt september 2022

9 789087 187897
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Christen & Maatschappij | Ethische vraagstukken
Aansprekende studie over de plaats van orthodoxe christenen in Nederland

Drs. Ton van der Schans (red.) | Deel 7 in de serie Driestarreeks Studium Generale

Aanvallen of verdedigen
De plek van orthodoxe christenen in polariserend Nederland
Refo’s werden lange tijd gezien als onschuldige
folklore. Dat is echter aan het veranderen. Want zijn
die orthodoxe christenen niet gevaarlijk? Media weten de biblebelt meer dan ooit te vinden. Ze storten
zich op kerkgang in coronatijd, op vaccinatie en op
reformatorische scholen die kinderen ‘gedwongen uit
de kast laten komen’. In deze nieuwe publicatie in de
reeks Studium Generale van Driestar educatief tref je
onder meer een historische schets aan van de refo’s
en de samenleving. De auteurs gaan op zoek naar
Bijbelse antwoorden op de vraag wat je als christen
te doen staat in deze samenlev ing. Aanvallen of juist
verdedigen? Samengesteld door mr. Dick Alblas,
Wilco Boender, dr. John Exalto, Laurens van der
Tang, drs. Ton van der Schans en dr. Paul J. Visser.

Aanvallen of
verdedigen
Drs. Ton van der Schans (red.)

De plek van orthodoxe
christenen in polariserend
Nederland

Eerder verschenen

en de ervaring van
geloof, hoop en liefde

Ds. A.T. Vergunst

Bidden met
de Schrift

Driestarreeks
Studium Generale

9 789087 181192

Driestarreeks
Studium Generale
9 789087 181987
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Promotie

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep

Jongeren en ouderen,
ambtsdragers

Ds. A.T. Vergunst

Dr. A. de Reuver

Driestarreeks
Studium Generale

Ihicium, voluptumet praeper iaspid
ullat
Dr. A.
de volenis
Reuver aceptium
inctiatet fuga. Apicillautem repta sustiorest eume natiusa
ectibus placcum invent, sit quam quas alibus, in ex ese
veliqui anderum fugit alitat.
Exeriossi con nonsed magnimagnis reptam aspid que
nosam dolupta tiorit harcimetur rendae pro dolum
earuptaque nulla nonserro doluptatem aspedis nim audit,
sin rates illab iunt omnitat ioritium voleces totaeptat in
pratibusda vero bereictature eos et ellabo. Ut aut delit,
ius explit quias milit ut rerspe niment dit faccae illaboria
volum evenihilibus ratecti volorep tatatia dellatem labo.
Ur?
Mus, que doloreium autem sequat volorem quiscidic tet
laut occum repro mos cupta aut eos et aut magnihiciet
voloresequat vel illorep elibea volorecus pa nihillabore
et modignimus sitius, core vendel molorum faceatur
aut rem ad magnimus dolore cus dem apellate solorep
erentotatae cuptatium ius quunt reicidem. Andit laudici
enimillut ute que poreicimus etur?

Gods openbaring

Bidden met de Schrift

Geweld, offers en beloften

dr. A. Versluis e.a.

De actualiteit van het oude testament_omslag.indd 1

Flaptekst volgt

De actualiteit
van het Oude
Testament

Gods openbaring en de ervaring van geloof, hoop en liefde

De auteurs gaan in hun bijdragen diepgaand op deze vragen in. Door een benadering vanuit het geheel van de Schrift
reiken ze antwoorden aan die de lezer houvast bieden en
duidelijk maken wat de relevantie van deze gedeelten is
voor onze tijd.
De bijdragen in deze bundel vormen een uitwerking van een
drietal lezingen binnen het Studium Generale-programma
van Driestar educatief.

dr. A. Versluis, dr. P. de Vries, prof. dr. M.J. Paul
De actualiteit van het Oude Testament

Voor christenen is het Oude Testament niet zozeer een boek
met verhalen over gebeurtenissen of gebruiken uit het verleden, maar het Woord van God. Juist daarom kunnen
sommige gedeelten ongemakkelijke vragen oproepen: Wat
moeten wij nu met al dat geweld? Wat is de zin van de in
detail beschreven offerwetgeving? Wat betekenen de nog
onvervulde beloften over herstel van Israël en een toekomstige heilstijd?

Bidden met de Schrift_omslag DEF.indd 1

9 789087 181192

BOEKGEGEVENS
Uitvoering paperback
Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang ca. 112 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 10,95
ISBN 978 90 8718 8436
c-NUR 740-070
Verschijnt oktober 2022

9 789087 188436

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

07-05-19 13:05

9 789087 181987

Over de auteur
Drs. Ton van der Schans is docent
geschiedenis op Driestar Hogeschool
en was jarenlang voorzitter van de
vakorganisatie van geschiedenisdocenten VGN.

Christen & Maatschappij | Ethische vraagstukken
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Handboek met doordenkingen van actuele medisch-ethische vraagstukken

Diederik van Dijk (red.)

Het goede leven
Medische ethiek voor elke dag
Een prenatale screening laten doen? Hoe sta ik tegenover orgaandonatie? Is mijn geslacht een gegeven? Hoe lang ga ik door met medische behandelingen? Wat is het goede leven? Opvattingen rond leven
en dood, ziekte en gezondheid, geslacht en seksualiteit, maakbaarheid en gegevenheid worden bepaald
door iemands godsdienst of levensovertuiging. Er
bestaat geen neutrale benadering. Wat is logischer
als het gaat om de zorg voor het leven dan om te rade
te gaan bij de Schepper van dit leven? De Heere God
geeft in de Bijbel gezaghebbende, beschermende
leefregels die ons leiden door levensvragen. Dit boek
wijst, vanuit de christelijke ethiek, richting ten aanzien van medisch-ethische onderwerpen. Dit geldt
thema’s rond het begin en einde van het leven, maar
evenzeer de vragen die in de loop van dit leven opkomen. Deze publicatie geeft toegankelijke informatie
rond medisch-ethische vragen.

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

HET
GOEDE
LEVEN
Medische ethiek voor elke dag

Diederik van Dijk (red.)

Doelgroep Jongeren en ouderen met vragen
over (gezondheids)zorg, medewerkers in de zorg

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
Mr. Diederik van Dijk (1971) is sinds
2018 directeur van NPV-Zorg voor het
leven. Daarnaast is hij onder meer lid
van de Eerste Kamer namens de SGP.

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 264 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 13,95
ISBN 978 90 8718 8306
c-NUR 740-070
Verschijnt september 2022

9 789087 188306

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 10,49
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Relaties | Gezin
Bijbelse inzichten en praktische aanwijzingen om de ouder-kindrelatie te herstellen

Margy Tripp

Het is nog niet te laat!
Herstel de beschadigde relatie met je tiener of volwassen kind
Je hebt je met hart en ziel aan de opvoeding van je
kinderen gewijd en toch loopt de relatie met hen
stuk. Dit boek wil je bemoedigen: het is nog niet te
laat. Er zijn dingen die je kunt doen om de beschadigde verhouding met je jongvolwassen kind te veranderen. ‘Het is nog niet te laat!’ verdiept je inzicht in
wat er kan zijn misgegaan in de verstandhouding
met je zoon of dochter. Hoe kun je vervolgens verzoening tot stand brengen? De auteur geeft praktische
aanwijzingen om op een nieuwe manier met je kind
om te gaan en naar een herstelde relatie te streven.
Genade en het Evangelie spelen daarbij een centrale
rol. Het onderwijs dat de auteur geeft, is een vrucht
van haar eigen levenservaring en van de gesprekken
die zij met vele ouders voerde.

Het is nog
niet te laat!

Herstel de beschadigde relatie met
je tiener of volwassen kind

Vertaald door Th. van Eijzeren.

Promotie

Margy Tripp

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

BOEKGEGEVENS
Uitvoering paperback
Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang ca. 160 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 15,95
ISBN 978 90 8718 8214
c-NUR 767-020
Verschijnt september 2022

9 789087 188214

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

Doelgroep

Ouders die een verstoorde relatie met hun kind
hebben

Over de auteur
Margy Tripp is schrijfster en spreekster voor Sheperding The Heart
Ministries. Zij en haar man, ds. Tedd
Tripp, hebben drie getrouwde kinderen en negen kleinkinderen.
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Lokale boeken | Regionale cultuur
Aansprekend overzicht van talen die in de Bijbelgordel gesproken worden

Klaas de Groot, Kees van Reenen

Onder ôôns gezeed
De taal van de Bijbelgordel
Hoe sterk staat talige diversiteit in de Bijbelgordel?
Naast een eigen verkenning van de auteurs laten
verschillende bekende én onbekende taalgebruikers
hun licht schijnen over hun aspect van taal. Onder
ôôns gezeed: gebruiken wij, reformatorische christenen, andere woorden dan andere mensen? Bestaat
er zoiets als Bijbeltaal? En de streektalen: bij welke
gelegenheden worden die nog gebruikt, en worden
ze in bevindelijke streken méér in ere gehouden dan
erbuiten of is het overal kommer en kwel? Een feest
van herkenning voor de ‘refo’, boeiend leesvoer voor
iedere taalliefhebber en wellicht een aanzet tot verder onderzoek voor taalkundigen. Door middel van
QR-codes kunnen de lezers via hun telefoon geluidsfragmenten in dialect beluisteren, wat het boek een
interactieve meerwaarde geeft.

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep Geïnteresseerden in taalkunde,
dialecten en lokale geschiedenis

BOEKGEGEVENS

Over de auteurs
Kees van Reenen is werkzaam in het bosen natuurbeheer. Hij schreef meerdere
boeken, onder meer over lokale geschiedenis en biologie.
Klaas de Groot is docent biologie op
de Gomarus Scholengemeenschap in
Gorinchem. Hij houdt zich al jaren bezig
met het verzamelen van informatie en verhalen over dialecten.

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 160 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 90 8718 8269
c-NUR 521
Verschijnt oktober 2022

9 789087 188269

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 10,99
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Levensverhalen | Waargebeurde verhalen
Bijzonder cadeauboekje vol herinneringen aan kleurrijke ontmoetingen

Rudy Reijersen van Buuren-Gorter

Koffer vol verhalen
Kleurrijke ontmoetingen in de wereld van dak- en thuislozen
Toen Rudy Reijersen van Buuren-Gorter begon als
teamleider bij Stichting Ontmoeting, had ze nauwelijks een beeld bij de doelgroep van de organisatie.
Dat veranderde snel; ze werd ondergedompeld in de
wereld van dak- en thuislozen en kwetsbare mensen die veel hadden meegemaakt. Tien jaar lang
ontmoette ze honderden mensen die God op haar
weg plaatste in Hoek van Holland en Rotterdam.
Gedreven door naastenliefde en oprechte belangstelling werd ze telkens weer geraakt door hun levensverhalen. Regelmatig deelde Rudy iets over het wel
en wee van cliënten in een kerkblad. Een verzameling van veertig korte verhalen over personen die ze
ontmoette, is nu gebundeld. Portretten van mensen,
confrontaties met de dood, lastige dilemma’s en alledaagse gebeurtenissen, ze komen allemaal samen in
‘Koffer vol verhalen’.

Promotie

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

BOEKGEGEVENS
Uitvoering paperback
Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang ca. 96 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 8375
c-NUR 402
Verschijnt december 2022

9 789087 188375

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

Koffer vol
verhalen

Kleurrijke ontmoetingen in de wereld
van dak- en thuislozen

Rudy Reijersen van Buuren-Gorter

Doelgroep

Betrokkenen bij Stichting Ontmoeting,
werkers in de opvang van kwetsbare
mensen, dak- en thuislozen

Over de auteur
Rudy Reijersen van Buuren-Gorter
werkte tien jaar lang als teamleider
bij Stichting Ontmoeting. Momenteel
is ze werkzaam als manager bij het
Leger des Heils.
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Een inspirerend getuigenis in een tijd van wereldwijde christenvervolging

A. Jobse | Deel 4 in de serie Kroongetuigen

De herder van Guangzhou
Samuel Lamb en de ondergrondse kerk in China

A. (Bram) Jobse is al jarenlang betrokken bij lectuurverspreiding
taatschap Bijbelverspreiding Gereformeerde Gemeenten; daarna in China, als bestuurslid van de Hudson Taylor Stichting.
Hij was werkzaam in het bedrijfsleven en is ambtsdrager in de
Gereformeerde Gemeente van Dordrecht.

De dominee
van Buchenwald

A. Jobse

Sterven is winst
Gods weg met zendingsechtpaar
John en Betty Stam

9 789087 184650

Steef Post en Filip Uijl

A.B. Goedhartin de wereld. Eerst in Ghana, West-Afrika, namens het Depu-

K RO ON G E T U IG E N

Dit boek beschrijft het leven van Asja; haar moeilijke jeugd,
haar bekering en haar dienst aan Jezus als liefdevolle moeder
en trouwe echtgenote van Stepan Germanjuk. Zo mogelijk
bezocht Asja samen met de kinderen haar man als hij gevangen zat, en ze reisde hem achterna toen hij verbannen werd
naar een desolate nederzetting in Siberië. Haar levensverhaal
is een indrukwekkend getuigenis van onvoorwaardelijke
navolging van de Heere Jezus.
Steef Post is ondernemer, coach en mediator. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan en schrijft columns voor het
Reformatorisch Dagblad.
Filip Uijl is voorlichter bij Friedensstimme. Hij schrijft columns
voor het gezinsblad Om Sions Wil.

De herder
van Guangzhou

Volg Mij na

De dominee van Buchenwald-omslag-2.indd 1

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

In de eenentwintigste eeuw is er nog steeds in meer dan vijftig landen ter wereld sprake van openlijke christenvervolging. Daarom heeft dit aangrijpende verhaal over twee jonge
mensen die hun leven gaven voor Christus ook nu nog veel
te zeggen.

Het levensverhaal van Paul Schneider
9 789087 182960

K RO ON G E T U IG E N

A. Jobse

A.B. Goedhart

A.B. Goedhart is oud-directeur van een pc-basisschool en ouderling van de hersteld hervormde gemeente te Leerbroek. Hij publiceert over kerkhistorische thema’s.

K RO ON G E T U IG E N
John en Betty Stam waren als zendingsechtpaar door de China Inland Mission uitgezonden naar China. Op 6 december
1934 viel het Rode Leger Tsingteh binnen, het stadje waar ze
juist een nieuw werkterrein hadden gevonden. John en Betty
werden gevangengenomen en twee dagen later wreed vermoord. Hun drie maanden oude baby Helen bleef wonderlijk
bewaard.
De brute moord op het jonge zendingsechtpaar schokte de
hele christelijke wereld. Het werkte echter ook als impuls om
meer zendelingen uit te sturen naar dit immense land, dat
leed onder een machtsstrijd tussen nationalisten en communisten.

A. Jobse

Samuel Lamb en de ondergrondse kerk
in China

9 789087 187866

Sterven is winst

Schneider sloot zich in de jaren dertig aan bij de Bekennende
Kirche, een beweging die niet wilde buigen voor de ideologie
van Hitler. Vanwege zijn verzet tegen het nationaalsocialisme
werd hij verschillende malen gearresteerd. Uiteindelijk werd
Schneider weggevoerd naar concentratiekamp Buchenwald.
Daar viel hij op doordat hij moedig getuigde van zijn geloof
in de Heere Jezus Christus. Daarom werd hij ‘de dominee van
Buchenwald’ genoemd. Na een jaar van eenzame opsluiting en
tal van martelingen werd Paul Schneider op 18 juli 1939 door
een kamparts gedood.

De dominee van Buchenwald

Ds. Paul Scheider (1897-1939) groeide op in een Duitse protestantse gemeente waar de naam van dr. H.F. Kohlbrugge
bekend was. Mede daardoor kende hij ook de Nederlandse
Geloofsbelijdenis die later, tijdens zijn gevangenschap, veel
voor hem betekende. Na zijn studie werd hij predikant in een
kleine dorpsgemeente.

A. Jobse

Eerder verschenen

K RO ON G E T U IG E N

De herder van Guangzhou

Samuel Lamb (1924-2013) was jarenlang het boegSamuel Lamb (1924-2013) was jarenlang het boegbeeld van
beeld van de Chinese huisgemeenten.
Hij was voorde Chinese huisgemeenten. Hij was voorganger in de
plaats Guangzhou.
Lamb werd gearresteerd
ganger in de Zuid-Chinese plaatsZuid-Chinese
Guangzhou.
Lamb
tijdens de vervolging onder het bewind van Mao Zedong en
bracht ruim twintig jaar
door in strafkampen.
werd gearresteerd tijdens de vervolgingen
onder
het Na zijn vrijlating pakte hij zijn werk weer op en was hij getuige van de
exponentiële
groei
van
de
kerk.
bewind van Mao en bracht twintig jaar door in strafLambs standvastigheid bemoedigde en inspireerde vele
kampen. Na zijn vrijlating pakte christenen
hij zijn
werk
weer
op is een belangin China
en daarbuiten.
Het lijden
rijk thema in zijn preken. Een beroemde uitspraak van Lamb
en was hij getuige van de exponentiële
was: ‘Hoe meergroei
vervolging,van
hoe meerde
groei’, waarmee hij niet
alleen groei in aantallen bedoelde, maar ook geestelijke groei.
kerk. Een beroemde uitspraak van
Lamb was: ‘Meer
Zijn dood liet een grote leegte achter in de Chinese kerk.
vervolging, meer groei’, waarmee
hij niet alleen groei
Ook vandaag de dag worden religieuze minderheden in
onderdrukt. Het levensverhaal van Lamb vormt een
in aantallen bedoelde, maar ook China
geestelijke
groei.
inspirerend getuigenis in een tijd van wereldwijde christenvervolging.
Zijn dood liet een grote leegte achter
in de Chinese
A. (Bram)
Jobse is al jarenlang
betrokken bij de verspreiding
kerk. Ook vandaag de dag worden
religieuze
mindervan christelijke lectuur in de wereld. Namens het Deputaatheden in China onderdrukt. Het schap
levensverhaal
vanGemeenten in Ghana
Bijbelverspreiding Gereformeerde
en als bestuurslid van de Hudson Taylor Stichting in China.
Lamb vormt een inspirerend getuigenis
in een
De auteur is ambtsdrager
in de tijd
gereformeerde gemeente van
Dordrecht.
van wereldwijde christenvervolging.

Steef Post en Filip Uijl

Volg Mij na

Promotie Presentatiebijeenkomst,
advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Hoe Asja Germanjuk in de verdrukking
Jezus volgde

9 789087 187316

24-11-2020 20:07

9 789087 182960

9 789087 184650

9 789087 187316

Doelgroep Iedereen die betrokken
is op de vervolgde kerk

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
A. (Bram) Jobse is al jarenlang betrokken bij de
verspreiding van christelijke lectuur in de wereld.
Namens het Deputaatschap Bijbelverspreiding
Gereformeerde Gemeenten in Ghana en als
bestuurslid van de Hudson Taylor Stichting in
China. De auteur is ambtsdrager in de gereformeerde gemeente van Dordrecht.

Uitvoering paperback
Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang ca. 160 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 11,95
ISBN 978 90 8718 7866
c-NUR 402-010
Verschijnt oktober 2022

9 789087 187866

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 8,99
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Aangrijpend verhaal over de bekering van een jonge misdadiger

S.A.C. Hoogendijk

Genade voor een moordenaar
De wonderlijke bekering van Thomas Savage
Als de nog jonge Thomas Savage (1651–1668) zijn
ouderlijk huis verlaat en aan de slag gaat bij een
wijnhandelaar, laat hij zijn kerkelijke opvoeding
helemaal los. Hij zoekt zijn vertier in de alcohol en bij
prostituees. Vooral één vrouw is uit op zijn geld. Dat
drijft hem tot een gruwelijke daad. Na de arrestatie
van Thomas krijgt hij bezoek van diverse Londense
predikanten. Is er nog redding mogelijk voor deze
jonge misdadiger, die de dood in de ogen ziet? Gaat
hij inzien dat zijn eigen werken geen waarde hebben
voor God, Die hij over slechts heel korte tijd gaat ontmoeten? Dit verhaal is een kort en tegelijk krachtig
getuigenis van Gods genade, verheerlijkt in een jonge
moordenaar.

