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Algemeen | Theologie
Een indringende, meditatieve uitleg van een kernhoofdstuk uit de Romeinenbrief

Octavius Winslow

Geleid door de Geest
Meditatieve uitleg van Romeinen 8
In Romeinen 8 worden verschillende hoofdpunten
van het Evangelie op inhoudsvolle en kernachtige
wijze verwoordt. Te denken valt aan de voldoening
van Christus aan Gods wet, de vrijspraak die een
gelovige ontvangt, de leiding door de Heilige Geest,
de aanneming tot kinderen, het uitzien van de schepping én van Gods kinderen naar de voleinding van
alle dingen, het lijden dat een christen overkomt en
de overwinning die hem door Christus ten deel valt.
Octavius Winslow schreef over dit Bijbelhoofdstuk
35 meditaties, waarin hij al deze zaken behandelt.
Winslow was predikant in Amerika en Engeland. Zijn
vele nagelaten geschriften geven er blijk van dat hij
de gave had om de Bijbel helder uit te leggen.
Vertaald door Jasper J. Stam.

Eerder verschenen

Met voorwoord van ds. D. Heemskerk
De Engelse predikant Octavius Winslow (1808-1878) is velen tot zegen
geweest. Hij diende enkele tientallen jaren baptistengemeenten in Amerika
en Engeland. Hij was een zoon van de bekende Mary Winslow en gaf
haar dagboek en brieven uit.

De juwelen van God

De Engelse predikant Octavius Winslow was een geliefd predikant. De Heere gaf hem veel geestelijk onderwijs. Dat heeft hij
heel zijn leven mogen doorgeven, vanaf de preekstoel en door
middel van boeken zoals dit. Deze uitgave bevat een beschrijving
van alle kostbare gave die de Heere aan Zijn kinderen geeft. Zoals het geloof, Goddelijke beloften, Christus’ bloed, Zijn Woord,
het gebed en ook hun dood. Uitgangspunt daarbij is Deuteronomium 33:14 in de Engelse vertaling: ‘Kostbare vruchten voortgebracht door de zon.’ Een troostvol boek dat Gods kinderen verder kan leiden op de weg.

Octavius Winslow

9 789087 184636

Promotie

De juwelen
van God

De volheid
van Christus
Belicht vanuit
het leven van Jozef
als onderkoning

Octavius Winslow

Octavius Winslow

De volheid van Christus_omslag lichter.indd 7

9 789087 184636

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep Ambtsdragers en
gemeenteleden

07-11-18 08:57

9 789402 907162

BOEKGEGEVENS
Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 296 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 26,95
ISBN 978 90 8718 7309
c-NUR 700
Verschijnt april 2022

9 789087 187309

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

Over de auteur
De Engelse predikant Octavius Winslow
(1808-1878) is velen tot zegen geweest. Hij
diende enkele tientallen jaren baptistengemeenten in Amerika en Engeland. De laatste tien jaren van zijn leven was hij verbonden aan de anglicaanse Emmanuel Church
in het Zuid-Engelse Brighton. Hij was een
zoon van de bekende Mary Winslow en gaf
haar dagboek en brieven uit.
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Theologie | Algemeen
Verhandelingen over de woorden van Christus in de uren voor Zijn sterven