Promotie

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

BOEKGEGEVENS
Uitvoering gebonden
Formaat 13 x 19 cm
Omvang ca. 120 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 13,50
ISBN 978 90 8718 8177
c-NUR 402-010
Verschijnt november 2022

9 789087 188177

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

S.A.C. Hoogendijk

Genade voor een
moordenaar
De wonderlijke bekering
van Thomas Savage

Doelgroep

Liefhebbers van waargebeurde (bekerings)
verhalen

Over de auteur
Stephan Hoogendijk is docent
en adjunct-directeur van de
Mount Cheam Christian School in
Chilliwack (Canada).
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Treffende bekeringsgeschiedenis van een zwarte man in Amerika

John Marrant

De dakloze zwerver
De veelbewogen pelgrimstocht van een Amerikaanse predikant
De tweede helft van de achttiende eeuw was een roerige tijd. De Amerikaanse kolonies scheurden zich
af van Engeland. Zwarten die de kant van Engeland
kozen, kregen hun vrijheid terug en werden verplaatst naar Nova Scotia, Canada. Een van degenen
die de kant van Engeland kozen, was John Marrant,
een als vrij persoon geboren zwarte man die op
13-jarige leeftijd tot bekering kwam onder de bekende predikant George Whitefield ten tijde van de Grote
Opwekking. Al gauw werd hem het leven door zijn
eigen familieleden zuur gemaakt en vluchtte hij de
wildernis in. In deze autobiografie en het daaropvolgende reisverslag vertelt Marrant van de wonderlijke
bescherming van God en Zijn grote macht in het
bekeren van mensen. In de bijlage is een korte levensbeschrijving opgenomen van David George, een
slaaf die ontsnapte en in de pas gestichte kolonie van
Sierra Leone de eerste zwarte baptistenpredikant
van Afrika werd.

John
Marrant
De Dakloze
Zwerver

De veelbewogen pelgrimstocht van een Amerikaanse predikant

Vertaald door Ruben Bolier.

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep Gemeenteleden

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
John Marrant (1755-1791) behoorde tot de eerste
generatie predikers in Amerika met een AfroAmerikaanse afkomst. Als Methodistenpredikant
werkte hij vooral onder de zwarte bevolking in
Amerika en spande zich in voor de afschaffing
van de slavernij.

Uitvoering gebonden
Formaat 13 x 19 cm
Omvang ca. 176 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 90 8718 8399
c-NUR 402-010
Verschijnt oktober 2022

9 789087 188399

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 10,99
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Levensschets van een bekend predikant uit de Gereformeerde Gemeenten

W.B. Kranendonk

Prediker van de ene Naam
Levensschets van ds. A.F. Honkoop
Ds. A.F. Honkoop (1921-2008) diende op vijf verschillende plaatsen de Gereformeerde Gemeenten
als predikant. Daarnaast was hij, mede dankzij zijn
zakelijk inzicht en leidinggevende gaven, betrokken
bij verschillende landelijke activiteiten van deze gemeenten. Zo was hij bijna veertig jaar voorzitter van
het curatorium van de Theologische School en zeven
keer preses van de Generale Synode. Het meest kenmerkend was echter zijn prediking van de ene Naam.
De Naam ‘Jezus’ was hem zeer lief.

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

Eerder verschenen
Dienen, leiden, samenbinden

Ds. Arie Vergunst (1926-1981) nam binnen de Gereformeerde
Gemeenten een grote plaats in. Hij diende deze gemeenten als
predikant, docent, synodepreses en als lid van allerlei kerkelijke
commissies. Ook op politiek-maatschappelijk terrein zette hij
zich in. Onderwijs en media hadden zijn grote belangstelling.
Bedeeld met veel gaven en een grote werkkracht was hij op allerlei terrein actief. Hij wenste vurig dat Gods Woord zou doorwerken in kerk en maatschappij. In zijn werk was het verlangen
naar onderlinge verbondenheid tussen gereformeerde belijders heel herkenbaar. Maar voorop stond voor hem zijn eerste en voornaamste opdracht: het prediken van het Woord der
verzoening.

W.B. Kranendonk

W.B. Kranendonk

Promotie

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep

Ambtsdragers en gemeenteleden

W.B. Kranendonk

Dienen,
leiden,
samenbinden

Leven en werk van ds. a. vergunst

9 789087 181970
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9 789087 181970

BOEKGEGEVENS
Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 252 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 24,95
ISBN 978 90 8718 7941
c-NUR 402-010
Verschijnt november 2022

9 789087 187941

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 18,49

Over de auteur
W.B. Kranendonk is sinds 2022 medewerker
van het Reformatorisch Dagblad. Eerder was
hij o.a. dertien jaar hoofdredacteur van het
RD en daarna uitgever bij De Banier. Hij heeft
diverse kerkhistorische publicaties op zijn
naam staan.
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Openhartige en bemoedigende autobiografie van een voormalige transgender

Laura Perry

Een transgender komt thuis
transgender

Nooit meer vrouw zijn. Dat was het doel van Laura
Perry, die na een lichamelijke transitie en een
naamsverandering voortaan als man door het leven
ging. Toch bracht die nieuwe identiteit haar niet de
innerlijke rust waarnaar ze zo verlangde. In ‘Een
transgender komt thuis’ vertelt de auteur haar persoonlijke verhaal. Op indringende wijze beschrijft
ze hoe God haar liet zien dat haar ‘nieuwe’ lichaam
haaks stond op het lichaam dat Hij geschapen had.
Daardoor kon en wilde Laura niet langer als man
door het leven gaan. Ze draaide haar transitie terug.
Nu is Laura er alles aan gelegen om te wijzen op
Christus, Die alleen waarlijk mensen vrij kan maken.
Met haar boodschap wil ze mensen bemoedigen en
helpen die te maken hebben met genderdysforie.
Maar haar verhaal geeft ook houvast voor de mensen
die om hen heen staan.

transgender
komt thuis

Laura Perry

Vertaald door Jeannette Wilbrink-Donkersteeg en
ingeleid door Laurens van der Tang namens stichting
Bijbels beraad m/v.

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Een

Doelgroep Ouders, pastoraal werkers,
ambtsdragers, gemeenteleden

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
Laura Perry leefde een periode als transgender,
maar heeft dat leven vaarwel gezegd toen ze
ervan overtuigd raakte dat dit niet Gods wil was.
Ze zet zich in voor het vespreiden van de Bijbelse
boodschap over huwelijk en seksualiteit.

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 264 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 90 8718 8474
c-NUR 402-010
Verschijnt september 2022

9 789087 188474

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 10,99
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Historisch verhaal over het leven en huwelijk van Jonathan Edwards

Edna Gerstner

Schijnend licht
Het opmerkelijke huwelijk van Jonathan en Sarah Edwards

Schijnend

‘De zendeling was zo vurig aan het bidden, dat
zelfs zijn hoofd meebewoog. Een giftige slang
kwam onhoorbaar dichterbij. Drie keer liet hij
het vijandige geratel horen en richtte zich op om
toe te stoten. Toen zakte zijn kop op de grond en
gleed hij weg. De dorpsbewoners hadden zoiets
nog nooit meegemaakt. Plotseling ging een deur
open. Een deur waarop de zendeling jarenlang
had gebeukt’. Zulke verhalen kenmerken dit boek
over de Amerikaanse predikant Jonathan Edwards
(1703-1758) en zijn gezin. Na de Grote Opwekking in
Northampton krijgt hij de opdracht te gaan werken
onder indianen in het afgelegen (en geestelijk duistere) Stockbridge. Zijn vrouw Sarah is hem daarbij tot
grote steun. Met haar had hij een ongewoon, maar
ook mooi huwelijk. Het echtpaar hield steeds de
grote opdracht voor ogen: de verkondiging van het
Evangelie.

Schijnend
- licht en Sarah Edwards

Edna Gerstner

Vertaald door Anton Stam.

Promotie Advertenties in tijdschriften

BOEKGEGEVENS
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 280 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 22,95
ISBN 978 90 8718 8450
c-NUR 402-010
Verschijnt oktober 2022

9 789087 188450

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 16,99

Doelgroep Liefhebbers van (kerk)
geschiedenis en zendingsverhalen

Over de auteur
Edna Gerstner was de vrouw van dr.
John H. Gerstner, Amerikaans predikant. Ze schreef onder meer het boek
‘Idellette’, over de vrouw van Johannes
Calvijn.
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Bundel met brieven van een eenvoudige man met een innig geloofsleven

Hermanus van den Hoven

Een trouwe wachter
Het leven en brieven van Hermanus van den Hoven
Een trouwe wacher
Hermanus van de Hoven

Hermanus van den Hoven werd geboren in 1846 te
Hermanus
den Hoven
geboren in 1846, te
Groot Ammers. Hij overleed
invan1931
in werd
Giessendam.
Groot Ammers. Hij overleed in 1931 in Giessendam.
In maatschappelijk
opzicht
leidde
hij een armoedig
In maatschappelijk opzicht
leidde hij
een
armoedig
bestaan. Van den Hoven kwam op jonge leeftijd tot
Hij op
raaktejonge
bekend in leeftijd
gezelschappelijke
bestaan. Van den Hoven bekering.
kwam
totkringen in de Alblasserwaard. Van den Hoven had geen
vrijmoedigheid
zich
bij
een
kerk
aan
te
sluiten.
bekering. Hij raakte bekend in gezelschappelijke Hij
behoorde tot de groep onkerkelijken die thuis een
preek lazen. Van
Deze bundel
toont dat
Van den
kringen in de Alblasserwaard.
denbrieven
Hoven
had
Hoven dicht bij de Heere leefde. In de inleiding wordt
levensschets
van hem gegeven.
geen vrijmoedigheid zicheenbij
een kerk
aan te sluiten.
Hij behoorde tot de groep onkerkelijken die thuis een
preek lazen. Deze bundel brieven toont dat Van den
Hoven dicht bij de Heere leefde. In de inleiding wordt
een levensschets van hem gegeven. De brieven zijn
aangepast aan de huidige spelling.

Een trouwe
wachter
Het leven en
brieven van
Hermanus
van den Hoven

Hermanus van den Hoven

9 789087 188467

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep Gemeenteleden

Over de auteur
Hermanus van den Hoven (1845–1931) was dagloner. Hij was
bekend en een geliefde gast binnen gezelschapskringen in de
Alblasserwaard. Van den Hoven leidde soms begrafenisdiensten.
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c-NUR 402-010
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Israël en Jodendom | Christenen & Israël
Verheldert de bezinning op Israël en de betekenis daarvan voor het christelijke leven

Dr. M. van Campen, dr. J. Hoek, dr. M.J. Paul

Met het oog op Israël
Bezinning en Bijbelstudies
Met het oog op Israël

Het bestaan van Israël roept allerlei reacties en vragen op. Bin-

Dr. M. van Campen e.a.

nen de kerken
wordt hier vooral
sinds
de stichting van de staat
Het bestaan van Israël roept allerlei
reacties
en
vragen
Israël in 1948 intensief over nagedacht. Christenen lezen veel
over Israël
in de Bijbel,
maar heeft
huidige Joodse volk nog
op. Binnen de kerken wordt hier
vooral
sinds
dehetstichdezelfde status? Gelden Gods beloften nog steeds dit volk, of
ze bedoeld voor de
christenen
als het nieuwe volk van God?
ting van de staat Israël in 1948zijnintensief
over
nagedacht.
In deze bundel schrijven zeven predikanten uit vier kerkgenootschappen
vragen. De eerste
drie bijdragen
Christenen lezen veel over Israël
inover
dedezeBijbel,
maar
heeftbieden een
verhelderend overzicht van de vele opvattingen: in de kerkgehet huidige Joodse volk nog dezelfde
status?
schiedenis, de dogmatiek
en deGelden
Bijbeluitleg. Gods
Hierna volgen zeven Bijbelstudies, die laten zien hoe de standbeloften nog steeds dit volk, ofpunten
zijnconcrete
ze bedoeld
voor
gevolgen hebben
voor dede
Bijbeluitleg. Deze
studies kunnen in kringverband aan de orde gesteld worden. De
christenen als het nieuwe volktoegevoegde
van God?
In daarbij.
deze bundel
vragen helpen
De auteurs willen met dit boek de bezinning op Israël en de beschrijven zeven predikanten uit
vier
kerkgenootschappen
tekenis
daarvan
voor het christelijke leven verhelderen.
over deze vragen. De eerste drie
bieden
Onderbijdragen
redactie van dr. M. van
Campen, dr. J.een
Hoek en dr. M.J. Paul;
met medewerking van ds. J.H. Bonhof, ds. R. v.d. Kamp, ds. J.C. Overeem
verhelderend overzicht van deenvele
opvattingen: in de
ds. C. Sonnevelt.
kerkgeschiedenis, de dogmatiek en de Bijbeluitleg. Hierna
volgen zeven Bijbelstudies, die laten zien hoe de standpunten concrete gevolgen hebben voor de Bijbeluitleg.
Deze studies kunnen in kringverband aan de orde gesteld
worden. De toegevoegde vragen helpen daarbij.

9 789087 188207

Met het oog op

Israël

Bezinning en Bijbelstudies

Dr. M. van Campen – dr. J. Hoek – dr. M.J. Paul

Eerder verschenen

Promotie

Een stem
uit de hemel

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

- Gods spreken in de Bijbel en in onze tijd -

Doelgroep Iedereen die geïnteresseerd is in
de betekenis en positie van Israël

Dr. Mart-Jan Paul en dr. Jan Hoek

9 789087 185770

BOEKGEGEVENS
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Omvang ca. 200 pagina’s
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Over de auteurs
Onder redactie van dr. M. van Campen, dr.
J. Hoek en dr. M.J. Paul; met medewerking
van ds. J.H. Bonhof, ds. R. van de Kamp, ds.
J.C. Overeem en ds. C. Sonnevelt.
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Fictie | Familieroman
Hoe vind je de weg wanneer je telkens tegen je grenzen aanloopt?

Nelleke Wander

Schuilen in de schaduw
Schuilen in de schaduw

NE L L E K E WA ND E R

Schuilen
in de
schaduw

N EL L EKE WA N DER

Hoe blij Rhodé ook is met haar baantje in een bakkerszaak, ze werkt er met gemengde gevoelens,
oïs is er niet blij mee dat haar moeder een vriend
want vaak voelt ze zich falen. Als
Melle
haar
heeft. Ze
hadden hetin
zo goed
met z’n leven
tweetjes, wat
moet die indringer bij hen in huis? Ook andere mannen
komt, is ze gelukkiger dan ooit,
alhaarziet
ook
krijgen bij
geen voet
aan dehij
grond.al
De snel
vriendschap
met Michel legt een druk op haar en voor de saaie René
heeft De
ze geenjonge
oog. Wat is er
met haar aan de hand dat ze
hoe ‘sterk én kwetsbaar’ ze is.
orgelbouwer
af haakt zo gauw het persoonlijk wordt?
Michel mag
ze dehij
weg naar
de Heerezijn
wijzen, maar heeft
draagt Rhodé op handen, maar
ook
heeft
ze die zelf eigenlijk al gevonden?
Loïs gaat door een
diep dal
voor zepoging
haar angst kan loslaten
probleem, namelijk … zijn moeder.
Bij
een
om
en weer wat vertrouwen krijgt in God en mensen.
haar rijbewijs te halen, loopt Rhodé opnieuw tegen
Laat los, Loïs is een vervolg op Blijf niet omzien, maar kan
ook apart gelezen worden.
haar grenzen aan. Medisch onderzoek
wijst vervolgens uit wat de oorzaak daarvan is. Hoe moet ze met
dit stempel haar weg door het leven vinden? Gelukkig
steunt Melle haar door dik en dun, maar dat valt
ook voor hem niet altijd mee. En wat is er met zijn
moeder aan de hand? Een jarenlange zoektocht volgt,
waarbij Rhodé hindernissen moet nemen, die soms
veel te hoog schijnen.
9 789087 188313

Eerder verschenen

Twinkels
in je ogen
Promotie

Advertenties in tijdschriften

N E L L E K E WA N DE R

Twinkels in je ogen is het boeiende vervolg op Laat los, Loïs, maar
kan ook prima apart gelezen worden.

Twinkels in je ogen

oïs Doornkamp kan haar creativiteit volop kwijt in haar
werk als illustrator. Sinds ze getrouwd is met René werkt
ze als freelancer voor verschillende uitgeverijen, maar ook maakt
ze geregeld vrij werk. Als Loïs enkele maanden zwanger is, voelt
ze een innerlijke drang om met penseel uiting te geven aan haar
gevoelens. Op het schildersdoek verschijnt een moederfiguur te
midden van een veld met bloeiend koolzaad. Maar waarom zijn
de wolken daarboven zo donker?
De voorgevoelens van Loïs worden realiteit als ze te horen krijgen dat hun kindje waarschijnlijk het syndroom van Down zal
hebben. Dit maakt veel los bij Loïs. René en zij gaan hier heel
verschillend mee om en dat maakt de zwangerschap niet gemakkelijker.
Kan Loïs het eens worden met Gods wil voor haar leven? En zal
zij wel genoeg liefde hebben voor hun kindje?

NELLEKE WANDER

Doelgroep Vrouwen, liefhebbers van romans van Nederlandse bodem

9 789087 183820

9 789087 183820

BOEKGEGEVENS
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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.
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Fictie | Historische roman
Spannende historische roman waarin de val van Jeruzalem een rol speelt

Maarten Hertoghs

De schrijver van Nebukadnezar
Maarten Hertoghs

De schrijver

va n Nebu k a dn e z a r

Maarten Hertoghs

Babel, zevende eeuw voor Christus. Een dag voor de
troonsbestijging van Nebukadnezar
maakt Mannu-ki
Babel, zevende eeuw voor Christus.
Een dag voor de troonsbestijging van Nebukadnezar maakt Mannu-ki
een kapitale fout. Hij slaat
op de
vlucht,
maar
wordt
een kapitale
fout. Hij
slaat op de vlucht,
maar wordt
achterhaald achdoor
de dienaar van Kalbi, de aanvoerder van de koninklijke garde. Dit is
Mannu-ki
het begin van
een jarenlange
onderdrukking waarin
een de
terhaald door de dienaarvoor
van
Kalbi,
de
aanvoerder
van
eervolle loopbaan als tempelschrijver hem ontnomen wordt.
Terwijl Nebukadnezar
de macht van het
Babylonische
rijk uitbreidt
en ineen
koninklijke garde. Dit is voor
Mannu-ki
het
begin
van
de stad Babel prachtige bouwwerken laat verrijzen, daagt er hoop voor
Mannu-ki.
Hij vindt
bondgenoten
in zijn jeugdvriend Sulaja en
in de
jarenlange onderdrukking.
Hij
vindt
bondgenoten
in
zijn
Judese schrijver Elisama. Samen zoeken ze een mogelijkheid om uit de
greep
van
Kalbi
te
ontkomen.
jeugdvriend Sulaja en in Het
deonvoorspelbare
Judese
schrijver
Elisama.
pad van Mannu-ki brengt hem op de positie van
hofschrijver. Door verraad moet hij opnieuw vluchten voor zijn leven.
Samen zoeken ze een mogelijkheid
om uit de greep van
Zijn lange tocht leidt hem uiteindelijk naar Jeruzalem. Nebukadnezar is
vastbesloten de opstandige stad klein te krijgen. Terwijl de stad ten onder
Kalbi te ontkomen. Het onvoorspelbare
pad van Mannugaat, houdt Elisama vast aan de hoop dat er een keer zal komen in haar
lot. Is die hoop er ook voor Mannu-ki of zal het onrecht zegevieren?
ki brengt hem op de positie van hofschrijver. Verraad
Net als Asaja, de eerste roman van Maarten Hertoghs, is De schrijver
dwingt hem opnieuw te vluchten.
Zijn lange tocht leidt
van Nebukadnezar gebaseerd op historisch onderzoek. De auteur heeft
authentieke stukken tekst uit de Neo-Babylonische tijd opgenomen
hem uiteindelijk naar Jeruzalem.
Nebukadnezar
ishet vasten het verhaal van de val van Jeruzalem, zoals beschreven in
Oude
Testament, in deze roman verwerkt.
besloten de opstandige stad klein te krijgen. Terwijl de
stad ten onder gaat, houdt Elisama vast aan de hoop dat
er een keer zal komen in haar lot. Is die hoop er ook voor
Mannu-ki of zal het onrecht zegevieren?

De schrijver
va n Nebuk a dnez a r

9 789087 187859

Eerder verschenen
Een literaire roman waaruit krachtig blijkt dat
het volgen van God alle inspanning waard is!

9 789087 181178

Asaja- opnieuw.indd 1

Maarten Hertoghs

Asaja is een literaire roman die mede werd gebaseerd op de gebeurtenissen in
het leven van de Bijbelse koning Josia. Op meeslepende wijze worden de levens
van drie fictieve mannen in Juda verweven tot een indrukwekkend verhaal. De
auteur is er door diepgaand historisch onderzoek in geslaagd een geloofwaardig
tijdsbeeld neer te zetten. Deze roman zou door iedereen gelezen moeten worden!

Asaja

Juda, zevende eeuw voor Christus.
Asaja is nog jong als hij zijn vader opvolgt als koning van Juda. Maar zodra
hij zelfstandig de regering overneemt van zijn moeder Jecholia trekt hij zijn
eigen plan. Dat levert hem felle vijandschap op, maar ook vriendschap en vrede. Hij is ervan overtuigd: het dienen van Jahweh is de verstandigste keuze
die hij ooit kon maken. Maar is het volk van Juda het daarin met hem eens?
Galal wordt opgeleid als timmerman en komt terecht in Jeruzalem. Wanneer
hij na lange tijd zijn broer Pekach weer ontmoet, blijkt dat dat de keuzes die
Galal in zijn leven maakte, grote gevaren met zich meebrengen …
Ariël denkt maar aan één ding: de beste soldaat van Juda zijn en zich opwerken tot aanvoerder van een legereenheid. Hij ziet over het hoofd dat hij steeds
harder wordt en nietsontziend zijn weg gaat. Of is zijn houding slechts een
schild om zich te wapenen tegen het gekwetste hart dat hij meedraagt? Kunnen de donkere ogen van Mayan zijn hart ontmantelen en hem weer méns
maken?

A saja

Maarten Hertoghs

Promotie

roman
14-09-18 10:27

Advertenties in tijdschriften

Doelgroep Liefhebbers van historische
romans; jongeren en ouderen

9 789087 181178
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Over de auteur
Maarten Hertoghs is predikant van de ECV
te Kuurne (België). Zijn interesse voor theologie en geschiedenis is een inspiratiebron
voor zijn boeken.
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Fictie | Psychologische roman
Invoelend geschreven roman over moeder zijn van een meervoudig gehandicapt kind

Janny den Besten

Toen de muziek stopte
Het leven van Marjon is als een prachtig muziekstuk:
ze is intens gelukkig met haar man Michiel, haar
peuterzoontje Bart én een nieuwe zwangerschap.
Daarnaast is er haar passie voor vioolspelen. Een
carrière als eerste violist ligt in het verschiet. Maar
van de ene op de andere dag stopt de muziek. Door de
vroeggeboorte van Eva staat Marjons perfecte leventje
volledig op zijn kop. Dag en nacht worden beheerst
door het zorgen voor de kwetsbare Eva. Marjon kan
moeilijk accepteren dat haar dochter zich zo anders
ontwikkelt dan de meeste kinderen. Ook vindt ze het
lastig dat mensen uit haar omgeving niet begrijpen
wat het met zich meebrengt om moeder te zijn van een
kind met een ernstige meervoudige beperking. Terwijl
Marjon zich stort op de zorg voor haar lieve meisje,
voert ze nog een andere, diepere strijd ...

Toen de
MUZIEK
stopte
Janny
den Besten

Eerder verschenen

Duinvlinder
Janny den Besten

Deze psychologische roman gaat over een vrouw die door ervaringen
in het leven verbitterd is geraakt. Dit hoopvolle verhaal laat zien dat
heling en genezing bij God te vinden zijn.

N

Vlindermeisje is het slot van een drieluik over vakantiekolonies,
maar kan heel goed zelfstandig gelezen worden. Eerder
verschenen Duinvlinder en Vlinderlicht.

Janny den Besten

Vlinderlicht
Janny den Besten – van Boudestein verstaat
de kunst om lezers in het hart te raken en
aan het denken te zetten. Met dit historische
verhaal weet zij opnieuw lezers van begin tot
eind te boeien.

Promotie Advertenties in tijdschriften
Janny den Besten

Vlindermeisje
Doelgroep Liefhebbers van psychologische
romans van Nederlandse bodem

9 789087 186180

9 789087 183783

9 789087 182403

Janny den Besten

Janny den Besten

Janny den Besten-van Boudestein verstaat de kunst
om lezers in het hart te raken en aan het denken
te zetten.
Met dit historische verhaal in een eigentijdse
setting weet zij opnieuw lezers van begin tot
eind te boeien.

et als voor iedereen kent het leven van 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; ze heeft alles waar ze van houdt.
Na verloop van tijd blijkt dat niet al haar collega’s op dezelfde
golflengte zitten, ook al probeert Janneke altijd het beste voor
een ander te zoeken. En ook het contact met haar broer Teun,
van wie ze veel houdt, blijkt een keerzijde te hebben.
De gevolgen daarvan komen tot uiting als Janneke trouwt met
haar grote liefde Dolf. Hij ziet zijn Janneke in de jaren die volgen
veranderen van een vrolijke vlinder in een tobberdje. Hoe kan
hij haar helpen? Tot Janneke op een ochtend woorden hoort
waar haar hart al jaren naar smacht. Dat wordt het begin van
een ommekeer. En er gebeurt meer. Dolf en Janneke worden
overrompeld door een prachtige verrassing …

Vlindermeisje

ls Hoekstra ervaart in haar jeugd weinig liefde, terwijl ze daar zo
naar verlangt. Ze neemt daarom afstand van thuis en wordt leidster in
een vakantiekoloniehuis in Egmond aan Zee. Daar wordt ze niet de
leidster die ze zo graag zou willen zijn. Ze reageert haar harde jeugd
af op de kinderen en staat bekend als strenge leidster. Ook voor haar
collega’s sluit ze zich af.
Terwijl de meeste leidsters trouwen en afscheid nemen, blijft Els
alleen achter en hult zich in zelfmedelijden. Totdat ze beseft dat het zo
niet langer kan. Els vindt een baan als naaister van gordijnen bij een
woninginrichtingszaak en sluit zich op in haar eigen kleine wereldje.
Als ze op een verjaardag Annet en haar spontane dochter ontmoet,
groeit er een waardevolle vriendschap tussen die twee. Annet en haar
man Kees moedigen haar aan om God in haar leven toe te laten en
zo het bittere zoet te laten worden. Toch leeft Els nog altijd met de
last van een geheim dat ze diep heeft weggestopt. Zal er een moment
komen dat ze de last van het verleden kwijtraakt en zo licht als een
vlinder het leven tegemoet kan gaan?

Vlinderlicht

9 789087 182403

Janny den Besten

Janny den Besten-van Boudestein verstaat
de kunst om lezers in het hart te raken en
aan het denken te zetten. Met dit historische verhaal in een eigentijdse setting
weet zij opnieuw lezers van begin tot
eind te boeien.

E

Duinvlinder

fuga. Ullabor ectore iunt.
Nonet delitatusam, omnit, ullate nus dolorum et doluptiis erferae peditatur? Andandi tatempo rerciusanis acestiist libusam rem a parum qui
re, commodi genduntiaes eos dolut voles eos voloris incipsum sinctur
sint que omni dit illecae comnienet opta et quae santius incia volent
mincid exerita doluptaectas modis autecabor re rem aut volenec ullestio
et voluptae nectenim ipissim uastiore, qui sit omnisque nonessi nimeniet, que imil incto mos eat.
It, atis aut quam exerum atque aut maximus.
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re mossimpos dolores solorestibus et landae mo esciuntione cumet ped
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quossitem quidendi vel magnam doluptati assitibus aut in pel eum is
voluptatur, sollupta voleste voluptat quiaepro blabore henias mos videllor a simus ex exerepelique volorume re lani sed qui ut et aut aborest
doluptate eum untiandis ne venimilis estist doluptaquost fuga. Nectem
enimin pori autenim eveni

De vleugels van een vlinder zijn kwetsbaar

Tekort aan liefde in haar jeugd tekent haar leven.

Luptiuria eum re consent omnis nos volesedis et opta volorestem

9 789087 183783
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Over de auteur
Janny den Besten-van Boudestein schreef
als kind al graag verhalen. Inmiddels
verschenen er meer dan 25 kinderboeken
en romans van haar hand. Zij geniet van
verhalen schrijven en het vertellen aan
zowel kinderen als volwassenen.
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Fictie | Psychologische roman
Kerstnovelle over de zoektocht naar ware liefde tijdens de bitterkoude winter van 1818

Jiska Kranendonk, Sara Kranendonk

Witter dan sneeuw
I

dan

wITTER SNEEUW

In een poging om haar verleden achter zich te laten,
neemt Hannah Hamilton een baan aan als onderwijOm erachterGreendale.
te komen met wat voor Hier
man ze echt
zeres in een weeshuis net buiten
heeft
te maken had, moest ze zich dichter bij het vuur begeven,
zo dichtbij
ze zich zoueen
branden.
ze haar handen vol, helemaalmaar
nunieter
metdatKerst
groot
n een poging om haar
verleden achter zich maakt
te laten, neemt
benefietfeest wordt georganiseerd.
Daarnaast
Hannah Hamilton een baan aan als onderwijzeres in een
weeshuis
net buiten die
Greendale.
Hier heeft
ze haar
handen
ze zich zorgen om de kleine
Lenny,
sinds
zijn
aanvol, helemaal nu er met Kerst een groot benefietfeest wordt
georganiseerd
om
geld
op
te
halen
voor
het
weeshuis.
Daarkomst nog geen woord heeft
gesproken.
naast maakt ze zich zorgen om de kleine Lenny, die sinds zijn
aankomst nog geen woord heeft gesproken.
Sinds het vertrek van zijn
broer runt Daniel Wittefield
Sinds het vertrek van zijn broer runt Daniel Wittefield de plaatsmederij en dat bevalt hem prima. De dorpelingen zijn
de plaatselijke smederij selijke
en
dat
bevalt hem prima. De
de fouten van zijn broer echter niet zomaar vergeten en de
roddels hebben ook het weeshuis bereikt. Hoewel Hannah de
dorpelingen zijn de fouten
van zijn broer echter niet
smidse liever zou mijden, komt ze ongewild in contact met
Daniel, wanneer Lenny interesse blijkt te hebben in paarden.
zomaar vergeten en de roddels
hethenweesIs het mogelijkhebben
dat de lessen uitook
het verleden
samenbrengen, of zullen die juist een wig tussen hen drijven?
huis bereikt. Hoewel Hannah de smidse liever zou
Witter dan Sneeuw is het vervolg op Een simpel gebaar en het
mijden, komt ze ongewild
in contact met Daniel, wantweede deel in de Greendale Serie, over een idyllisch dorp in ‘good old
England’, met een landgoed en een weeshuis, een kerk en een bibliotheek,
neer Lenny interesse blijkt
te hebben in paarden. Is
adel en romantiek …
het mogelijk dat de lessen uit het verleden hen samenbrengen, of zullen die juist een wig tussen hen drijven?

wITTER
dan

SNEEUW
e

9 789087 188092

Eerder verschenen
Dit kon niet waar zijn. Ze was het! Haar gezicht stond in zijn
geheugen gegrift en hoewel het kinderlijke uit haar trekken verdwenen was, was het hem opeens pijnlijk duidelijk. Zij was het
meisje dat hem achtervolgde in zijn nachtmerries.

9 789087 185824

gebaar

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?

Een simpel

Na het afronden van zijn studie is Andrew Moore van plan een
paar rustige weken door te brengen op het landgoed van zijn
vriend William Anderson. Op een van de eerste avonden in het
idyllische dorpje Greendale 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 op jonge leeftijd haar gehoor heeft verloren. Gelukkig
kan ze altijd terugvallen op de steun van haar tweelingzus Julie
en heeft ze haar baan in de bibliotheek, waar ze kan wegdromen
in de wereld van boeken. Wanneer de knappe en vriendelijke
logé van de familie Anderson aanbiedt haar te helpen bij haar
project om een klaslokaal op te zetten voor de plaatselijke weeskinderen, is Ann al snel van hem onder de indruk.

Promotie

Advertenties in tijdschriften

Een simpel

gebaar

9 789087 185824

Doelgroep Voor alle vrouwen die houden
van de romantiek en de adel in
het oude Engeland

BOEKGEGEVENS

Over de auteurs
Sara (rechts) en Jiska Kranendonk (1998) zijn
een eeneiige tweeling. Sara is masterstudente Jeugdstudies aan de Universiteit Utrecht
en woont in Gouda; Jiska is masterstudente International Development Studies aan
Wageningen University en woont met haar
man in Kampen. Vorig jaar verscheen hun
debuutroman ‘Een simpel gebaar’.

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 128 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 11,95
ISBN 978 90 8718 8092
c-NUR 340-030
Verschijnt oktober 2022

9 789087 188092

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 8,99
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Fictie | Bloemlezingen
Bloemlezing van korte, pakkende teksten uit het alledaagse leven

Willy van Driel

Omgeploegde aarde

9 789087 187989

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

BOEKGEGEVENS
Uitvoering gebonden
Formaat 11 x 16 cm
Omvang ca. 128 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 12,95
ISBN 978 90 8718 7989
c-NUR 309
Verschijnt oktober 2022

9 789087 187989

Willy van Driel

In deze verhalenbundel schrijft Willy van Driel-

In deze verhalenbundel
schrijft
Willy van
Driel-de
de Wit
op haar karakteristieke
wijze
over
alledaagse dingen die toch bijzonder zijn. Ze
Wit op haar karakteristieke
wijze
over
alledaagse
is gehuwd en moeder en werkte jarenlang in
het onderwijs.
dingen die toch bijzonder
zijn. Ze is gehuwd en moeder en werkte jarenlang in het onderwijs.

omgeploegdeaarde

Graaggewone.
wil ik vertellen van het gewone.
‘Graag wil ik vertellen van het
Het kleine.
Het kleine.
Het menselijke.
Het alledaagse.
Het menselijke.
God is erbij.
Het alledaagse.
Hij spreekt tot ons.
Door Zijn Woord.
God is erbij.
Door de natuur.
Door dagelijkse dingen.
Hij spreekt tot ons.
Door Zijn Woord.
Het leven met God is rijk.
Hij geeft vreugde.
Door de natuur.
Vrede.
Door dagelijkse dingen.’ Rust.

omgeploegde

Bloemlezingen

aarde

Bloemlezingen

Willy van Driel

Doelgroep Liefhebbers van korte,
pakkende teksten

Over de auteur
Willy van Driel-de Wit (1960) is werkzaam
geweest in het onderwijs. Ze kreeg samen
met haar man twee dochters en drie zoons.
Hun oudste dochter was meervoudig gehandicapt en overleed op 28-jarige leeftijd.
Het is Willy’s verlangen om te vertellen hoe
God werkt in het gewone leven.
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Fictie | Verhalenbundels
Verhalenbundel die bij menig lezer jeugdherinneringen zal oproepen

Dr. Ewald Mackay

Wilgenparadijs

9 789087 187842

Ewald Mackay

‘Het was buiten bijna donker. Allerlei geluiden die ze niet
konden thuisbrengen klonken
op
inbijna
dedonker.
griend.
Nudieheb
ik
Het was
buiten
Allerlei geluiden
ze niet konden thuisbrengen klonken op in de griend. Nu heb ik een
dacht Waldo.rilling
Een lichte rilling
doortrok hem. Het
een wilgenhut, dacht Waldo.wilgenhut,
Een lichte
doortrok
werd langzaamaan koud. Even later was het volkomen donAlleen de olielamp
gaf later
haar kleine was
licht. Eenhet
zoet-zware
hem. Het werd langzaamaanker.koud.
Even
oliegeur vervulde de hut. Het was op een zacht suizelen na
stil.
volkomen donker. Alleen de volkomen
olielamp
gaf haar kleine licht.
In deze autobiografi
sche verhalenbundel
verwoordt
auteur
Een zoet-zware oliegeur vervulde
de hut.
Het was
opdeeen
herinneringen aan zijn vroege jaren in het dijkdorp Sliedrecht.
Dit dorp ligt ingeklemd tussen de brede stroom van de Merwede
zacht suizelen na volkomen stil.’
en het weidse polderland van de Alblasserwaard.
In deze oerwereld werden zijn eerste onuitwisbare indrukken
In deze autobiografische verhalenbundel
verwoordt de
geboren. Hier ging hij voor het eerst naar de kerk. Hier bouwde hij in het geheim een hut. Hier vertelden de grootouders
auteur herinneringen aan zijn
vroege
jaren
in het dijkdorp
hun verhalen over de oorlog.
Bij monde van de hoofdpersoon Waldo worden deze herinneSliedrecht. Dit dorp ligt ingeklemd
Merwede
en
ringen verbeeldtussen
en verwoord alsde
een teloorgegane
wereld: een
wilgenparadijs.
het polderland van de Alblasserwaard. In deze oerwereld
Ewald Mackay (1964) is historicus en filosoof en promoveerde op een
werden zijn eerste onuitwisbare
indrukken
geboren.
Hier
geschiedfilosofi
sch proefschrift. Hij is werkzaam
als docent persoonlijke
vorming, filosofie en geschiedenis aan Hogeschool Driestar-educatief te
ging hij voor het eerst naar de
kerk.
hij in het
Gouda.
Daarnaast Hier
is hij auteurbouwde
van een twaalftal boeken.
geheim een hut. Hier vertelden de grootouders hun verhalen over de oorlog. Bij monde van de hoofdpersoon Waldo
worden deze herinneringen verbeeld en verwoord als een
teloorgegane wereld: een wilgenparadijs.

Ewald Mackay

Eerder verschenen
De christelijke geloofstraditie is een eeuwenoud Huis waar
binnen de schat van het geloof wordt bewaard. Om in dit
Huis te wonen, om ons te verbinden met de traditie der eeu
wen, is het belangrijk dat we kennis nemen van de bronnen
die ons zijn nagelaten. De christelijke traditie is immers een
traditie van het Woord en van schrijven en lezen.

HET GROTE

HUIS

In dit boek nodigt Mackay de lezer uit in de ‘Leeskamer van
het Grote Huis’. De auteur presenteert vijfentwintig brontek
sten uit vier periodes: de Vroege Kerk, de middeleeuwse kerk,
de kerk van de Reformatie en de Nadere Reformatie en de
kerk in de moderne en postmoderne tijd.

Een

Tijdens zijn wandelingen langs de Merwede in Sliedrecht
laat de auteur zijn gedachten gaan over gebeurtenissen
op school, in de kerk of in de trein. Maar ook over ontwikkelingen in het maatschappelijke of het persoonlijke
leven. In deze bundel heeft hij zijn reflecties vastgelegd
en neemt hij de lezer mee in zijn wandelingen langs de
rivier van de tijd.
In deze teksten klinkt de echo door van de boeken die
Mackay eerder publiceerde. Boeken waarin hij vanuit
een eenheid van geloven en denken het erfgoed van de
EenKerk
handreiking
bij hetomlezen
der eeuwen verdedigt
dat over te dragen aan
generaties.
vannieuwe
teksten
uit twintig eeuwen

leeskamer
in het

Grote Huis
christelijke geloofstraditie

Dr. Ewald Mackay is historicus en fi losoof. Hij is als
docent geschiedenis, cuma en fi losofie verbonden aan

Dr.Driestar
Ewald
Mackay
Hoge
school te Gouda. Eerder publiceerde hij
onder andere Het Grote Huis, Een Leeskamer in het Grote
Huis en De Gedenkbalk van het Grote Huis.