Charles Ross

Het binnenste heiligdom
Uitleg over Johannes 13-17
Het binnenste heiligdom

Uitleg over Johannes 13-17

Charles Ross

9 789087 187132

Promotie Advertenties in (kerkelijke) bladen
en tijdschriften

Het binnenste
heiligdom

Charles Ross

In dit boek worden de hoofdstukken 13-17 uit het
In dit boek worden de hoofdstukken 13 tot en met 17 uit het Johannes
Johannesevangelie behandeld.
Te
beginnen
met
evangelie behandeld. Te
beginnen
met de ‘drie paarlen
poorten’, die
toegang geven tot ‘de gouden stad’ (Joh. 13:1), voert Ross zijn lezers
door dedie
laatste uren
van Jezus’ omgang
met Zijn discipelen,
vóór Zijn
de ‘drie paarlen poorten’
toegang
geven
tot ‘de
sterven. Het boek sluit af met de behandeling van het ‘Hogepriesterlijk
gebed’.
gouden stad’ (Joh. 13:1),
voert
Ross
zijn
lezers
door
de
Oorspronkelijk preekte Ross in 1887 over deze stof in zijn gemeente
van Tobermory, Isle of Mull, Schotland. Later werkte hij die uit, met
laatste uren van Jezus’als omgang
discipelen,
resultaat het boek met
The InnerZijn
Sanctuary.
Aangezien Ross in een
geïsoleerd gebied werkte, kreeg hij niet de bekendheid die sommige
predikanten
de Free
Churchde
genoten,
maar hij was een
vóór Zijn sterven. Het andere
boek
sluituit af
met
behandewaardige representant van de school van Thomas Chalmers, Robert
Murray M’Cheyne,
John Kennedy Oorspronkelijk
en de broeders Bonar.
ling van het ‘Hogepriesterlijk
gebed’.
Zijn boek was bijna in vergetelheid geraakt, tot een predikant in de
Hooglanden van Schotland door ziekte gedwongen werd rust te ne
preekte Ross in 1887 over
deze
stof
in zijn
men en dit
boek opnieuw
‘ontdekte’.
Na zijn gemeente
genezing zorgden hij
en anderen ervoor dat The Banner of Truth in 1967 overging tot
van Tobermory, Isle ofeenMull,
boekgehad.
was
heruitgave.Schotland.
Sindsdien heeft het boek Zijn
altijd een lezerskring
Nu verschijnt het in een Nederlandse vertaling.
Ross ontving een persoonlijke
zegen
in het behandelen van in
de stofde
en
bijna in vergetelheid geraakt,
tot
een
predikant
nam met weemoed afscheid van ‘het kleine beetje’ dat hij gemaakt had
van dit ‘heerlijke deel van de Goddelijke Waarheid’( … ) Zullen we
Schotse Hooglanden dit
boek
‘ontdekte’.
ooit nog
zo’n rijkeopnieuw
goudmijn vinden?’ Wie
evenals hij een zegenHij
ont
vangt uit de verhandelde stof, zal zich dit stellig ook afvragen.
en anderen zorgden ervoor dat The Banner of Truth
in 1967 overging tot een heruitgave. Nu verschijnt het
in een Nederlandse vertaling. Vertaald en ingeleid
door drs. C. van Haaften uit Odijk.

Doelgroep Gemeenteleden, ambtsdragers
en predikanten

Over de auteur
De Schotse theoloog Charles Ross (1830-1892) was predikant in
de Free Church-gemeenten in Aberdeen en in Tobermory (Isle
of Mull). Hij werkte in de begintijd van de Free Church, die ontstond in 1843. Gewoonlijk preekte hij drie keer per zondag in
een typisch heldere, zakelijke, krachtige en gunnende Schotse
stijl. Ds. Ross heeft de werken van de puriteinen intensief
bestudeerd. Hij was een vertegenwoordiger van de school van
Chalmers, M’Cheyne, de gebroeders Bonar, Kennedy en anderen.

BOEKGEGEVENS
Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 160 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 18,95
ISBN 978 90 8718 7132
c-NUR 700
Verschijnt maart 2022

9 789087 187132

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 13,49
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Algemeen | Theologie
Eerste deel in de nieuwe serie Puriteinse Parels

Jeremiah Burroughs

Met diep ontzag
Over de heilige vrees voor Gods Woord
‘Met diep ontzag’ is een verzameling van zeven preken over Jesaja 66:2 (Op deze zal Ik zien, op de arme
en verslagene van geest en die voor Mijn woord beeft)
en 2 Koningen 22:19 (Omdat uw hart week geworden
is …). Burroughs wil de lezer ertoe overhalen om zich
te onderwerpen aan het Woord, zich erdoor te laten
leiden en eruit te leven op een wijze die het Evangelie
waardig is. Thomas Brooks schrijft in het voorwoord:
‘Er zijn drie soorten mensen aan wie ik deze verhandeling aanbeveel: Aan hen die beven voor het Woord;
zij zullen hierin uitnemende vertroostingen vinden.
Aan ongevoelige zondaars; zij zullen argumenten vinden om hen wakker te schudden. Aan hen die onder
vrees gebukt gaan; zij zullen gezegende waarheden
vinden die onder de zegen van boven een eind zullen
maken aan hun angsten en twijfels.’
Eerder verschenen
G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