Dr. Ewald Mackay

Dr. Ewald Mackay

Dr. Ewald Mackay

Christelijke
Dr. Ewald Mackay is historicus en filosoof. Hij is als docent
geschiedenis, cuma en filosofie verbonden aan Driestar Hoge
geloofstraditie
school te Gouda. Eerder verschenen: Het Grote Huis. Christelijke
geloofstraditie in een (post)moderne wereld (2013) en Een venster
in een
op de hemel. Christelijk leraarschap in de vakken van het basis-, voortgezet en hoger onderwijs (2014).
(post)moderne
wereld

Wandelingen langs de rivier van de tijd

Dr. Ewald Mackay

Een leeskamer in het Grote Huis

HET GROTE HUIS

Nationse ctempor iberchi llabore num
resti rerum quodiatibus, tem. Unto cum
laborro dolorerunto et ium nusa por alit
quaspidesti blanimi ncidigenit et, quasinienis dundem. Nam vitatiaecum estrumq uaeribus et occabo. Neque entiae
volupid ma periatendit ommoditatem
volorum quiam, sed eumquam, imaio.
Itaqui atiure voluptate la sint aut aut aligenis et, velique sed ut et et, cum atem.
Lit que nimagni taesedis dolora dello expliquis sit vernamet laut enem voluptibus, volorepta dis aut fuga. Nam, qui ut
laceatiorest pror simolupienis re cus, que
et ut mi, aut et modiant qui dolorest adi
omnihil idunt arcidia perepra nonsedignam apercium sequisq uuntus diti secaboris aut endi de parumet re omnimus
danientibus, quidelique voluptatem que
sin parcitatis ad exeritae voluptur aut a
solorem fugia qui aces moluptas essimilis ra ped quia volorum nis entoris molorit iusaerum quiam voloribus, corerep
udant, ut optas a con pro te volutem. Occuptas etusda nis m

Wandelingen
langs
de rivier
van de tijd
Bespiegelingen over school,
kerk en samenleving

Dr. Ewald Mackay

9 789087 183721

Een Leeskamer_omslag.indd 1

Promotie Advertenties in tijdschriften
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Doelgroep Liefhebbers van autobiografieën en geschiedenis

9 789087 183721

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
Dr. Ewald Mackay (1964) is historicus en filosoof. Hij schreef verschillende boeken op het grensvlak van
geschiedenis, filosofie en theologie.

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 288 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 17,95
ISBN 978 90 8718 7842
c-NUR 303
Verschijnt oktober 2022

9 789087 187842

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 13,49
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Fictie | Kerstverhalen
Prachtige, gevarieerde bundel met nieuwe kerstverhalen van christelijke schrijvers!

Diverse auteurs

Het licht tegemoet
Kerstverhalen voor jong en oud
‘Opeens valt het licht uit. Lisanne grijpt Bart bij de arm.
‘Doe je lamp aan’, zegt Bart tegen haar.
‘Beter van niet. Dan hebben we straks helemaal geen licht meer.’
‘Ja maar, misschien vinden we voor die tijd de uitgang.’
‘Nee, Bart. Het kan best zijn dat we al een uur in rondjes lopen.’
‘Wat wil je dan? Hier gaan zitten en opgeven?’ vraagt Bart verontwaardigd.
‘Weet ik veel. Wachten tot het licht wordt.’ Ze hoort zelf hoe
belachelijk het klinkt. Bart zegt niet eens wat ze ook wel weet: het
wordt in deze grot nooit licht!’
Deze bundel bevat twaalf nieuwe kerstverhalen voor
volwassenen en kinderen. De verhalen spreken elk op
een geheel eigen wijze over Licht in de duisternis. De
meeste verhalen zijn voor volwassenen, er zitten ook
enkele verhalen voor kinderen en jongeren bij.

Het licht
tegemoet

Kerstverhalen voor jong en oud

Jan Vermeulen, Janny den Besten,
Lianne Biemond, Maarten Brand, Janco Bunt,
Arna van Deelen e.a.

Eerder verschenen

Deze bundel bevat nieuwe verhalen voor Advent en Kerst voor
volwassenen en kinderen. De verhalen zijn zeer geschikt om
voor te lezen in het gezin, in de kerk of op de vereniging.

Janny den Besten, Maarten Brand, Marjanne Hendriksen e.a.

Aan deze bundel werkten mee: Janny den Besten, Maarten Brand, Lijda Hammenga, Marjanne Hendriksen, Johan
Leeflang, Diny van Leeuwen, Everdien Noorlander, Janneke
van Reenen, Mirjam Schippers, Sytse van der Veen en Nelleke
Wander.

Die ene kaars

Kerst. Gods Licht straalt in de duisternis. De echte betekenis
van dit heilsfeit dringt niet zomaar tot mensen door. Vaak
moet er veel weerstand overwonnen worden. Daarvan getuigen
de kerstverhalen in deze kerstbundel. Maar wat is het hoopvol
om te lezen dat dit Licht toch zoveel kracht heeft, dat het mensen stilzet én aanzet tot aanbidding van de Zaligmaker.

Promotie Advertenties in tijdschriften
Die ene kaars
en andere verhalen voor advent en Kerst
Janny den Besten, Maarten Brand, Marjanne Hendriksen e.a.

Doelgroep Volwassenen, kinderen
en jongeren

9 789087 183813

Die éne kaars nieuw variant.indd 1
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9 789087 183813

BOEKGEGEVENS
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 160 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 11,95
ISBN 978 90 8718 8344
c-NUR 707-090
Verschijnt oktober 2022

9 789087 188344

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

Over de auteurs
Aan deze bundel werkten mee: Jan Vermeulen,
Janny den Besten, Lianne Biemond, Maarten
Brand, Janco Bunt, Arna van Deelen, Marjanne
Hendriksen, Anita Kramer, Hanneke Mostert,
Everdien Noorlander, Tonja Versluis en Sytse van
der Veen.
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Fictie | Young Adult
Een verhaal dat je doet huiveren én dat tot nadenken stemt

Bram van der Horst

Tilly’s rugzak
‘Heel voorzichtig doe ik de voordeur open. Ik moet elk geluid vermijden,
want als mijn vader me hoort, is het niet best.’

TILLY’S RUGZAK

TILLY’S
RUGZAK
bram van der horst

bram van der horst

Irene de Jong groeit op in een warm christelijk gezin,
terwijl de thuissituatie van Tilly van Wijngaarden
Irene de Jong groeit op in een warm christelijk
allesbehalve stabiel en liefdevol
is. Ondanks deze
gezin, terwijl de thuissituatie van Tilly van
Wijngaarden allesbehalve stabiel en liefdevol is.
totaal verschillende achtergronden
hebben Irene en
Ondanks deze totaal verschillende achtergronden
Irene en Tilly meer raakvlakken met
Tilly meer raakvlakken methebben
elkaar
dan
ze ooit zouden
elkaar dan ze ooit zouden denken. Dat merken
ze wanneer hun wegen elkaar op een bijzondere
denken. Dat merken ze wanneer
hun wegen elkaar op
manier kruisen. Maar het leven van Tilly neemt
algauw een
drastische het
wendingleven
als ze een van
een bijzondere manier kruisen.
Maar
ontdekking doet die haar in groot gevaar brengt.
Tilly neemt algauw een drastische wending als ze
Met Tilly’s rugzak verschijnt het eerste boek in
de categorie
Young Adult
van Bram vanbrengt.
der
een ontdekking doet die haar
in groot
gevaar
Horst. Na de succesvolle thriller Dubbele agenda,
die in het
najaar
van 2021 verscheen,
is dit
Met ‘Tilly’s rugzak’ verschijnt
het
eerste
boek
in de
opnieuw een verhaal dat je doet huiveren en
categorie Young Adult van Bram
van
der
Horst.
tot nadenken
stemt. Hoe
komt
Tilly ooit nogNa
uit de
de verstikkende kluwen waarin ze verstrikt is
succesvolle thriller ‘Dubbele
agenda’,
die
inhelpen?
het najaar
geraakt?
En kan Irene haar
daarbij
van 2021 verscheen, is dit opnieuw een verhaal dat je
doet huiveren en tot nadenken stemt. Hoe komt Tilly
ooit nog uit de verstikkende kluwen waarin ze verstrikt is geraakt? En kan Irene haar daarbij helpen?
9 789087 188023

Eerder verschenen

DUBBEL�
AGEN��
BRAM VAN DER HORST

Promotie Advertenties in tijdschriften

Doelgroep Jongvolwassenen die van spanning
met een beetje diepgang houden
9 789087 186128

BOEKGEGEVENS

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.

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 248 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 90 8718 8023
c-NUR 340-060
Verschijnt september 2022
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Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 11,49
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Fictie | Young Adult
Aansprekend boek voor jonge meiden, over vriendschap, verkering en drankgebruik

Anja Bout-Monteau

| Deel 4 in de serie Girls’ alert

Dat maak ik zelf wel uit!

Eerder verschenen

l

Anja Bout-Monteau

girls' alert 1

Jenthe
Maur

Isabe

l

suiker?
Anja Bout-Monteau

Liv

a

9 789087 183929

girls' alert 2

9 789087 180867

BOEKGEGEVENS
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ISBN 978 90 8718 8320
c-NUR 284-010
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Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 9,99
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Isabe
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girls' alert 4

l

wel uit!

Anja Bout-Monteau

Promotie Advertenties in tijdschriften

Anja Bout-Monteau

Isabe

Liv

a

Hoe
zuur is

Echt niet normaal! is het derde deel in de serie Girls’
alert: spannende verhalen voor meiden van 13 jaar
en ouder.

Dat maak
ik zelf

girls' alert 3

Echt niet normaal!

Jenthe

Maur

Jenthe heeft haar leven perfect op de rit: leuke
vriendinnen, ﬁjne ouders, goede cijfers en een gezond lichaam. Ze geniet van leuke dingen, zoals de
jongerenrun waarvoor ze fanatiek aan het trainen
is. En dan is er nog de schoolkrant, waar ze samen
met Hidde artikelen voor schrijft. Over healthy food
bijvoorbeeld, want dat is he-le-maal haar ding.
Als Jenthe op een dag buiten het dorp aan het
hardlopen is, overkomt haar iets akeligs. Echt niet
normaal! Jenthe wil zich niet laten kennen, en probeert na het incident gewoon door te gaan. Maar
dat valt tegen. Ze ligt nachtenlang wakker en het
lukt haar niet om zich te concentreren op haar
schoolwerk. Ook hardlopen durft ze niet meer alleen. Het idee dat de dader nog altijd ergens rondloopt, maakt haar angstig en onzeker.
Iedereen raadt haar aan om hulp te zoeken, maar
voor Jenthe is die stap te groot. Totdat …

Anja Bout-Monteau

Anja Bout-Monteau

J e bent
niet ⁄

mijn moeder

girls' alert 2

Hoe zuur is suiker?

Eperia coreperit aut et que cumque dicil ipsum int
alibus ipit quam si ipsantinis mod quam, num rest, il
molupis sequi ilis et landaerro consenimus.
Otasit, oﬃcit emquideliqui to que vendicillume
ressum, quat que pero event, volore nem vellauda
cus inctam, omnissene plique cus conemo dolupiet, quam restem asimole nectem lacimos enet as
doluptu sdanditiamet rem repraerchil imusda aut
rem faccusdam acia suntur, voluptature, odi berum
volesti orepudis ad quianda ipidi omnihiciur audis
aut que am, erferuntes ut hil illanti quam fugia que
delictu reius, et quam fugia ne la deriones reicatu
renihitium id eaquiatum suntist aliciat iustemollo
que laboraturi cuptas re nobit ressectum quo beri
te et dolupta cusam volum quias peris ipsum latectectur alit, cus dem sequi consequibea conseque
que molorem faccati bla verore prat omniet ut
adignihil inciis ex era vid quisti totatibus, coreicit
vollaut molorep udisint est porunt duciamus, od
quae volutas pitate et,

girls' alert 1

J e bent mijn moeder niet ⁄

Tentem voluptate es aut aut lab ipsus mincte magnatent,
quatqui offic te audant ommos et et adit esedi quas rempore
laborenis aut voluptustist harum eic tem con et eum fuga.
Nequis dolo quis as num aut qui ilique lant quam sint dion
nonsequ undanimil iducili quatatem sed quibus eos et estotas represc ipicien ihictur sit ut volorat emporate eumquam
et, ommodip itatem et videmquos quos aut prestia et lacepti dolorep ellabo. Sam nis doluptam, sequi doluptis sequat

Anja Bout-Monteau

9 789087 188320

girls' alert 4

Dat maak ik zelf wel uit!

Er zit een nieuwe jongen bij Maura in de klas: Milan.
Sportief, blond haar, gebruinde huid, felblauwe ogen
Er zit een nieuwe jongen bij Maura in de klas: Milan.
... Maura valt als een blok voor
hem.
Ze
is verrast
als
Sportief,
blond haar,
gebruinde
huid, felblauwe
ogen ...
Maura valt als een blok voor hem. Dat ze meteen met
ze merkt dat het wederzijdsMilan
is.een
Voor
ze
het
weet,
heeft
opdracht voor school moet maken, is een
kans om hem beter te leren kennen.
ze haar eerste date en is hetfantastische
dik aan
tussen hen. Dat
Maura is verrast als ze merkt dat het wederzijds is. Voor
ze het weet, heeft ze haar eerste date en is het dik aan
haar vriendinnen minder enthousiast
zijn over haar
tussen hen. Dat haar vriendinnen minder enthousiast
zijn meiden
over haar relatie,zijn
wil ze niet
horen. Die meiden zijn
relatie, wil ze niet horen. Die
gewoon
gewoon jaloers!
Maura geniet van Milan en al het leuks wat die relatie
jaloers!
haar brengt, maar ze ontdekt ook dat een relatie soms
Maura geniet van Milan en al
wat
dieisrelatie
best het
lastig is:leuks
de band met
die meiden
niet meer zo
hecht als voorheen, en hoe moet ze omgaan met de
haar brengt, maar ze ontdekt
ook
dat
een
relatie
dingen
van Milan
die ze
wat minder
leuk aan hem vindt,
zoals het roken en erger nog: het drinken?
soms best lastig is. Tijdens een
vakantie in Zeeland
Tijdens de vakantie in Zeeland gebeuren er heftige dinMaura zet de voors en tegens op een rijtje. Zijn de
gebeuren er heftige dingen.gen.
Maura
zet de voors en
verschillen tussen Milan en haar te overbruggen, of is
toch tijd om er een punt
achter te zetten?
tegens op een rijtje. Zijn de het
verschillen
tussen
Milan
Dat
maak
ik
zelf
wel
uit!
is
het
vierde
en
laatste
deel in de
en haar te overbruggen, of is het toch tijd om er een
serie Girls’ alert: spannende verhalen voor meiden van
punt achter te zetten?
13 jaar en ouder.

Jenthe
Maur

Isabe
Liv

l

Echt
niet !
normaal
Anja Bout-Monteau

a

girls' alert 3

Doelgroep Meiden van 13 jaar en ouder

9 789087 183929

Over de auteur
Anja Bout-Monteau (1961) is docent praktijkonderwijs aan het Driestar College te
Gouda. Ze is getrouwd, heeft drie dochters
en een aantal kleinkinderen. Anja heeft
negen meidenboeken geschreven.
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Fictie 15+ | Spannend
Een pageturner waarin de spanning hoog oploopt!

Olof Hooijmeijer | Deel 4 in de serie Rotterdamse zaken

Rechercheur Verschoor en de
raadselachtige vriendengroep
Er wordt een in elkaar geslagen jongen gevonden in het
Zuiderpark. Rechercheur Verschoor zet zijn tanden in
deze zaak. Als niet lang daarna een tweede slachtoffer
gevonden wordt, duikt Verschoor in de achtergrond van
beide slachtoffers en vindt een opmerkelijk verband:
beide slachtoffers zaten in dezelfde vakantie-vriendengroep! In de daaropvolgende dagen gebeuren er nog
meer vreemde dingen. Daarbij komt dat de leden van
de vriendengroep zich erg verdacht gedragen. Het is
geen vraag meer of de misdaden te maken hebben met
de vakantiegroep, maar het motief én de dader blijven
onduidelijk.Verschoor gaat op zoek naar de drie nog
ongedeerde leden uit de vriendengroep. Dan ontdekt hij
dat de vakantie van de vriendengroep helemaal niet zo
onschuldig is verlopen als zij voordeden.

ROTTERDAMSE
ZAKEN
Rechercheur Verschoor en
de raadselachtige vriendengroep

Eerder verschenen

ROTTERDAMSE
ZAKEN

9 789087 181093

ROTTERDAMSE
ZAKEN
Aquamus quasper ferore, sum que labor suntis sum,
simustrum endusam sitat.
Riasperrum dolorro optiscil ipit qui aut ditaquiat.
Tiore sum essit labo. Ipsant occulpa adissunt et occus.
Everuptatem ipsam et, quid quaspic iaectur ibusda
Rechercheur
Verschoor en
volo te exerit, sit aborepro idus moluptaerro bla por
de
misdaad met een verleden
sandunt quam solum estion consectatis expliatur?
Millit ma sedipitatur, explit unt re doleni abo. Ut
quasperore, quam et quo bla exeriaerest, enis es si
bea volorrovit qui corroviti ium ratur?
Parum, quam ipsa ne nempos magnita cores ut re
omni voluptat.
Orror reptate venitate modi dolorroviti aliasimodita
debit veribusa sum abo. Ectat.
Con nam, qui testorecerem quatur aborepero modio. Itae everat doluptatem re volorpos et dolupta
vellanis autaepro torit as et ut volorepta id quas r

ROTTERDAMSE
ZAKEN
Rechercheur Verschoor en
de mysterieuze motorrijdster

Imaximag nimusam, alit quam quodisqui cumquia spelect aquiscipist velestorae dolorestio inihit, sinto tem. Us
reres molore conemquam si oﬃci cum aut omnimusape
non perchiliam qui cor autaturibusa prem qui tetur?
Em ut lique et, sunt eatur modia volupti usapistio. Ut a
voluptatent
peribus nis aditinctur?zaak
Quiam dolupta spisin
Een onmogelijke
et utem
fuga.
Ur andis andit quistotate
seque optatecvoor
rechercheur
Verschoor
tum soluptas cus arume vere volo cone poris nobit es
dolupti onsequa tiatur sequiam que num nonsenim faccus molentur? Optatur audam dunt as sero maximin veliciusam et remporest velenis ipiet es excerio nsequatur
sinctis solupti dipis sitassument pa volesti busandi tisitio.
Nam quo con repudam reptate modipsanima volent platiore, ut fuga. Demquiandi cullupid ulparci lluptati nossinc iundis iur?
Ceptionestis mo et fuga. Ut perrore sequissunt ut lab ime
nonsedis dessim ni con cullori oribus volestrunt maxim
apiduciaecto omnim repe volorporume magnia volo occus qui cuscia quatio des ex ea dendant modipit autatur
adiasin vendust ionsed qui quam aut verorum

Rechercheur Verschoor en
de misdaad met een verleden

Een onmogelijke zaak voor
rechercheur Verschoor

conemqui con est esciuntur aut etur, officatur? Qui sin rehenis imillit aliquis eum am netur, te comni bero toribus
toristi corectem. Nimus volorerrorro modis nosam quissit
vitates consed moditat.
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pelent ut ad ea que nonet optaepelessi re vel explaborerum quatur, con et adi atumend enimod moles quo corist,
quasped maiorias aut modicat iiscidis eresciae. Doluptatem
que is voloriat aut atur sus.
Ga. Volenetur simin rendendiam fugitatur, odigeni stecae
volum nobit, sequia earum facculles soleste volecum ea int
ut es simoluptae sequi tem ad untior ra apitesti corunde nat
voluptate con consequossi omnis doluptatus elitatur, sim
voluptas ute venimus sendus ipsaperit vitatiis qui nihillaut
expliti isquidemolor abo. Nes eum eture, as dolorro earibus
molorro molenectis eossi dolupta tincius ande dolut expera
consendit res alia qui inumque porro occus dolum voluptas
eum, venis alis ut hillabo. Neque nos de il is veliquidit laborent quae soluptatium aut videnis sitaqui as duci omnimen
diatur, tet harum id ullupta tectur molor sit minis moloribus re omnihillaut aliqui odigentia pratia pos eum rati od
ma dolore aut odi re ilia nos maiossed que sitaturibus dolest
autem quosam quat eatustiosa dere pero enihici apiet arum
fugitibusa dendit fuga. Or sedicimos eos natiisc ipiendita
sum quamusa veliquas et volende volor apis quas illoresti aut
que ma solorem possume sundent accuptatis eosanda que
comni doluptate que num iunt, alibusape vollandi offici rehendit ut invel illendit omnihil luptate laut facere, vere

Rechercheur Verschoor en
de mysterieuze motorrijdster
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10-12 jaar | Oorlog
Actueel en spannend jeugdboek over de oorlog in Oekraïne

J. Kranendonk-Gijssen

De vlucht van Vasyl en Irina
Oorlog in Oekraïne

9 JAAR
EN
OUDER

Hoe spannend is het als er opeens oorlog komt?

De vlucht van Vasyl en Irina
J. Kranendonk-Gijssen

Hoe spannend is het als er
opeens oorlog komt?
Rusland valt op meerdere plaatsen Oekraïne binnen. Vasyl
zijn zus Irina kunnen daardoor niet meer naar school.
Rusland valt op meerdereen
plaatsen
Oekraïne binnen.
Hun vader gaat als vrijwilliger vechten in het leger. Al snel
blijkt dat Vasyl, Irina en hun moeder niet langer in Irpin
Vasyl en zijn zus Irina kunnen
daardoor
niet meer
kunnen blijven wonen. In deze voorstad van Kiev wordt
het te gevaarlijk. Ze moeten vluchten ... Dat betekent veel
naar school. Hun vader gaat
als
vrijwilliger
vechten
achterlaten. Heel veel.
in het leger. Al snel blijkt Erdat
Irina
enblazen
hun
is nogVasyl,
een probleem.
De Oekraïners
de brug over
de rivier op. Dan kunnen de Russische soldaten niet meer
moeder niet langer in Irpin
kunnen
blijven
van Irpin
naar de hoofdstad
Kiev. Hoe wonen.
moeten Vasyl, Irina
en moeder nu aan de overkant komen? En áls ze daar koIn deze voorstad van Kievmen,
wordt
tein gevaarlijk.
kunnen zehet
dan wel
Kiev blijven bij opa en oma?
Hoe lang gaat deze vlucht duren?
Ze moeten vluchten ... Dat betekent veel achterlaten.
Ondanks alle verdriet en ellende is er ook iets moois. TijHeel veel. Ondanks alle verdriet
ellende
is er
ook
dens hun vluchten
zingen
ze, onder de grond
in het
metrostation, christelijke liederen!
iets moois. Tijdens hun vlucht zingen ze, onder de
grond in het metrostation,
Een christelijke
spannend verhaal van eenliederen!
negenjarige jongen die samen
met zijn zevenjarige zusje en zijn moeder moet vluchten voor het
Een spannend verhaal van
een negenjarige
oorlogsgeweld.
Een realistisch boek dat dejongen
oorlog in Oekraïne
dichtbij brengt.
die samen met zijn zevenjarige zusje en zijn moeder
moet vluchten voor het oorlogsgeweld. Een realistisch boek dat de oorlog in Oekraïne dichtbij brengt.

De vlucht

van Vasyl en Irina
Oorlog in Oekraïne

J. Kranendonk-Gijssen

9 789087 188283

Eerder verschenen
Vanaf
9 jaar

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

Dit boek gaat over een van de belangrijkste voorlopers van de Reformatie. Het is geschreven voor kinderen van 11 jaar en ouder, maar
ook volwassenen zullen het met plezier lezen.

‘Ik begrijp niet dat er in China nog steeds geen zendelingen
zijn’, zegt de negenjarige Hudson als hij samen met zijn zusje
Amelia bij zijn vader op de bank zit. ‘Ik bid vaak of ik later
zendeling mag worden in China.’
Als Hudson 17 jaar is, wordt dit gebed verhoord: de Heere
roept hem persoonlijk om naar China te gaan en Zijn Naam
aan de Chinezen bekend te maken.
Hudson bereidt zich voor op deze taak door de Chinese taal
te leren en een opleiding tot arts te volgen. Als hij eindelijk
genoeg geld heeft, kan hij op reis gaan.
In China wordt zijn geloof vele malen op de proef gesteld,
maar Hudson ondervindt dat Hij Die hem geroepen heeft
altijd getrouw is.

John Wycliffe, de moedige Bijbelvertaler

In dit boek lees je het levensverhaal van de zendeling
Hudson Taylor (1832-1905). Het is geschreven voor
kinderen van 11 jaar en ouder, maar ook volwassenen
zullen het met plezier lezen.

J. Kranendonk-Gijssen

Jannie Kranendonk-Gijssen

John Wycliﬀe (1324-1384) ontdekt tijdens zijn studie theologie dat
de Bijbel een goudmijn is. Maar juist in de kerk zijn er zo veel dingen die niet overeenkomen met wat er in Gods Woord staat! Waarom heeft de paus zo veel macht? En waarom leven de geestelijken
in grote weelde? Hoe kan het dat het gewone volk dom gehouden
wordt, en dat het hun wordt verboden om Gods Woord te lezen?
Wycliﬀe voelt zich gedrongen om de misstanden in de kerk aan de
kaak te stellen. Maar dat wordt hem niet in dank afgenomen … De bisschop in Lutterworth is woedend, en probeert een complot te smeden
om Wycliﬀe tot zwijgen te brengen. Zelfs de paus roept hem ter verantwoording. Maar Wycliﬀe is niet bang. Hij gaat door met de taak
waartoe hij zich geroepen weet: in het diepst geheim laat hij de Bijbel
in het Engels vertalen. Zal het hem lukken om deze taak te voltooien?

Voor niemand
bang

Het leven en werk van Hudson Taylor
A. Vogelaar-van Amersfoort
J. Kranendonk-Gijssen
Soldaat in een ander leger

Ruilen?

Voorzichtig schuift Wycliﬀe het stuk perkament opzij. Zijn vingers zijn verkrampt van het lange schrijven. Voordat hij straks verdergaat, wil hij het
eerste deel van zijn stellingen nog eens nauwkeurig doornemen. Hij voelt
de nood van de kerk
als een zwareuit
last op
zijn schouders.
En hij weet dat
Kinderen
arme
landen
die strijd alleen maar heftiger zal worden. Wat zullen ze boos zijn als deze
stellingen in het openbaar verschijnen.
hij is niet bang. Met Gods hulp
en hunMaar
verhaal
zal hij de strijd niet opgeven.

J. Kranendonk-Gijssen

Voor niemand bang

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?

J. Kranendonk-Gijssen

9 789087 185992

Ga voor mij naar China_omslag.indd 1

Voor niemand bang_omslag.indd 1
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Over de auteur
Jannie Kranendonk-Gijssen is al jarenlang
werkzaam als redacteur bij Uitgeverij De
Banier. Ze heeft diverse (kerkhistorische)
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10-12 jaar | Spannende boeken
In dit laatste deel van Campers trekt de auteur nog één keer alles uit de kast

Johan Leeflang | Deel 8 in de serie Campers

Het Nero-bevel
Felle branden houden Nijmegen wekenlang in de
hetvakantie
nero-bevel
greep. De Campers, die incampers
de buurt op
Felle branden houden Nijmegen wekenlang in de greep. De
zijn, staan natuurlijk steeds
vooraan
er iets
isnatuurlijk
Campers,
die in de buurt als
op vakantie
zijn, staan
telkens vooraan als er iets is gebeurd. Ze worden steeds
nieuwsgieriger.
Wie is die geheimzinnige
brandstichter
gebeurd. Ze worden steeds
nieuwsgieriger.
Wie
is die
zich Nero de Tweede noemt?
die geheimzinnige brandstichter
die
zich
Nero
de
Dan ontdekken Sander, Michiel en Rhodé dat de brandstichter
steeds dezelfde werkwijze heeft. Ze proberen door te krijgen
Tweede noemt? Dan ontdekken
Sander,
Michiel
en
waar de pyromaan
de volgende keer
zal toeslaan. Lukt
het hen
om eerder dan de brandstichter op de juiste plaats te zijn? In
het donker,
op een van
de mooiste plekken
van Nijmegen,
Rhodé dat de brandstichter
steeds
dezelfde
werkwijbelanden ze in een spannende achtervolging. Zonder dat ze
het weten, voltrekt zich op datzelfde moment een drama dat
ze heeft. Ze proberen door
te krijgen waar de pyrohet leven van de Campers even helemaal op zijn kop zet.
maan de volgende keer toe
zalenslaan.
Lukt
hen
Dit achtste
laatste deel van
de seriehet
Campers
is gebaseerd
op enkele gebeurtenissen die werkelijk hebben plaatsgevonden. Het is bedoeld
en meiden
om eerder dan de brandstichter
opvoor
deavontuurlijke
juistejongens
plaats
te
vanaf 10 jaar.
zijn? In het donker, op een van de mooiste plekken
van Nijmegen, belanden ze in een spannende achtervolging. Zonder dat ze het weten, voltrekt zich op
datzelfde moment een drama dat het leven van de
Campers even helemaal op zijn kop zet.
Dit achtste en laatste deel van de serie Campers is
gebaseerd op enkele gebeurtenissen die werkelijk
9 789087 187903
hebben plaatsgevonden.

campers

campers het nero-bevel

het nero-bevel

Johan Leeflang

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.

Promotie
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tijdschriften

Doelgroep

Avontuurlijke jongens en
meiden vanaf 10 jaar

EERDER VERSCHENEN IN DEZE SERIE
Flaptekst ontbreekt nog ...!!!!!

Dit is het vijfde deel in de serie Campers, bedoeld voor avontuurlijke jongens en meiden vanaf 10 jaar.

9 789087 183967

9 789087 180720

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 persalarm
Dit is het zevende deel in de serie Campers, bedoeld voor
avontuurlijke jongens en meiden vanaf 10 jaar.

Johan Leeflang

9 789087 184728

9 789087 183967

campers

het hunebed

Johan Leeflang

9 789087 182137

Johan Leeflang

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.

Johan Leeflang

9 789087 180720

Dit is het zesde deel in de serie Campers, bedoeld voor avontuurlijke jongens en meiden vanaf 10 jaar.

Johan Leeflang

Johan Leeflang

Johan Leeflang

Johan Leeflang

De bunker

De dagen erna is de Veluwe in rep en roer. Dieren worden
vrijgelaten, wat gevaarlijke situaties oplevert. Maar wie zijn
de daders? De Campers willen het per se weten en komen
in actie. Zeker wanneer ze een vreemd stuk papier te pakken
krijgen. Midden in de nacht volgt een bloedstollende finale.

campers cam
HETpers
HUNEBED
campers het hunebed

Dit is het derde deel in de serie Campers, bedoeld voor avontuurlijke jongens en meiden vanaf 10 jaar.

De nachtwacht

Het Reformatorisch Dagblad bestaat vijftig jaar. Dat is een
goede gelegenheid om bezoekers te laten zien hoe elke werkdag de krant tot stand komt. Intussen gaat het werk natuurlijk
gewoon door. Want ja, de krant moet vol en bezoekers van
de website willen vers nieuws. Sander, Rhodé en Michiel gaan
met hun klas en met hun ouders ook naar het RD. Dan ontstaat er paniek. Dierenactivisten bedreigen de krant en hun
redacteuren! Ze vinden dat het Reformatorisch Dagblad op
een verkeerde manier over hen schrijft.

campers het persalarm

De lancaster

campers het
pers
campersalarm

cam

Sander, Rhodé en Michiel reizen in de kerstvakantie naar
het besneeuwde Hürtgenwald in Duitsland. Ze zijn de
enige gasten op de camping, maar dat vinden ze geen probleem. Terwijl hun ouders genieten van de rust, verkennen
de Campers de omgeving te voet. Natuurlijk nemen ze hun
nieuwe drone mee. In de omgeving zijn veel bunkers uit de
Tweede Wereldoorlog en het is een gevaarlijk gebied vanwege
de munitie die er nog zou liggen.
Als de Campers hun drone laten vliegen boven afgezet gebied
en later op hun camera beelden ontdekken van een jongen,
is hun nieuwsgierigheid gewekt. Wat doet die jongen daar?
En wat betekent die ijselijke gil die ze midden in nacht vanuit
het bos horen? De Campers gaan op onderzoek uit. En voor
ze het weten, raken ze verzeild in een avontuur waarin elke
seconde telt …

campers De BUNKER

Sander, Rhodé en Michiel beginnen aan hun derde week
vakantie in België. Ze mogen de camper op de parkeerplaats
van fort Eben-Emael zetten. Dit tientallen jaren oude fort
ligt vlak bij de grens met Nederland op korte afstand van
Maastricht.
Het drietal maakt kennis met Alain, de keurige eigenaar van
een chique restaurant. Ook ontdekken ze dat er een geheime
gang moet zijn die vanuit het fort naar Nederland leidt. Maar
als ze hun tent enkele nachten op het grasveld bovenop het
fort zetten, blijkt het daarbinnen geen zuivere koffie te zijn.
Wat speelt zich in die donkere ruimtes af? Voordat het antwoord op die vraag duidelijk wordt, belanden ze in een spannende situatie …

campers De nachtwacht

campers De lancaster

9 789087 182137

campers De BUNKER
pers

campers cam
De nachtwacht
pers

campers De nachtwacht
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10-12 jaar | Spannende boeken
Een huiveringwekkend indrukwekkend boek!

Eeuwoud Koolmees | Deel 15 in de serie Vervolgde kerk

Leugenparadijs
Vervolgde christenen in Noord-Korea

LEUGENPARADIJS

LEUGENPARADIJS
Vervolgde christenen
in Noord-Korea

Eeuwoud Koolmees

Er zijn weinig landen waar de bevolking meer wordt
onderdrukt dan in Noord-Korea. Kim Jong-il oefent een
meedogenloos schrikbewind
uit ofen
laat
zijn volk
Ontsnapt Suk-hi
houdt
het Leugenparadijs
haarverhonvoor altijd
gevangen?
geren. Wie kritiek heeft op de Geliefde Leider wordt naar
Er zijn weinig landen waar de bevolking meer wordt oneen heropvoedingskampderdrukt
gestuurd,
maar
dan in Noord-Korea.
Kimvan
Jong-il, heropvoeden
de zogenaamde
Geliefde Leider van het land, oefent een meedogenloos
schrikbewind
uit en laat
zijn volk verhongeren.
Wie kritiek
is geen sprake; uit zo’n kamp
komt
vrijwel
nooit iemand
heeft op de Geliefde Leider wordt naar een heropvoedingskamp gestuurd, maarmeisje
van heropvoeden
is geen
uit
terug. Suk-hi, een Noord-Koreaans
van
14,sprake;
vertelt
zo’n kamp komt vrijwel nooit iemand terug.
een Noord-Koreaans
van 14, vriendin
vertelt thuis per iets
thuis per ongeluk dat de Suk-hi,
vader
van haarmeisje
beste
ongeluk dat de vader van haar beste vriendin iets verkeerds
heeft gezegd
de GroteLeider,
Leider, de al overleden
KimoverleIl-sung.
verkeerds heeft gezegd over
deover
Grote
de al
Het is het begin van een ellendige lijdensweg. Suk-hi’s vriendin
en
haar
familie
worden
opgesloten
in
een
kamp.
Niet
den Kim Il-sung. Het is het
begin van een ellendige lijdensveel later moet Suk-hi met haar ouders vluchten. De weg
naar het ‘veilige’ China is lang, zwaar en levensgevaarlijk.
weg. Suk-hi’s vriendin enDehaar
familie worden opgesloten
overlevingstocht verandert in een zoektocht naar waarheid. Ontsnapt Suk-hi of houdt het Leugenparadijs haar voor
in een kamp. Niet veel later
moet
Suk-hi met haar ouders
altijd gevangen?
vluchten. De weg naar het
‘veilige’ China is lang, zwaar en
Leugenparadijs is het vijftiende deel in de serie ‘Vervolgde
Kerk’.
levensgevaarlijk. Lukt het
Suk-hi te ontsnappen of houdt
het Leugenparadijs haar voor altijd gevangen?

Eeuwoud Koolmees

9 789087 187958

Eerder verschenen in deze serie

Zou het ooit weer goed kunnen komen met hun vriendschap?
Als Hai in gevaar verkeert, staat Shing in tweestrijd. Hai verdient
het niet, maar toch …
Keigoed! is het veertiende deel van de serie ‘Vervolgde Kerk’.

Vervolgde christenen in China

Beeld nog onbewerkt

DE BRIEF
OP DE DEUR
Vervolgde christenen in India

Promotie

Advertenties in tijdschriften

Doelgroep

Jongens en meisjes
vanaf 10 jaar en ouder

Jeannette Donkersteeg

Vervolgde kerk
in India

Janny den Besten

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

Keigoed!

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.

Janny den Besten

9 789087 186166

Jeannette Donkersteeg
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10-12 jaar | Spannende boeken
Een nieuwe, spannende serie voor kinderen die graag meer willen weten!

Janneke van Reenen | Deel 1 in de serie Amateur experts

Loods met een luchtje
‘Welkom in het saaiste dorp van Nederland’, zegt
Sam op een warme zomeravond tegen zijn vader. Dat
hij het bij het verkeerde eind heeft, ontdekt hij nog
geen week later. Sam doet samen met zijn zus Sophie
mee aan een onderzoek naar luchtkwaliteit. Niet ver
van huis ziet hij een opvallende meting. Daar wil hij
meer van weten! Sam en Sophie fietsen naar de plek
van de meting en komen uit bij een oude loods vol
verfblikken. De eigenaar van de loods is niet gediend van pottenkijkers, maar daardoor wordt Sams
nieuwsgierigheid alleen maar meer gewekt. Waarom
is deze man zo achterdochtig? Heeft hij soms iets te
verbergen? En waarom klopt die meting daar niet?
Als Sam en Sophie nog een keer naar de loods gaan,
raken ze verzeild in een adembenemend avontuur,
dat maar nét goed afloopt …

een
Loods met
luchtje
Janneke van Reenen

Met illustraties van Daan van Oostenbrugge.

Promotie

Advertenties in tijdschriften

DE AMATEUR EXPERTS

Doelgroep

Kinderen van 10 jaar
en ouder

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
Janneke van Reenen is getrouwd en
moeder van zes kinderen. Ze werkt als
redacteur bij het Reformatorisch Dagblad.
Janneke heeft meerdere kinderboeken en
een proefjesboek geschreven.
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10-12 jaar | Historisch
Spannend jeugdboek over de WOII, geschreven door tante en nicht

Rina en Maria Molenaar

Ontdekking in Krakau

9 789087 187910

Promotie

Advertenties in tijdschriften
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Ontdekking in

Rina en Maria Molenaar

brugklas van het Wartburg College
locatie Marnix in Dordrecht.

10 JAAR
EN
OUDER

Ontdekking in

Het is vrijdagmiddag en meester Daniël deelt zijn
plan met groep acht. Op
afscheidsavond
Het isde
vrijdagmiddag
en meester Daniël deeltbelooft
zijn plan met groep
acht. Op de afscheidsavond belooft het een groot spektakel te
worden
alle groepachters
hieraan
hun bijdrage leveren.
het een groot spektakel
te enworden
enmogen
alle
groepachLynn bijdrage
gaat na schooltijdleveren.
snel naar huis want
oma is zoals gewoonters mogen hieraan hun
Lynn
lijk op bezoek. Daar wacht haar een grote verrassinag. Oma noLynn uithuis
voor eenwant
reisje naar oma
Krakau, een
stad in Polen.
gaat na schooltijd sneldigt
naar
isgrote
zoals
Lynn weet al snel waar ze haar presentatie voor de afscheidsavond
houden: wacht
Krakau in de Tweede
gewoonlijk op bezoek.wilDaar
haarWereldoorlog.
een grote
Eenmaal
in Krakau
beleven
oma en
Lynn allerlei
avonturen
en ontverrassing. Oma nodigt
Lynn
uit
voor
een
reisje
naar
moeten ze meneer Jacub die tijdens de afscheidsavond aanwezig
wil zijn. Maar dat loopt anders dan gedacht …
Krakau, een grote stad in Polen. Lynn weet al snel
waarover ze haar presentatie voor de afscheidsavond
Rina Molenaar (48) en Maria
wil houden: Krakau in de Tweede Wereldoorlog.
(13) schreven samen dit boek.
Rina heeft al meer kinderboeken
geschreven,allerlei
maar voor Maria is
Eenmaal in Krakau beleven oma en Lynn
dit de allereerste keer. Rina en
Maria wonendie
in Dordrecht
en
avonturen en ontmoeten ze meneer Jacub
tijdens
zijn familie van elkaar: Rina is de
van Maria.
Rinaloopt
is in haar
de afscheidsavond aanwezig wil zijn.tante
Maar
dat
dagelijkse leven bestuurder van de
Rina en Maria Molenaar
ontwikkelingsorganisatie Woord en
anders dan gedacht …
Daad. Maria is leerling en zit in de

Rina en Maria Molenaar

Doelgroep

Jongens en meiden
vanaf 10 jaar

Over de auteurs
Rina Molenaar (48) uit Dordrecht heeft al
enkele kinderboeken op haar naam staan.
In het dagelijkse leven is ze bestuurder
van de ontwikkelingsorganisatie Woord en
Daad. Ze is de tante van Maria Molenaar
(13), met wie ze samen een boek schreef.
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10-12 jaar | Algemeen
Lees nog meer belevenissen in het geheime dagboek van Lizzy!

Jolanda Dijkmeijer | Deel 3 in de serie Lizzy

Lizzy - Tijd voor actie!