Jeremiah Burroughs

h Burroughs was een hartstochtelijk pleitbean vrede en eenheid, en leefde die ook voor. Zijn
n over dit onderwerp heeft hij weergegeven in
Irenicum (Vredegeschrift) waarvan nu de eerste
ndse vertaling verschijnt.
deeldheid te voorkomen, adviseert Burroughs
n de daden van hun broeders in het best moget te zien en breuken zo spoedig mogelijk te helen.
d is van groot belang om de eenheid te bewaren.
hs behandelt in zijn boek gedragingen van Gods
die aanleiding kunnen geven tot verdeeldheid.
wijst hij het zondige van verdeeldheid aan. Hij
met een behandeling van het helen van breuken.

Jeremiah Burroughs

Promotie

Om vrede en
waarheid

door drs. Christine Pas-Donker; ingeleid door
A. Baars.

h Burroughs (1599-1646) was in zijn dagen een
en beminde puriteinse predikant van twee van
ste gemeenten in Londen. Hij was een prominent
de synode van Westminster en heeft enige tijd in
m gestaan.
achtste deel in de serie Puriteinse Klassieken.

Puriteinse
klassieken
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9 789087 183707

Om vrede en
waarheid

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Bijbelse remedie tegen
verdeeldheid

Peter Boer

Doelgroep Persoonlijk gebruik
30-04-20 10:15

9 789087 183707

BOEKGEGEVENS
Uitvoering gebonden
Formaat 13 x 19 cm
Omvang ca. 224 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 19,95
ISBN 978 90 8718 7118
c-NUR 700
Verschijnt maart 2022

9 789087 187118

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

Over de auteur

Jeremiah Burroughs (1599-1646) was een
bekende puriteinse predikant uit Engeland.
Van 1637-1641 was hij als predikant verbonden aan de Engelse kerk te Rotterdam.
Burroughs was lid van de Synode van
Westminster.
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Theologie | Christelijke theologie
Eerste Nederlandse vertaling van een viertal traktaten van John Cotton

John Cotton

De weg ten leven
Gods weg en wijze om de ziel te
brengen, te houden en voort te laten
gaan op de weg van leven en vrede
Puritein John Cotton (1585-1652) week in 1633 uit
van Engeland naar Amerika. Een viertal van zijn
verhandelingen over de bekering of de weg ten leven
is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald. De
eerste verhandeling is gebaseerd op de profetie van
Zacharia over de uitstorting van de Geest in de dagen
van het Evangelie. De tweede gaat over de vervulling van deze belofte op de pinksterdag. In de derde
verhandeling wordt aangegeven hoe het hart in een
goede gestalte kan worden gehouden en staat het
sterven door de wet voor de wet centraal (Galaten 2).
De vierde verhandeling gaat over het geloofsleven
in Christus. Hierbij komen allerlei praktische zaken
aan de orde, zoals: de sacramenten en het gebed.
Deze uitgave is vertaald en ingeleid door C.L. Freeke
en voorzien van een aanbeveling door dr. L.J. van
Valen.

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep Gemeenteleden

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
John Cotton (1585-1652) was een puriteinse predikant. Hij studeerde theologie in
het Engelse Cambridge. Vanaf 1612 was hij
verbonden aan de St. Botolph’s Church, in
het Engelse Boston (Lincolnshire). Vanwege
vervolging vertrok hij in 1633 naar New
England. Daar was hij van grote betekenis
voor de kerk.