9 789087 188047
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Met illustraties van Linda Heijnekamp.
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P.S. Ik zit op naailes!!! Nu kan ik zelf een
poezenjasje voor Juul maken. We kunnen
haar echt niet zonder kleren de
kou insturen!
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Promotie

Advertenties in
tijdschriften

Doelgroep

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

Jolanda Dijkmeijer

Jolanda Dijkmeijer

10 jaar en ouder

9 789087 183912

Jo land a Dij k m

er

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!

Heibel in de klas

Ps 1. Weet je dat Mimi, onze poes, moeder is geworden?
Ps 2. Nu alleen nog een supergoede
verstopplek verzinnen zodat ze
jou nooit, maar dan ook NOOIT vinden!

Dagboek van een zusje

Ik ben
. Nou ja, eigenlijk heet ik Elizabeth,
maar iedereen noemt mij Lizzy. En dat vind ik zelf
ook veel leuker. Ik ben dol op dieren en later wil ik
modeontwerpster worden.
Dit dagboek heb ik gekregen van mijn praatjuf. Om in
op te schrijven hoe ik me voel, was het idee. Eigenlijk
was ik niet van plan dat te doen, maar het is toch wel
fijn dat ik zeker weet dat mijn geheimen bij jou veilig
zijn. Over Laura, mijn zus. En die akelige ziekte van
haar. Gaat het nu nooit over?! Soms weet ik echt niet
meer wat ik ervan moet denken. Ik hou van mijn zus,
maar tegelijk … Dat dus. Volgende keer meer.

ei j

ei j

Jolanda Dijkmeijer

10 jaar en ouder

10 JAAR
EN
OUDER

Tijd voor actie!

Hé hoi! Ken je me nog? Ik ben Lizzy, dol op dieren
(vooral op zijdehoentjes), op mijn allerliefste (en
soms superirritante) zus Laura, op modeontwerHé hoi! Ken je me nog?
pen en sinds kort ook op skaten
(stoer hè?). En, o ja,
Ik ben Lizzy, dol op dieren (vooral op zijdehoentjes),
op mijn allerliefste (en soms superirritante) zus Laura en
natuurlijk ook op schrijven.
Vandaar
dus dit dagsinds kort ook
op skaten (stoer hè?).
En, o ja, natuurlijk ook op schrijven. Vandaar dus dit dagboek.
Voor het
geval je
het nog wist:
niet wist: ik ik
zit op zit
De Bron,
boek. Voor het geval je het
nog
niet
opin De
groep 8 bij meester Visser. Een superleuke klas! De meester
zou leuker kunnen, maar gelukkig hebben we ook meester
Joop, Visser.
één dag in de week.
Bron, in groep 8 bij meester
Een superleuke
Dit jaar hebben we (alweer) een nieuwe in onze klas.
David. Hij is cool (maar daarover later meer). Er is
klas! Dit jaar hebben we (alweer)
nieuwe
namelijk ietseen
anders wat
je moet weten:in onze
De Beestenboel gaat dicht! (de kinderboerderij waar
Manons opa vrijwilligerlater
is). Dat kan
toch niet?!! Ik kan
klas. David. Hij is cool (maar daarover
meer).
niet geloven dat iedereen dit zomaar laat gebeuren.
Sterker nog: ik vind dat dit niet mag gebeuren.
Er is namelijk iets anders wat jeHetmoet
is tijd voorweten:
actie! Voordat hetDe
te laat is.
Nu alleen nog een goed plan
Beestenboel gaat dicht! (de kinderboerderij
waar
bedenken …
Manons opa vrijwilliger is). Dat kan toch niet?!! Ik
kan niet geloven dat iedereen dit zomaar laat gebeuren. Sterker nog: ik vind dat dit niet mag gebeuren.
Het is tijd voor actie! Voordat het te laat is. Nu alleen
nog een goed plan bedenken …

Heibel

in de

klas

9 789087 183912 9 789087 185671
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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 leuk boek om na te denken over je toekomstige beroep!

Janwillem Blijdorp | Deel 4 in de serie Joël en Jael

Joël en Jael op beroepenjacht
L OP
JOËL EN JAE
CHT
BEROEPENJA

Janwillem Blijdorp
Daan van Oostenbrugge

schoolkeuze.

JOËL EN JAEL OP BEROEPENJACHT

Meester Kapitein vraagt aan de klas van Joël en Jael
JAEL
OP
of ze al weten wat ze laterJOËL
willen EN
worden.
De meeste
BEROEPENJACHT
kinderen uit groep 8 hebben hier nog niet echt over
nagedacht. Daarom besluit
meester Kapitein om de
Meester Kapitein vraagt aan de klas van Joël en
Jael of ze al weten wat ze later willen worden.
klas kennis te laten maken
met
verschillende
beroeDe meeste kinderen
uit groep 8 hebben hier
nog
niet echt over nagedacht. Daarom besluit meester
pen door op excursie te
gaan
mensen
opmaken
school
Kapitein
om of
de klas
kennis te laten
met uit
verschillende beroepen door op excursie te gaan
te nodigen. Joël en Jaelof en
hun
klasgenoten
mensen
op school
uit te nodigen. komen in
Joel en Jael en hun klasgenoten komen in korte
korte tijd van alles te weten
over
hetoverberoep
kok,
tijd van alles
te weten
het beroep van
van kok,
brandweer, politie, boer, journalist en nog veel
brandweer, politie, boer,
journalist
en
nog
veel
meer.
meer. Bovendien beleven ze door deze beroepenjacht een paar ontzettend leerzame en vooral ook
Bovendien beleven ze superleuke
door deze
beroepenjacht
een
weken met
elkaar!
paar ontzettend leerzame
ookeensuperleuke
Dit boeken
is invooral
de eerste plaats
lekker leesboek,
maar ook een geweldige manier voor kinderen
weken met elkaar!
om na te denken over hun toekomstige beroep en

Janwillem
Blijdorp

9 789087 188382

Daan van
Oostenbrugge

Eerder verschenen in deze serie

van
Daan brugge
Oosten

Voor Joël en Jael is het laatste jaar op de basis
school 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?
‘Joël en Jael’ is een superleuke serie voor jongens
en meisjes van 9 jaar en ouder. In dit deel wordt
op een speelse manier kennisgemaakt met muziek.
De tekeningen van Daan van Oostenbrugge sluiten
helemaal aan bij de humoristische sfeer van de
tekst.
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Janwillem Blijdorp
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EN JAEL
JOËL
JOËL EN JAEL
TOER
MUSEUM
MUZIEK
OPMAKEN

JOËL EN JAEL MAKEN MUZIEK

JOËL EN
TEN
GAAN SPOR

Janwillem Blijdorp
Daan van Oostenbrugge

9 789087 181901

Janwillem Blijdorp
Daan van Oostenbrugge

Joël en Jael is een superleuke serie voor jongens
en meisjes van 9 jaar en ouder. In dit deel wordt
op een speelse manier kennisgemaakt met verschillende sporten. De tekeningen van Daan van
Oostenbrugge sluiten helemaal aan bij de luchtige, humoristische sfeer van de tekst.

JOËL EN JAEL
OP MUSEUMTOER
JAEL
De tweeling Joël en Jael Ibusaero mo bea alitatur
mi, aspita nimpor mi, ut lamenihit digniet fugiate mporporero optatios dolorrum iliquae accus
eossediate lam reprorp osaecest ut offictur aceped que sanditi nvenim nis quidi dolestota dunt
omnis re, nisit estrum, tem et es dolorepero conse plitem re vel ea pos dent quo is molo occabo.
Nam hicieni endantium re verionse in reruntes
dem quas et et, optat dent maiore natis earit prerepe diandestis delis sum re ent exceata temquidem fuga. Ro blamusant, sit et es del mo maximus daecabo. Nequia sam et expedipitio odit, que
voluptat lam litas eosam deris alique voloratem
quo is at quas exeriorestem vendips apedit late
at aribusc imporepera dicid modit voloribus aut
magniminctem con nonse venis dolores truptatates sam aut audae velit, natecum at.
Liqui optam nobis ratur, voluptaquati cum ducipsapis nobis et lantiat urerrum eossimolo im ut
omnit plicil et harum et qui c

JOËL EN JAEL OP MUSEUMTOER

De tweeling Joël en Jael speelt het liefst op de
Xbox. Tot ze van de dokter te horen krijgen dat
ze te dik zijn en meer moeten bewegen. Ze raadt
hen aan om op een sport te gaan.
Joel en Jael weten niet welke sport ze moeten
kiezen. Daarom verdiepen ze zich in judo, handbal, turnen, wielrennen, tennis, hockey, waterpolo en nog veel meer. Op school wordt er bovendien een sportdag georganiseerd voor de hoogste
groepen. Daarbij worden verschillende atletiekonderdelen uitgevoerd. Zou de tweeling erin slagen
om wat kilootjes af te vallen? En lukt het hen om
een sport te vinden die bij hen past?

JOËL EN JAEL GAAN SPORTEN

JOËL EN JAEL
GAAN SPORTEN

L
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K
MAKEN MUZIE

Janwillem
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Over de auteur
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.
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7-9 jaar | Spannende boeken
Opnieuw een spannende kinderdetective voor kinderen

Maarten Brand | Deel 3 in de serie Frank en Rinke

Storm

Maar het lukt niet.

Gelukkig kennen ze agent Arjen.
Met illustraties van Sia Hollemans.
Zou hij misschien kunnen helpen?
Opnieuw een spannende kinder-detective voor
kinderen vanaf 7 jaar!

Maarten Brand

Frank en Rinke proberen de dader op te sporen.

vanaf
7 jaar

S TO R M

Frank en Rinke hebben een leuke klas, vinden
Frank en Rinke hebben een leuke klas, vinden ze.
ze. Maar is dat wel zo? Iemand
schrijft briefjes.
Maar is dat wel zo?
Wie heeft dit gedaan? Peter
kan
hetbriefjes.
zijn, of Lisan,
Iemand
schrijft
of … Roelof! De klas raakt helemaal in de war. Het
Wie heeft dit gedaan?
lijkt wel storm! Het raadsel
wordt
steeds
Peter
kan het zijn,
of Lisan,groter.
of … Roelof!
De
klas
raakt
helemaal
de war.
Frank en Rinke proberen de dader op teinsporen.
Het lijkt wel storm!
Maar het lukt niet. Gelukkig kennen ze agent
Het raadsel wordt
steeds groter.
Arjen. Zou hij misschien kunnen
helpen?

Vanaf 7 jaar

9 789087 188078

Maarten Brand

Illustraties: Sia Hollemans

Eerder verschenen in deze serie
vanaf
7 jaar

Hij schiet naar voren, naar het dunne ijs.

Kopje onder in het ijskoude water.

GLOEIEND

PLOEMP!

IJSKOUD

Frank voelt een duw tegen zijn rugzak.

Wie gaf die duw?
Zijn zusje Fleur, omdat ze boos op hem was?
Bob, die hem droge kleren leende?

Maarten Brand

Of gewoon iemand die hij niet kent?

Frank gaat het uitzoeken.
Maar hoe moet hij erachter komen?

Promotie

Advertenties in
tijdschriften

Doelgroep

Kinderen die lezen ‘saai’
vinden en alle kinderen
van 7-10 jaar oud, AVI-E5,
CLIB-5

Politieagent Arjen heeft een goed idee.
Frank houdt zijn adem in ... Wie was de dader?

Vanaf 7 jaar

9 789402 907193

Maarten Brand

Illustraties: Sia Hollemans

Maarten Brand

Illustraties: Sia Hollemans
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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.

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 80 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 8078
c-NUR 282-040
Verschijnt september 2022

9 789087 188078

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,49
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7-9 jaar | Algemeen
Een aantrekkelijk boekje voor beginnende lezertjes!

Hilde de Vaal | Deel 4 in de serie Kas

Kikker-dril in de klas
6 jaar
en ouder

Kikker-dril in de klas

kas en niek zijn bij de sloot
en niek zijn bij de sloot
kas wijst met zijnkas
hand
kas wijst met zijn hand
zie jij dat ook, niek?
zie jij dat ook, niek?
wat is dat?
wat is dat?
o, dat weet ik wel,o,zegt
niek.
dat weet
ik wel, zegt niek.
dat
is
kikker-dril!
dat is kikker-dril!

Kikker-dril
in de klas
Hilde de Vaal
Sanne Miltenburg

Kas en Niek gaan naar de juf. Mag er kikker-

Met illustraties van Sanne Miltenburg.
6 jaar en ouder

Hilde de Vaal & Sanne Miltenburg

in de klas?
juf vindt
het er
goed!
Kas en Niek gaandril
naar
de De
juf.
Mag
kikker-dril in de
Kas en Niek gaan op zoek naar een bak van
klas? De juf vindtglas.
hetDegoed!
Kas
en
Niek
gaan
op zoek
kikker-dril gaat in de bak. En dan
…
naar een bak vanKikker-dril
glas. De
kikker-dril gaat in de bak.
in de klas is een leuk boekje dat
beginnende lezers helemaal zelf kunnen lezen!
En dan …

9 789087 188276

Eerder verschenen in deze serie
6 jaar
en ouder

Hilde de Vaal
Sanne Miltenburg

kas voelt zijn buik.
wat doet zijn buik raar.
als hij maar niet ziek wordt.

9 789087 185701

Vanaf 6 jaar

ZZZOEM
Hilde de Vaal

Sanne Miltenburg

Promotie

Advertenties in
tijdschriften

Doelgroep

Beginnende lezers,
AVI-M3, CLIB-3

Een leuk boek dat beginnende lezers helemaal zelf
kunnen lezen!

Vanaf 6 jaar

9 789087 183950

Hilde de Vaal & Sanne Miltenburg

Een mooi boek dat beginnende lezers
helemaal zelf kunnen lezen!

6 jaar en ouder

Sanne Miltenburg

Kas heeft een bult op zijn neus. Niek lacht hem uit. Kas
is boos en vecht. Maar hij krijgt spijt en maakt het goed.
Dan heeft Kas een plan met Niek. Zzzzzz klinkt het in de
klas …

Hilde de Vaal & Sanne Miltenburg

Hilde de Vaal & Sanne Miltenburg

Het is bijna Kerst. Kas kijkt uit naar het feest.
Hij kreeg van de juf een taak: hij mag de tekst
opzeggen! Maar vlak voor het feest voelt Kas
zich niet fijn. Wat nu?

kas ligt in bed
het is al nacht
maar kas slaapt niet
hij hoort wat Hilde de Vaal
is het rrrrrr?
of zzzzzz?

ZZZO E M

en leuk boek dat beginnende lezers helemaal
lf kunnen lezen!

Kas maakt een kast

e kast in de klas gaat stuk. Hoe moet dat nu?
as weet raad: hij vraagt zijn pap om hulp.
ap maakt een kast voor juf. Kas helpt hem en
ek helpt ook. Maar Kas let niet op. Dan gaat
et mis …

Toch naar
het feest?

6 jaar
en ouder

Toch naar het feest?

Kas maakt
een kast

nog een week, dan is het feest.
kas heeft er veel zin in.
hij kreeg een taak,
hij zegt de tekst op in de hal.

rrak!
as schrikt.
at was dat?

9 789087 182052

9 789087 185701

9 789087 183950 9 789087 182052

BOEKGEGEVENS
Full colour
Uitvoering gebonden
Formaat 15 x 19 cm
Omvang ca. 32 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 8276
c-NUR 282-010
Verschijnt september 2022

9 789087 188276

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

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.
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7-9 jaar | Algemeen
Vlot geschreven én superspannend, dit nieuwe avontuur van Mats en Rosa!

Janco Bunt-Koster | Deel 2 in de serie Mats en Rosa

Giga-gevaarlijk!
Wat een troep ligt er op straat! Juf Juul heeft er iets
op bedacht. Een Giga-Groen-plan: de leerling die het
meeste zwerfafval vindt, wint een prijs. Mats heeft
helemaal geen zin om vieze rommel op te ruimen,
maar gelukkig wil Rosa hem helpen. Als Mats onder de struiken een aansteker vindt, stopt hij die
vlug in zijn broekzak. Zou dat ding het nog doen? ’s
Avonds, als iedereen slaapt, gaat hij met zijn LEGObrandweerauto spelen. Zou hij met die aansteker een
vlammetje kunnen maken? Dan is het spel pas echt!

A - LI JK !
G
I
G AR
A
GEV

Met illustraties van Hester Nijhoff.

Janco Bunt-Koster

Eerder verschenen in deze serie

Janco Bunt-Koster

Promotie

Advertenties in
tijdschriften

Doelgroep

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

9 789087 185688

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. Janco woont in Zeeland, is getrouwd, moeder van 6 kinderen en oma
van een aantal kleinkinderen.

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 104 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 10,95
ISBN 978 90 8718 8085
c-NUR 282-010
Verschijnt september 2022

9 789087 188085

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,99
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7-9 jaar | Algemeen
Van dit verrassend leuke boek wordt ieder kind vanzelf een vogelliefhebber!

Fanny de Wit-van Eijk

Titus vliegt uit
De avonturen van een pimpelmees

Fanny de Wit

Advertenties in tijdschriften

BOEKGEGEVENS
Full colour
Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 144 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 90 8718 8290
c-NUR 282-010
Verschijnt september 2022

9 789087 188290

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

Doelgroep

De avonturen van een pimpelmees

Titus vliegt uit

De avonturen van een pimpelmees

9 789087 188290

Promotie

Titus vliegt uit

Ik ben Titus, een klein vogeltje met een
Ergens, niet ver bij jou vandaan, staat
een grote
geel borstje en een blauw petje. Je hebt
me vast weleens voorbij zien vliegen. In
boom. Als je omhoog kijkt, naar twee
dikke
takken,
dit boek lees je over mijn belevenissen als
pimpelmees.
dan zie je daartussen een klein gaatje.
Dat is de inWist je dat ik supergoed kunstjes kan?
gang van ons vogelhuis. Ik woon er
samen met mijn
En dat ik heel spannende avonturen heb
meegemaakt? Lijkt het je ook leuk om kennis te
papa en mama, vier broertjes
en twee zusjes. Wie ik
maken met mijn vriend Vigo en met Cinciarella, het allerliefste
pimpelmeisje
ooit? Leesvogeltje
dan dit boek. Ermet
gaat eeneen
(vogel)
ben? vraag je. Ik ben Titus,
een klein
wereld voor je open!
geel borstje en een blauw petje. Je hebt me vast welGeschikt om voor te lezen aan kinderen vanaf 4 jaar, of om
lezen boek
voor kinderen
van ca.
jaar oud.
eens voorbij zien vliegen.zelf
Intedit
lees
je7-10
over
mijn
belevenissen als pimpelmees. Wist je dat ik superFanny de Wit schreef als kind
al verhalen en
goed kunstjes kan? En dat ik heel spannende
avontugedichtjes. Haar liefde voor schrijven en voor de
natuur komen
in dit boek
verrassende manier
ren heb meegemaakt? Lijkt het je ook
leuk
omop een
kennis
samen. De illustraties zijn gemaakt door haar broer
te maken met mijn vriend Björn enThonmet
van Eijk,Cinciarella,
die al meerdere boeken illustreerde.
het allerliefste pimpelmeisje ooit? Lees dan dit boek.
Er gaat een (vogel)wereld voor je open!

Fanny de Wit - van Eijk • Thon van Eijk

Geschikt om voor te lezen aan kinderen
vanaf 4 jaar, of om zelf te lezen voor kinderen van ca. 7-10 jaar oud

Over de auteur
Fanny de Wit schreef als
kind al verhalen en gedichtjes. Haar liefde voor
schrijven en voor de natuur komen in dit boek op
een verrassende manier
samen. De illustraties zijn
gemaakt door haar broer Thon van Eijk, die
al meerdere boeken illustreerde.

Thon van
Eijk (1977) is
een creatieve
vogel. Met
een levendig
inbeeldingsvermogen en
een potlood weet hij grappige
illustraties te maken.
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7-9 jaar | Algemeen
Dit leuke actieboek maakt kinderen bewust van klimaatverandering!