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 560 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 29,95
ISBN 978 90 8718 7019
c-NUR 700-001
Verschijnt maart 2022

9 789087 187019
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Theologie | Preken
Bundel die spreekt van de zorg van de grote Ambstdrager

Ds. J.A. Weststrate

Jozef leeft nog
Bevestiging en intrede in Gouda
De Heere zendt Zijn knechten waarheen Hij wil en
wanneer Hij wil. Dat doet hij in Zijn goedertierenheid. Voor die gang door het ambtelijk leven wint
Hij Zijn dienaren in. En naar elke nieuwe gemeente
stuurt Hij hen met een opdracht. Dat beluisteren we
ook in deze bundel waarin de afscheidsdienst van
ds. J.A. Weststrate bij zijn vertrek uit Elspeet en de
bevestigings- en intredepreek van hem in Gouda zijn
opgenomen. Verder zijn enkele andere predicaties
opgenomen, alsmede een schets van de geschiedenis
van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te
Gouda (Stationsplein).

Jozef leeft nog
Ds. J.A. Weststrate

Eerder verschenen

Bevestiging en intrede te Gouda

Promotie

Doelgroep Ambstdragers en
geïnteresseerde gemeenteleden

9 789087 181475

BOEKGEGEVENS
Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 224 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 16,50
ISBN 978 90 8718 7200
c-NUR 700-016
Verschijnt januari 2022

9 789087 187200

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Over de auteur
Ds. J.A. Weststrate is sinds 26 mei
2009 predikant van de Gereformeerde
Gemeenten in Nederland. Momenteel dient
hij de gemeente te Gouda-Stationsplein,
eerder was hij verbonden aan de gemeenten te Terneuzen, Pretoria (Zuid-Afrika) en
Elspeet.
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Theologie | Preken
Unieke, niet eerder hertaalde preek van Wilhelmus à Brakel

Wilhelmus à Brakel

Keer weder, o Sulammith
Een niet eerder uitgegeven preek over Hooglied 6:13
In deze niet eerder uitgegeven preek van Wilhelmus
à Brakel (1635-1711) staat Hooglied 6:13 centraal:
‘Keer weder, keer weder, o Sulammith! Keer weder,
keer weder, dat wij u mogen aanzien.’ We weten dat
dit vers veel voor À Brakel betekende. Niet voor niets
had hij zijn dochter en enig kind ‘Sulammith’ genoemd. De betekenis van deze naam is veelzeggend:
‘kind des vredes’. À Brakel maakt in deze preek duidelijk dat de kerk en al haar leden ertoe geroepen zijn
om ‘kind des vredes’ te zijn. Met andere woorden: om
kerkelijke eenheid en vrede te zoeken. Deze thematiek lag À Brakel na aan het hart. De spanningen
binnen de vaderlandse kerk namen in zijn tijd toe.
Het is een buitengewoon actuele preek in onze tijd
van kerkelijke verdeeldheid. Hertaald door ds. J.A. de
Kok uit Utrecht.

Over de auteur
Wilhelmus à Brakel (Leeuwarden,
2 januari 1635 - Rotterdam, 30
oktober 1711) was een Nederlands
predikant die stond in de traditie van de Nadere Reformatie.
Hij studeerde theologie aan de
Universiteit van Franeker en
Utrecht.

Promotie

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep Theologen, geïnteresseerden
in kerkgeschiedenis, geïnteresseerde gemeenteleden

EERDER VERSCHENEN
DEEL II A
Wilhelmus à Brakel

R EDELIJK E
GODSDIENST

De Banier

DEEL I
Wilhelmus à BrakelWilhelmus
à Brakel
B

R EDELIJK E GODSDIENST
DEEL I A

R EDELIJK E
GODSDIENST

De Banier

BOEKGEGEVENS

Wilhelmus à Brakel

DEEL II A
Wilhelmus à Brakel

Wilhelmus à Brakel

DEEL II B
Wilhelmus à Brakel

Wilhelmus à Brakel

DEEL III
Wilhelmus à Brakel

Wilhelmus à Brakel

R EDELIJK E GODSDIENST
DEEL I B

R EDELIJK E
GODSDIENST

R EDELIJK E GODSDIENST
DEEL II A

R EDELIJK E
GODSDIENST

R EDELIJK E GODSDIENST
DEEL II B

R EDELIJK E
GODSDIENST

R EDELIJK E GODSDIENST
DEEL III

De Banier

De Banier

Uitvoering gebonden
Formaat 11 x 16 cm
Omvang ca. 64 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 10,95
ISBN 978 90 8718 7170
c-NUR 700-016
Verschijnt april 2022

De Banier

9 789402 906004

9 789462 780064

9 789087 187170
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Theologie | Preken
Preken voor speciale momenten in het kerkelijk leven

Diverse predikanten Gereformeerde Gemeenten

Uit den schat des Woords
73e jaargang

en Pinksteren

Ds.
Ds.
Ds.
Ds.
Ds.
Ds.
Ds.
Ds.
Ds.

H.J. Agteresch
J. Driessen
W. Harinck
A.B. van der Heiden
J.B. Huisman
A.T. Huijser
S.W. Janse
B. Labee
P. Mulder

Filippenzen 3:7,8
Lukas 24:50,51
Lukas 2:12
Hebreeën 4:16
Openbaring 22:17
1 Koningen 2:28,29
Johannes 19:26,27
1 Korinthe 15:7a
2 Kronieken 34:3,15

Hemelvaart

Uit den schat des Woords

In de prekenserie ‘Uit den schat des Woords’ verschijnt dit jaar de 73e Injaargang.
uitgave
is bede prekenserie UitDe
den schat
des Woords verschijnt
dit jaar de 73e jaargang. De uitgave is bedoeld als
doeld als handreikinghandreiking
voor de
voorleesdiensten,
de leesdiensten, maar is ookmaar
heel
geschikt voor persoonlijk gebruik.
is ook heel geschikt voor persoonlijk gebruik.
Onderstaande predikanten van de Gereformeerde
Onderstaande predikanten
dedeze
Gereformeerde
Gemeenten van
hebben aan
bundel meegewerkt:
Ds. G.J.
van Aalstbundel
Hebreeën
10:12,13
Tussen Hemelvaart
Gemeenten hebben aan
deze
meegewerkt:

73e JA A RGA NG

73e JA A RGA NG

Kerstpreek
Ds. G.J. van Aalst
Psalm 24:7-10
Hemelvaart
Na Pinksteren
Ds. H.J. Agteresch
Jesaja 35:6b en 7a
Pinksteren
Lijdenspreek
Ds. G. Hoogerland
Maleachi 3:1
Advent
Paaspreek
Herdenking
Hervorming
Ds. M. Joosse
Johannes 20:29b
Pasen
Ds. A. Schot
Mattheüs 12:31,32
Lastering
Ds. W.J. Karels
Handelingen 12:21-24Heilige Geest
Ds. A. Schreuder
2 Koningen 4:8-17
Ds. B. Labee
Openbaring 22:12
Oudjaar
Ds. F. Mulder
Psalm 55:23
Nieuwjaar
Ds. G.W.S. Mulder
Psalm 36:8a
Dankdag
Ds. J. van Rijswijk
Mattheüs 27:32
Lijdensweken
Ds. C. van Ruitenburg Jakobus 1:10b
9 789087 186852
Ds. A. Schot
Galaten 4:19
Kerst
Ds. R.A.M. Visser
Lukas 2:18-20
Kerst

Uit den schat
des
Woords

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

BOEKGEGEVENS
Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 176 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 24,95
ISBN 978 90 8718 6852
c-NUR 700-016
Verschijnt januari 2022

9 789087 186852

Doelgroep Ambtsdragers en gemeenteleden
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Theologie | Christologie
Luthers uitleg van Jesaja 53 voor het eerst in het Nederlands vertaald