Lianne Biemond

De groene reis
van Pien en Gijs
Er valt een brief op de mat. Een brief van het reisbureau. Maar wat erin staat, is niet leuk. Het heeft te
Daar gaan ze dan: papa, mama, Pien, Gijs en … Flip! Het
maken met brand. De vakantie
naar
Griekenland kan
wordt een fantastische
fietsvakantie.
Wil jij weten wat ze allemaal meemaken? Lees dit boek.
niet doorgaan. Wat nu?WieDe
Pien
Gijs heeft
weet,opa
word jij van
net zo groen
als Pienen
en Gijs!
een plan. Een heel groen plan. Hij zegt: ga op reis met
de fiets. Dan vervuil je niets!
Daar gaan ze dan: papa, mama, Pien, Gijs en … Flip!
Het wordt een fantastische fietsvakantie. Wil jij weten wat ze allemaal meemaken? Lees dit boek en ga
mee op reis! Wie weet, word jij ook gi-ga-groen, zoals
Pien en Gijs.

De groene reis van Pien en Gijs

Er valt een brief op de mat. Een brief van het reisbureau.
Maar wat erin staat, is niet leuk. De vakantie naar Griekenland
kan niet doorgaan. Wat nu?
De opa van Pien en Gijs heeft een plan. Een heel groen plan.
Hij zegt: ga op reis met de fiets. Dan vervuil je niets!

vanaf
7 jaar

Lianne Biemond

Met illustraties van Paul Oole.

9 789087 188108

De groene reis
van pieN en gijs

L ianne B iemond
met tekeningen
van

P aul O ole

Tot het einde van de actieperiode verwijzen wij voor bestellingen door naar
BCB (embargo tot 1 oktober 2022). Besteleenheid per 10 exemplaren.

Promotie

Advertenties in tijdschriften

Doelgroep

Jongens en meisjes van
7-9 jaar, AVI-M5, CLIB-5

BOEKGEGEVENS

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.

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 96 pagina’s
Verkoopprijs vanaf 1 nov.
ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 8108
c-NUR 282-010
Verschijnt september 2022

9 789087 188108

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,49
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Kind & Bijbel | 5-12 jaar
Een heerlijk voorleesboek mét meerwaarde!

Marjanne Hendriksen

Een olifant in het zwembad
Verhalen voor christelijke karaktervorming
Dit boek bevat 25 verhalen over Wouter en Emma.
Samen met hun ouders verhuizen ze naar Afrika.
De verhalen geven een uniek inkijkje in het leven
van zendingskinderen.
Maar dit boek biedt meer! De verhalen bieden een
prachtig aanknopingspunt om samen met kinderen
te werken aan christelijke karaktervorming. Hoe
werkt het? In ieder verhaal staat een deugd centraal.
Bij ieder verhaal staan vragen om verder over na te
denken of door te praten. Kinderen leren zo op een
speelse manier meer over Bijbelse begrippen als
dienstbaarheid, geduld, vriendelijkheid, eerlijkheid,
moed, zelfbeheersing en nog veel meer eigenschappen die horen bij een christen.

Eerder verschenen

Promotie

Advertenties in
tijdschriften

Doelgroep

Kinderen van 6 jaar en
ouder

9 789087 183875

BOEKGEGEVENS
Uitvoering gebonden
Formaat 19 x 19 cm
Omvang ca. 120 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 12,95
ISBN 978 90 8718 8030
c-NUR 224-012, 224-013,
282-010
Verschijnt september 2022

9 789087 188030

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

Over de auteur
Marjanne Hendriksen werkt sinds 2007
als zendelinge in Zambia en richt zich op
Bijbelse toerusting van onderwijzers en
kinderen wereldwijd.
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Kind & Bijbel | Dagboek 9-12 jaar
Waardevol ochtendboekje om als zondagschool of vereniging cadeau te geven

Aleid Nijhof-Schreuder

Ochtendboekje
Elke morgen een gedachte vanuit de psalmen

ochtendboekje

ochtendboekje
Elke morgen een gedachte vanuit de psalmen

Aleid Nĳhof-Schreuder

Wat doe jij als eerste wanneer je wakker wordt?
Begin jij de dag met de Heere? Dit boekje wil jou
helpen om ‘s morgens te beginnen met God en Zijn
Wat doe jĳ als eerste wanneer je wakker
Woord. Want stille tijd houden
is jĳeen
waardevolle
wordt? Begin
de dag
met de Heere? Dit
boekje
wil
jou
helpen
om ‘s stukje
morgens tebij
begewoonte. 126 ochtenden lees je een kort
ginnen met God en Zĳn Woord. Want stille
een psalmvers. Dit boekje
die
tĳd bevat
houden is18
eenhoofdstukjes
waardevolle gewoonte.
126 ochtenden lees je een kort stukje bĳ een
passen bij de eerste 18 weken
van
het
jaar.
Zo
zijn
er
psalmvers. Dit boekje bevat 18 hoofdstukpassen bĳ de eerste
18 lente.
weken van
stukjes geschreven voorjesdedielijdenstijd
en de
het jaar. Zo zĳn er stukjes geschreven voor
Uiteraard kun je de stukjes
ook dop
ander
mode lĳdenstĳ
en een
de lente.
Uiteraard
kun je
de stukjes ook op een ander moment lezen.
ment lezen. De auteur heeft
18
psalmen
of
gezangen
De auteur heeft 18 psalmen of gezangen
Waarbĳ er voor
elkeles,
morgen
gekozen. Waarbij er voorgekozen.
elke morgen
een
tip,een
les, tip, gedachte, waarschuwing of opwekgedachte, waarschuwingking
ofis.opwekking
is.
Iets,
om
Iets, om de dag mee in te gaan
… de
dag mee in te gaan … Voor kinderen en tieners in de
Voor kinderen en tieners in de leeftĳd van
10 tot 12 jaar
leeftijd van 10 tot 12 jaar.

126

Eerder verschenen
9 789087 188481

van Zijn kinderen
Aleid Nijhof-Schreuder

Ds. A. Schreuder schreef een kort voorwoord bij dit boekje
dat zijn dochter samenstelde.

Hoe werkt de Heere in het

Hoe werkt de Heere
in het
van Zijn kinderen

nge kinderen kunnen belangrijke vragen hebben. Hoe krijg ik
en nieuw hart? Of: hoe kan ik weten of ik een nieuw hart mag
ebben? Is mijn verdriet wel echt verdriet over mijn zonde? In
e kerk horen ze tijdens de prediking hoe de Heere werkt, maar
het is vaak moeilijk voor hen om alles te begrijpen.
De auteur vertelt in eenvoudige, begrijpelijke taal aan de hand
van de Heidelbergse Catechismus hoe de Heere werkt in het
art van Zijn kinderen. Zij legt uit wat ellendekennis is, wat de
verlossing door het bloed van de Heere Jezus inhoudt.
Maar ook wat ware dankbaarheid is.
Het boekje is geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar.

Hoe werkt de

Hee re

in het

Verdrietige ik
Bijbelse troost als het moeilijk is

Aleid Nĳhof-Schreuder

Promotie

Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Doelgroep

Kinderen tussen
de 10 en 12 jaar

van Zijn kinderen

Aleid Nijhof-Schreuder

Aleid Nijhof-Schreuder

9 789087 183615

9 789087 183615

9 789087 186197

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 11 x 16 cm
Omvang ca. 136 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 11,50
ISBN 978 90 8718 8481
c-NUR 224-022
Verschijnt november 2022

9 789087 188481
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Kind & Bijbel | Kerst
Prachtig boekje om cadeau te doen aan jonge kinderen!

Linda Bikker

Mijn Bijbels Kerst-ABC
De A is van avond,
een donkere nacht.
Waar bleef de Messias?
De Averwacht.
is van avond,
Hij werd lang

een donkere nacht.

In dit boekje wordt het wonder van
Waar bleef de Messias?
Kerst heel eenvoudig verteld en
werd
lang verwacht.
verbeeld,Hij
met
als leidraad
de letters
van het alfabet.
Linda Bikker
schreef
In dit boekje
wordtde
hettekst
wonderop
van Kerst heel
eenvoudig verteld en verbeeld, met als leidraad
rijm én maakte de illustraties.
de letters van het alfabet.

Linda Bikker schreef de tekst op rijm én maakte
de illustraties.
Leeftijd: 3-6 jaar.

9 789087 188153

Eerder verschenen
De A is van Ark.

God schiep heel de aarde

Mees gaat op zondag naar de kerk.

Die drijft op de zee.

en ook het heelal.

Daar is veel te zien.

Met prachtige kleuren.

En ook veel te tellen!

Ken jij ze al?

Tel jij mee?

Met Noachs familie.
Wie zijn er ook mee?
Met dit boekje leert een kleuter of peuter niet alleen
heel veel dieren, maar ook het alfabet kennen.
Daarmee staat deze uitgave garant voor heel veel
kijk- en voorleesplezier.
Linda Bikker schreef de tekst op rijm én maakte de
illustraties.

9 789402 907148

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

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

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

9 789087 184377

9 789402 907148

1 2 34

5

Promotie

Advertenties in
tijdschriften

Doelgroep

Kinderen van 3-6 jaar

9 789087 186807

9 789087 184377 9 789087 186807

BOEKGEGEVENS
Full colour
Uitvoering gebonden
Formaat 13 x 14 cm
Omvang ca. 64 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 8153
c-NUR 227-010
Verschijnt september 2022

9 789087 188153

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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Kind & Bijbel | Kerst
Prachtig kant-en-klaar pakket om met kinderen toe te leven naar Kerst

Willemieke Kloosterman-Coster

Kijk omhoog!
Toeleven naar Kerst Een adventsproject voor gezinnen
De adventstijd is een waardevolle periode om als
gezin bewust toe te leven naar het Kerstfeest. Dit
pakket is daarbij een eenvoudig hulpmiddel.

Kijk omhoog! bevat een mooie poster,
dertig dagboekstukjes met een bijbehorend
Schriftgedeelte, gespreksvragen en een
goudkleurige ster met een letter.
Iedere dag in de adventstijd staat een
woord centraal dat te maken heeft met de
heilsgeschiedenis. Na het lezen van het
Bijbelgedeelte en de uitleg hierbij, kunnen kinderen
de ster met letter op de aangegeven plek op de
poster plakken. Aan het eind van de adventtijd
vormen de letters samen een belangrijke boodschap
die te maken heeft met het Kerstfeest.

De adventstijd is een waardevolle periode om als
gezin bewust toe te leven naar het Kerstfeest. Dit
pakket is daarbij een eenvoudig hulpmiddel.
‘Kijk omhoog!’ bevat een mooie poster, dertig dagboekstukjes met een bijbehorend Schriftgedeelte,
gespreksvragen en een goudkleurige ster met een
Inhoud pakket
boekje met 30 dagboekstukjes
letter. Iedere dag in de adventstijd
staat een woord
grote poster op A1-formaat
knipvellen met sterren
centraal dat te maken heeft
met de heilsgeschiedeLeeftijd 4-8 jaar.
nis. Na het lezen van het Bijbelgedeelte en de uitleg
hierbij, kunnen kinderen de ster met letter op de
aangegeven plek op de poster plakken. Aan het eind
van de adventstijd vormen de letters samen een
belangrijke boodschap die te maken heeft met het
Kerstfeest.

Kijk omhoog!
Toeleven naar Kerst
Een adventsproject voor gezinnen
Willemieke Kloosterman-Coster

leet
Comp et
tm
e
k
k
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grote
r!
poste

●
●
●

9 789087 188139

De poster in dit pakket is gemaakt door Linda Bikker.

Promotie

Advertenties in tijdschriften

Doelgroep

Kinderen van 4-8 jaar

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
Willemieke Kloosterman-Coster (1982)
is getrouwd en moeder van vijf kinderen.
Willemieke is invalleerkracht in het basisonderwijs.

Full colour
Uitvoering geniet
Formaat 14,8 x 21 cm
Omvang ca. 36 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 13,95
ISBN 978 90 8718 8139
c-NUR 227-010
Verschijnt november 2022

9 789087 188139
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Kind & Bijbel | Kindergebeden 0-8 jaar
Prachtig hulpmiddel om samen met een kind te bidden!

Willemieke Kloosterman-Coster

Gebedskaartjes
Bidden met de Psalmen
Bidden is iets moois wat ouders al van jongs af aan
met hun kinderen mogen doen. Tegelijkertijd is het
soms niet makkelijk om kinderen te leren dat het
spreken met God veel meer inhoudt dan het bekende gebed voor het slapen of eten. Dit pakket bevat
veertig kaartjes met gebeden over heel verschillende onderwerpen, gebaseerd op de inhoud van de
Psalmen. Kinderen leren zo op een heel eenvoudige
manier hun zorgen en hun blijdschap bij de Heere te
brengen.
Willemieke Kloosterman-Coster schreef deze gebeden, mede als aanvulling op het boek ‘’k Vouw mijn
handen, een boekje over bidden’.

Gebedskaartjes
Bidden met de Psalmen

Dit pakket bevat veertig kaartjes
met gebeden over heel verschillende
onderwerpen, gebaseerd op de inhoud
van de Psalmen. Kinderen leren zo
op een heel eenvoudige manier hun
zorgen en hun blijdschap bij de Heere
te brengen.

Bidden is iets moois wat ouders al van
jongs af aan met hun kinderen mogen
doen. Tegelijkertijd is het soms niet
makkelijk om kinderen te leren dat het
spreken met God veel meer inhoudt
dan het bekende gebed voor het
slapen of eten.
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Anita Engelen maakte de aansprekende illustraties.

Willemieke Kloosterman-Coster
Met illustraties van Anita Engelen

9 789087 187828

Promotie

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

BOEKGEGEVENS
Full colour
Formaat kaartjes 9,7 x 6,6 cm
Omvang ca. 40 kaartjes
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 7828
c-NUR 224-030
Verschijnt september 2022

9 789087 187828

Doelgroep

Kinderen, jong en oud

Over de auteur
Willemieke Kloosterman-Coster
(1982) is getrouwd en moeder van
vijf kinderen. Willemieke is invalleerkracht in het basisonderwijs.
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Kind & Bijbel | 3-8 jaar
Waardevol hulpmiddel voor ouders om Bijbels onderwijs te geven aan jonge kinderen

Daniëlle Campbell-Vogelaar

Waar komt alles om
ons heen vandaan?
Uitleg over de Bijbel voor jonge kinderen

9 789087 188061

Waar komt alles om ons heen vandaan?
Uitleg over de Bijbel voor jonge kinderen

Daniëlle Campbell-Vogelaar

Met illustraties van Anita Engelen.

Waar komt alles om ons heen vandaan?

Wie heeft de wolken gemaakt? De wolken met de
regendruppels erin? En al de verschillende bomen?
Wie heeft de wolken gemaakt?
wolken met de over
regendruppels
En de dieren? Denk je daarDeweleens
na?erin?
En al de verschillende bomen?
En de dieren? al heel vroeg in hun
Wat is het belangrijk dat kinderen
Denk je daar weleens over na?
leven heldere uitleg krijgen over de Bijbel. Dit boekje
Wat is het belangrijk dat kinderen al heel vroeg in hun
heldereBelangrijke
uitleg krijgen over de Bijbel.
kan daarbij een hulpmiddelleven
zijn.
vragen
Dit boekje kan daarbij een hulpmiddel zijn. Belangrijke
vragen worden heel eenvoudig en gunnend aan jonge
worden heel eenvoudig en gunnend
aan jonge kindekinderen (3-6 jaar) uitgelegd.
Aan de orde komen vragen als: Waar komt alles om ons
vandaan? Wie is God? Hoe kwam de zonde in de
ren (3-6 jaar) uitgelegd. Aanheen
de
orde komen vragen als:
wereld? Wat is bidden? en: Hoe weet ik of ik een kind van
de Heere ben?
Waar komt alles om ons heen
vandaan?
Wie is God?
Daniëlle Campbell-Vogelaar werd geboren in Elspeet,
maar woont nu met echtgenoot John en twee dochters in
Hoe kwam de zonde in de wereld?
Wat
is bidden?
Schotland. Daniëlle
was voordat
ze emigreerdeen
werkzaam
in het speciaal onderwijs.
Hoe weet ik of ik een kind van de Heere ben?

tekst: Daniëlle Campbell-Vogelaar illustraties: Anita Engelen

Eerder verschenen
Evie
6 jaar
en ouder

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

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

9 789087 185961

Evie

Mijn eigen lieve
Snuffie

tekst::Daniëlle Campbell illustraties: Trish Flannery

gaat er iets mis met haar…

Mijn eigen lieve Snuffie

Ik ben Evie.

tekst::Daniëlle Campbell illustraties: Trish Flannery

Promotie

Advertenties in
tijdschriften

Doelgroep

Kinderen van 3-6 jaar
en hun ouders

9 789087 185961

BOEKGEGEVENS

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

Full colour
Uitvoering gebonden
Formaat 19 x 19 cm
Omvang ca. 72 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 13,95
ISBN 978 90 8718 8061
c-NUR 224-011, 224-012, 746-020
Verschijnt september 2022

9 789087 188061
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Diversen | Kleurplaten
Een prachtig kleurboek om mee aan de slag te gaan én anderen blij te maken!

Linda Bikker

Kerstkaarten om te kleuren
en te versturen
voor jong en oud!
Na het succes van de vorige uitgave met kerstkaarten om te kleuren, is er nu een tweede deel!
Kleur je eigen kerstkaarten en verstuur zo een
kerstgroet met een persoonlijk tintje. Deze
uitgave bevat 23 kaarten, gedrukt op dik papier.
De kaarten kunnen gemakkelijk per stuk uit het
boekje gehaald worden. Bijbelteksten en bekende
kerstliederen geven de kaarten én het kleuren
meerwaarde.

9 789087 185527

Eerder verschenen
Promotie

Advertenties in
tijdschriften

Doelgroep

Jong en oud

Bemoedigende kaarten om te kleuren en te versturenn

Linda Bikker

Wenskaarten om te handletteren en te versturen

Linda Bikker

Handgeletterde kerstkaarten om te kleuren en te versturen

Linda Bikker

Bemoedigende
kaarten

om te kleuren en te versturen
Linda Bikker

9 789087 185527

BOEKGEGEVENS
Uitvoering wire-O
Formaat 14,8 x 21 cm
Omvang ca. 23 kaarten
Verkoopprijs ca. € 11,95
ISBN 978 90 8718 8146
c-NUR 013-021
Verschijnt oktober 2022

9 789087 188146

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.

HERDRUKKEN
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Herdrukken

Silvia Tarniceriu

Bijbels dagboek

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

Ds. W.C. Lamain (1904-1984) was een bekend predikant binnen
de Gereformeerde Gemeenten en daarbuiten. Ook al diende hij
het grootste deel van zijn ambtelijke loopbaan in Amerika, desondanks had hij door zijn preken en artikelen innige banden met
velen in het oude vaderland die de persoonlijke omgang met de
Heere kenden.

3e

druk

2e

Door dit dagboek mag ds. Lamain nog spreken nadat hij gestorven is.

druk

9 789087 186203

De
dauw
des
hemels

‘Dat christenvriendje van jou is een grote verrader!’ roept Bo Wen
naar Hai.
‘Vriéndje?’ Opeens gaat Hai vlak voor Shings neus staan. Even is er
een korte aarzeling in zijn ogen, maar dan worden die zo donker als
sojasaus.
‘Ik ben nooit jouw vriend geweest!’ roept Hai, terwijl hij boven op
Shings schoenen spuugt. ‘Ik háát je!’
Zou het ooit weer goed kunnen komen met hun vriendschap?
Als Hai in gevaar verkeert, staat Shing in tweestrijd. Hai verdient
het niet, maar toch …

9 789087 185947

Het leven van een jonge christin in Roemenië

3e

Keigoed! is het veertiende deel van de serie ‘Vervolgde Kerk’.

druk

Vervolgde christenen in China

2e

druk
Janny den Besten

9 789087 186166

Gerjanne van Lagen

Silvia Tarniceriu

Ds. G. van Reenen

Janny den Besten

DE
BUURTBARBECUE

HIJ KENT MIJ!

DE DAUW
DES HEMELS

KEIGOED!

€ 10,95

€ 14,95

€ 19,95

€ 9,95

9 789087 187217

9 789087 186203

9 789087 185947

9 789087 186166

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

Jeremiah Burroughs

Jeremiah Burroughs

HENRIEKE SCHOUTEN

Jeremiah Burroughs was een hartstochtelijk pleitbezorger van vrede en eenheid, en leefde die ook voor. Zijn
gedachten over dit onderwerp heeft hij weergegeven in
het boek Irenicum (Vredegeschrift) waarvan nu de eerste
Nederlandse vertaling verschijnt.
Om verdeeldheid te voorkomen, adviseert Burroughs
gelovigen de daden van hun broeders in het best mogelijke licht te zien en breuken zo spoedig mogelijk te helen.
Ootmoed is van groot belang om de eenheid te bewaren.
Burroughs behandelt in zijn boek gedragingen van Gods
kinderen die aanleiding kunnen geven tot verdeeldheid.
Daarna wijst hij het zondige van verdeeldheid aan. Hij
besluit met een behandeling van het helen van breuken.

De Christinnereis (1684) van John Bunyan hoort met De
Christenreis tot de belangrijkste werken die uit Bunyans
pen voortkwamen. Oudere vertalingen zijn vaak moeilijk leesbaar of bieden slechts een bewerking van de tekst.
Deze goed leesbare nieuwe vertaling doet weer recht aan
de oorspronkelijke uitgave. De vertaler heeft ook de kanttekeningen uit de oorspronkelijke uitgave opgenomen. Die
helpen het boek te verstaan en laten zien dat de auteur
steeds teruggrijpt op de Bijbel. In voetnoten licht de vertaler historische en biografische bijzonderheden toe, geeft
hij theologische verduidelijkingen en wijst hij op Bijbelse
toespelingen.
Zijn inleiding maakt duidelijk waarom Bunyan De
Christinnereis schreef als vervolg op De Christenreis. Zo
wilde hij De Christenreis verduidelijken, mogelijke misverstanden wegnemen en aanvullingen geven. Hierdoor
komen in De Christinnereis bijvoorbeeld het christelijk
gezinsleven, de kerk en de ambten scherper in beeld

Om vrede en
waarheid

Vertaald door drs. Christine Pas-Donker; ingeleid door
prof. dr. A. Baars.
Jeremiah Burroughs (1599-1646) was in zijn dagen een
bekende en beminde puriteinse predikant van twee van
de grootste gemeenten in Londen. Hij was een prominent
lid van de synode van Westminster en heeft enige tijd in
Rotterdam gestaan.

Om vrede en
waarheid

GEZINS VORMING

in een gebroken wereld

een handreiking voor Bijbelse
en verantwoorde geboorteregeling

9 789087 184483

schap.
In dit boek lezen we Openbaring door de ogen van deze eenvoudige
gemeenteleden. In het laatste Bijbelboek stralen nog een keer al Gods
eigenschappen en schittert de heerlijkheid en macht van Koning Jezus.
Wie nog niet bij Jezus hoort, wordt op de meest indringende manier
gewaarschuwd: De tijd is nabij. Bekeert u. Het is anderzijds een boek

druk

2e

Dit is het vierde deel in de serie Puriteinse Klassieken.

Puriteinse
klassieken

Bijbelse remedie tegen
verdeeldheid

8

druk

intrigerende en actuele Bijbelboek. Zo valt bij het licht van de Heilige
Geest de Openbaring van Jezus Christus voor je open.
Aan de hoofdstukken over de inhoud van Openbaring zijn gespreksvragen toegevoegd, zodat het boek ook goed bruikbaar is voor Bijbelkringen en andere gespreksgroepen.

Steef Post

Openbaring
begrijpen

Steef Post is gemeentelid van de Gereformeerde Gemeente van
Gorinchem. Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan,

De Christinnereis

3e

waaronder bijbelstudies voor jongeren en een boek over de invloed
van de duivel op ons denken en handelen. Hij schrijft columns voor het
Reformatorisch Dagblad.

Met kanttekeningen
Puriteinse
klassieken

4

druk

Openbaring begrijpen.indd 1

De Christinnereis_omslag.indd 1

Om vrede en waarheid_omslag.indd 1
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druk

Leeswijzer bij
het laatste Bijbelboek

9 789087 182144

Peter Boer

9 789087 181949

Peter Boer

9 789087 183707

van bemoediging, volharding en troost voor wie Hem liefheeft.
Openbaring begrijpen begint met zeven leeswijzers. Deze uitgangspunten gidsen de lezer vervolgens hoofdstuk voor hoofdstuk door het

De
Christinnereis

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, De
Christinnereis en De Heilige Oorlog.

2e

is onthulling. Zo wordt het niet altijd ervaren. Veel
lezers van het Bijbelboek lopen vast in deze apocalyptische profetie.
Maar Openbaring is niet geschreven voor theologen. Johannes schreef
deze uitgebreide brief in eerste instantie voor zijn gemeenteleden in
Klein-Azië. Zij ontvingen de boodschap van troost en hoop met blijd-

Vertaald en ingeleid door prof. dr. A. Baars.

Dit is het achtste deel in de serie Puriteinse Klassieken.

John Bunyan
Openbaring

John
Bunyan

Steef Post

HENRIEKE SCHOUTEN

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.

De dauw
des hemels

Keigoed!

Openbaring begrijpen

Naast vele persoonlijke inkijkjes van de auteur
en andere moeders, vind je als lezer ook de
nodige wetenschappelijke handreikingen. Deze
zijn geschreven door de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV).

GEZINS VORMING in een gebroken wereld

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.

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.

Bijbels
dagboek

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

Shing en Hai zijn de allerbeste vrienden. Ze bezoeken de pandaberen, maken samen huiswerk en gaan op een lesvrije middag

een verlaten huis om foto’s te maken van de QingchengDs. G. van Reenennaar
berg. Totdat er een flinke barst in hun vriendschap komt …

Janny den Besten

Silvia Tarniceriu

Uit zijn nagelaten werken is een dagboek samengesteld. Het zijn
woorden vol onderwijs en troost. Op indringende wijze kon ds.
Lamain met grote ernst spreken over de eeuwige toekomst van
hen die voor eigen rekening voortreizen naar de eeuwigheid.
Maar hij kon ook op een zeer liefdevolle manier wijzen op de mogelijkheid van zalig worden door de Heere Jezus, de enige Borg
en Middellaar.

Ds. G.
van
Reenen

Bijbels dagboek

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.’

Keigoed!

Hij kent mij!

Hij kent mij!

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.

30-04-19 10:45
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30-04-20 10:15

Henrieke Schouten

Jeremiah Burroughs

John Bunyan

Steef Post

GEZINSVORMING
IN EEN GEBROKEN
WERELD

OM VREDE EN
WAARHEID

DE
CHRISTINNEREIS

OPENBARING
BEGRIJPEN

€ 15,95

€ 29,95

€ 26,95

€ 11,95
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9 789087 183707
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et aliquati ad ut que pre es mosandem ut
etur, es expelistorro vendis et, od quae de
volupti consecto que quiaecabore velest ent
ducipsunt.

Met, oditat maio cones rendebis culloria

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

Juf Maria doet geheimzinnig over een belangrijke gast die bij het
is, maar volgens juf Julia heeft groep 2 het mis. Zou het een idee
zijn om de burgemeester tóch uit te nodigen, vraagt Bram. Juf

2

Julia vindt het een goed plan. Maar … juf Maria mag dit niet weten!
Kan groep 2 een geheim bewaren?

da Bikker schreef de tekst op rijm én maakte de
traties.

e

ditam, nihil molorerias quat voluptium iust adi
anis doluptur recerate nonsequ osandaecte
corepelenim solor asi velicillam ut volumqu
atistiberere suntoriti dolut voluptatur aut
ommoluptume quateceaquis recera cuptureicit,
officto berum veleseque sum faccabore, esto
es excerio magnam alibust otatur?
Bus voluptio erum faciend ipsamusdame

2e

Dit is een vrolijk deeltje met avonturen van Bram, Tijs en hun klas.
Het verhaal is geschikt om voor te lezen aan kleuters. Eerder

druk

verschenen De grap van groep 3, De kunst van groep 4, Het feest
van groep 5 en Het geheim van groep 6.

9 789402 907148

groep 6

In dit kleurrijke boek lees je over alles wat je als jongen of als
meisje kunt voelen of meemaken, nu en als je groter wordt.
Het gaat over je lichaam, je gevoel, je vrienden en je familie.
Je leest wat verkering en trouwen betekent en wat vrijen is.
Hoe baby’s groeien in de buik van hun moeder en hoe ze
geboren worden. Het gaat over bloot, over seksualiteit, over
stop zeggen, over geheimen en over hulp vragen als je dat
nodig hebt.
Dit boek is geschreven voor alle kinderen: jongens en meiden
van alle achtergronden, uit alle soorten gezinnen en met alle
soorten gevoelens. Want ieder kind is wonderlijk gemaakt en
waardevol. Jij ook!
Je kunt het boek van voor tot achter lezen of alle hoofdstukken
door elkaar. Je kunt het steeds weer pakken om iets op te
zoeken of om gewoon verder te lezen.
Dit vrolijke kijk-, lees- en doeboek is voor kinderen vanaf ongeveer
7 jaar. Het daagt kinderen uit om na te denken over hun eigen lichaam
en gevoel. Kinderen kunnen het zelfstandig bekijken of samen met
een volwassene.
Het is geschreven vanuit christelijk perspectief: ieder kind is
waardevol en door God geschapen. Ieder mens is het waard om gekend,
geliefd en beschermd te worden.
Over de auteur
Gezinspedagoog Elly van der Gouwe-Dingemanse werkt bij
Driestar educatief als adviseur seksuele vorming en als docent
bij de opleiding hbo pedagogiek.

8 jaar en ouder

druk

2e

druk

9 789087 180775

9 789087 182465

Volg ook
n in
Eva en Rube
wat ze allemaal
meemaken!

Elly van der Gouwe-Dingemanse

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

van

Gisette van Dalen

dingen doen én in de klas ontbijten.

Gisette van Dalen

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

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

jou een kus of een knuﬀel geven?
Wie mag
e verschillen tussen het lichaam
Wat zijn d
n en van een meisje?
van een jonge
En wil jij later trouwen?

v an

de r G

Dat ben
j ij!

q

Q
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druk

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

9 789087 182557
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Het geheim van groep 6

e drijft op de zee.

Het idee van groep 2

e A is van Ark.

vanaf
8‑ jaar

n
Gisette van Dale

Wonderlijk en waardevol

vanaf
4 jaar

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

07-05-18 11:53

Linda Bikker

Gisette van Dalen

Gisette van Dalen

Elly van der Gouwe-Dingemanse

ALLE DIEREN
IN DE ARK

HET IDEE VAN
GROEP 2

HET GEHEIM
VAN GROEP 6

WONDERLIJK EN
WAARDEVOL
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€ 9,95
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€ 19,95
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9 789087 180775
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met anderen te delen.

druk

Uit zijn nagelaten werken is een dagboek samengesteld. Het zijn
woorden vol onderwijs. Op de hem typerende wijze kon ds. Van
der Poel met grote ernst spreken over de eeuwige toekomst van
hen die voor eigen rekening voortreizen naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Maar wat kon hij ook liefdevol wijzen op de
mogelijkheid van zalig worden in de geheel enige Borg en Middelaar.

Hoe
zuur is

Anja Bout-Monteau

werk gemaakt: ze is bruidsstyliste en eigenaar van
Hair by H. Ze geniet ervan om haar passie en kennis

Hanna roubos-nobel

Hanna Roubos-Nobel heeft van haar hobby haar

Ds. Joh. van der Poel (1909-1981) was een bekend predikant in
het kerkverband van de Oud Gereformeerde Gemeenten en
daarbuiten. Vanwege zijn singuliere gaven, zijn godvruchtige
levenswandel en zijn beminnelijke karakter nam hij een grote
plaats in onder allen die Sion niet gram zijn.

Jenthe

Mijn
raad
zal
bestaan

2e

Mijn raad
zal bestaan

Isabe

l

druk

Bijbels
dagboek

Anja Bout-Monteau

Liv

a

girls' alert 2

‘Via haar eenvoudige, pastorale verzen weet
mevr. Groeneweg het hart van velen te raken.’
Aldus mevr. P.J.Veldman-van Zonneveld in
De Hervormde Vrouw van december 2012.

Gedichten

Hij weet

raad
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3e
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druk
M.A. Groeneweg-de Reuver

Hannah Roubos

Anja Bout-Monteau

Ds. Joh. van der Poel

M.A. Groeneweg-de Reuver

PIEKFIJN

HOE ZUUR
IS SUIKER?

MIJN RAAD ZAL
BESTAAN

HIJ WEET RAAD
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€ 11,95
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€ 5,95
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9 789087 180867

Eerder verschenen:
– Bij U alleen
– Verlaat mij niet

Dit is een nieuwe uitgave van het veel gelezen
dagboek Het chequeboek van de bank des geloofs.
Elke dag een belofte richt zich in de eerste plaats op
jongeren. De tekst werd daarom opnieuw vertaald
en aangepast aan hedendaags taalgebruik.

Tony Hutter

2e

druk

druk

Bijbels dagboek

Dat was de hartelijke wens en bede van dr. Alexander Comrie
in 1739. Het boek is daarna vele malen opnieuw uitgegeven.
Het is nu nauwkeurig hertaald en daardoor heel geschikt
voor zowel jonge als oude lezers.

16e

Bijbels
dagboek
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Alexander Comrie

H ABC

  

6e

Alexander Comrie

2e

en 51 andere verhalen over
Spurgeon voor kinderen

Waar u naar verlangt, wordt u nu in handen gegeven. Ik doe dit
opdat u het boekje tot profijt van uw onsterfelijke ziel zult gebruiken. Ik twijfel er niet aan dat het u genoegen zal doen dit boekje
als een aandenken te ontvangen. Uw voorbeeldige ijver om naar de
kerk te komen en naar deze preken te luisteren, samen met mensen
uit andere plaatsen, gaf mij moed om het boekje te voltooien. Het
verzoek van velen om het te laten drukken, doet mij geloven dat u
het met veel genoegen zult aanvaarden.
Het enige wat ik u dringend wil vragen, is op uw eigen hart gericht te zijn bij het lezen van elke omschrijving die van het geloof
gegeven wordt. Dan zult u erdoor overtuigd kunnen worden of u
de grote zaak van het geloof mist of er juist deel aan hebt. God Zelf
zende Zijn licht bij de waarheid. Moge Hij het geloof werken waar
het niet is, en het versterken waar het wel is. En moge Hij al onze
zwakke pogingen zegenen tot uw zaligheid!

C.H. Spurgeon

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Elke belofte van God, schrijft Charles H. Spurgeon, is
een cheque. Het is niet de bedoeling dat je die leest,
bewondert en dan vergeet. Je moet ermee naar de
bank om je handtekening onder de cheque te zetten
en het geld in ontvangst te nemen.
In dit dagboek schrijft Spurgeon elke dag over één
Bijbelse belofte. Je mag er dagelijks mee naar God
gaan, in een vast vertrouwen dat Hij doet wat Hij
belooft.

Elke dag een belofte

de melk
mocht
stelen

Zoekende zondaarsliefde

In 1739 verscheen de eerste druk van Het ABC des geloofs.
Comrie schreef daarin voor zijn gemeente te Woubrugge
een woord ter inleiding. Daaruit blijkt precies wat hij met
dit boek bedoelde, namelijk een verkorte weergave van een
aantal preken, die hij in de voorafgaande jaren gehouden had
over verschillende benamingen voor het geloof.

Elke dag een belofte

H ABC   

Hoe een

Volg gij Mij

Ds. F. Bakker

dat is samengesteld
uit de nagelaten meditaties en preken van de
geliefde ds. F. Bakker (1919-1964), staat het
thema Volg gij Mij centraal.
De overdenkingen spreken van Gods zoekende zondaarsliefde, de droefheid naar
God, en wenende zondaren die aanhoudend
smeken: ‘Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn.’
Er is ook bemoedigend onderwijs in te vinden voor hen die op de weg des levens mogen wandelen. De Heere weet wat van Zijn
maaksel zij te wachten. Hij heeft beloofd:
‘Ik zal Israël zijn als de dauw.’ Zo God dan
voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?

Volg gij Mij

In dit geschenkboekje,
Tony Hutter

Hoe een kat de melk mocht stelen

Flaptekst volgt.

Ds. Joh. van der Poel

Mede door dit dagboek mag ds. Van der Poel nog spreken nadat
hij gestorven is.

Maur

Hanna Roubos-Nobel

suiker?

Ds. Joh.
van der Poel

M.A. Groeneweg-de Reuver

anderen. Alles voor een piekfijn resultaat!

Hij weet raad

lei gelegenheden. Behalve kapsels vind je in dit boek
veel tips voor de verzorging van jouw haar, of dat van

Bijbels dagboek

Ook in haar elfde gedichtenbundel weet
mevr. M.A. Groeneweg-de Reuver op tere
wijze onder woorden te brengen wat er in
het hart kan omgaan. Niet alleen in dagen van
zorg of verdriet, maar ook in dagen van vreugde
en blijdschap. Allerlei thema’s komen aan de orde.
Ook de heilsfeiten.
De rode draad die door haar gedichten loopt
is dat er voor zondaren plaats is bij het kruis.
Bij de Heere mogen we ons verdriet neerleggen.
Hij weet raad!

Bijbels dagboek

leert Hanna je de juiste kapseltechnieken voor aller-

Creatieve haarcreaties maken met Hanna

In Creatieve haarcreaties maken met Hanna vind je
meer dan dertig ideeën om je haar op te steken of in
te vlechten. Stap voor stap, zowel in tekst als in beeld,

Hij weet raad

girls' alert 2

Hoe zuur is suiker?

Piekfijn |

Ben je graag met je haar bezig, of het nu lang of
kort, steil of gekruld is? Dan is dit boek iets voor jou!
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Creatieve haarCreaties maken met piet,
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Ds. F. Bakker
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Tony Hutter

Ds. F. Bakker

C.H. Spurgeon

Alexander Comrie

HOE EEN KAT
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VOLG GIJ MIJ

ELKE DAG EEN
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Maar … ze kent Carolien nog niet goed.
Ze zal volgende week op les eens wat dingetjes
aan haar vragen.
De zomervakantie is voorbij. Lisa zit in
groep 6 en ze gaat ook weer naar rijles. Juf
Maartje gaat hen leren springen!
Er is ook een nieuw meisje op les: Carolien.
Carolien is dol op Lisa’s pony Summer.

op de manege

Ben Zijl (1948) heeft een praktijk voor psychosociale en seksuologische hulpverlening. Hij is
onder meer gespecialiseerd in de begeleiding
van echtparen waarbij binnen de relatie sprake is
van autisme. Daarnaast is hij werkzaam als docent
bij een opleidingsinstituut voor therapeuten.

w
Over het strand van het Griekse eiland Patmos loopt een oude man. Alleen het geluid van de branding en het gekrijs van vogels is op het stille, rotsachtige eiland te
horen.
Wie is die man? Het is de apostel Johannes. Wat is er veel gebeurd in zijn leven! Op
Patmos krijgt Johannes een huiveringwekkende blik in de grote verdrukking en het
lijden dat de kerk van Christus op aarde te wachten staat.
Dit eerste deel van De kerkgeschiedenis in 100 verhalen begint in de apostolische tijd
en loopt door tot in het tijdperk van de Reformatie.
De auteur beschrijft de indrukwekkende levensverhalen van martelaren, zendelingen,
monniken en reformatoren. In elk hoofdstuk zijn kaders met achtergrondinformatie
opgenomen. In deze vijftig verhalen schittert de trouw van God. Hij houdt ondanks
alle tegenwerking Zijn kerk in stand!

Ze wil de pony helpen verzorgen en ook
meteen vriendin met Lisa worden. Maar

Een boek dat jong en oud met interesse zal lezen.

wil Lisa dit eigenlijk wel? Carolien is nogal

Vanaf 8 jaar
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Eenzame 3e
vrouwen druk
Ben Zijl

Over autisme en relaties

Gisette van Dalen

De kerkgeschiedenis
in 100 verhalen

deel 1
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Gisette van Dalen

Lis
a

5e

er

zomaar gebeuren …

Suzanne Knegt

Lisa jarig is, nodigt ze Carolien niet voor
haar feestje uit. Maar dat laat Carolien niet

Ben Zijl

bazig en ze kan alles wel érg goed. Als

De kerkgeschiedenis in 100 verhalen deel 1

warm. Vriendin worden met Carolien.

Vrienden op de manege

Lisa gooit de dekens van zich af. Pfff, wat is het

5

Eenzame vrouwen

Lis

& Su mm

Dit boek wil een handreiking zijn aan vrouwen,
maar ook aan mannen, van wie het huwelijk wordt
geteisterd door autisme. Naast uitleg en praktische informatie komen er vrouwen aan het woord
die gehuwd zijn (geweest) met een autistische
partner. Een boek vol handreikingen en tips.

Vrienden
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