Maarten Luther

Machtige Arm, lijdende Knecht
Uitleg van Jesaja 53
Machtige Arm, lijdende Knecht

Maarten Luther

Machtige
ARM,

Lijdende Knecht
Uitleg van Jesaja 53

Maarten Luther

Enkele van Luthers laatste colleges gingen over
Enkele van Luthers laatste colleges gingen over Jesaja 53. In een comJesaja 53. In een combinatie binatie
vanvanwetenschappelijke
wetenschappelijke exegese en actuele toepassing beschrijft
Luther Jezus Christus als de lijdende Knecht.
Gaandeweg
komen veel thema’sLuther
ter sprake die Luther
levenslang hebexegese en actuele toepassing
beschrijft
Jezus
ben beziggehouden. Dit boek kan zodoende uitstekend dienen als een
kennismaking met Luthers theologie.
Christus als de lijdende Knecht.
Gaandeweg
komen
De vertaling van dr. Gert van den Brink is de eerste Nederlandse vertaling ooit. Zijn tekst is trouw aan het Latijn en in eigentijds Nederlands.
veel thema’s ter sprake die Luther
levenslang
Hij heeft een verhelderende
en deskundigehebben
inleiding geschreven, die
helpt om de eeuwenoude tekst van Luther beter te begrijpen.
verklaring van Jesaja
53 zal veel mensen aanspreken. Sombeziggehouden. Dit boek kanLuthers
zodoende
uitstekend
migen willen weten hoe de Reformatie dit hoofdstuk heeft gelezen.
willen het lijden van de Knecht meditatief overdenken. Weer
dienen als een kennismakingAnderen
met
Luthers theologie.
anderen zijn geïnteresseerd in de theologie van Luther. Allen zullen zij
in dit boek veel van hun gading vinden.
De vertaling van dr. Gert van den Brink is de eerste
Vertaald en toegelicht door dr. Gert van den Brink.
Nederlandse vertaling ooit. Zijn tekst is trouw aan
het Latijn en een weergave in eigentijds Nederlands.
Hij heeft een verhelderende en deskundige inleiding
geschreven, die helpt om de eeuwenoude tekst van
Luther beter te begrijpen.
Luthers verklaring van Jesaja 53 zal veel mensen aanspreken. Sommigen willen weten hoe de
Reformatie dit hoofdstuk heeft gelezen. Anderen willen het lijden van de Knecht meditatief overdenken.
Weer anderen zijn geïnteresseerd in de theologie
van Luther. Allen zullen zij in dit boek veel van hun
gading vinden.
9 789087 187323

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep Gemeenteleden, ambtsdragers,
geïnteresseerden in kerk
geschiedenis

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
Maarten Luther (1483-1546) verbond
Godsvertrouwen met openheid naar de
wereld toe, theologie met maatschappelijke
verantwoordelijkheid, geestelijke diepte
met reformatorisch handelen. Zijn leven
en werk vormen een belangrijke bron voor
geestelijke oriëntatie in een veranderende
wereld.

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 152 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 17,95
ISBN 978 90 8718 7323
c-NUR 700-020
Verschijnt maart 2022

9 789087 187323

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 11,99
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Kerk & Gemeente | Christelijk
Praktisch en verdiepend boek voor christenen op leidinggevende posities

Dick Both

Jozua
Dapper - Dienstbaar - Doortastend

JOZUA

JOZUA
Dapper Dienstbaar Doortastend

Dapper Dienstbaar Doortastend

Dick Both

Wie is Jozua, de opvolger van Mozes, die het volk
Wie is Jozua, de opvolger van Mozes, die het volk Israël het beloofde land
Wie is deze
verkenner,
van Mozes,
legeraanvoerder en Israël het beloofde land ininopleidt?
leidt?
Wie
isadjudant
deze
verkenlatere leeftijd – leider van het volk van Israël? Wat komen we over zijn
en zijn kwaliteiten te weten? En hoe gaat hij te werk bij de
ner, adjudant van Mozes, persoon(lijkheid)
legeraanvoerder
leider
intocht
en verovering van Kanaän? En vooral:en
hoe laat
Jozua zich als leider
leiden?
van het volk van Israël? En
vooral:
hoe
laat
Jozua
Het zijn enkele van de vele vragen die in dit boek aan de orde komen. En
ook al functioneerde Jozua in een totaal andere context dan ik als leider in
kerk, in deenkele
school, in een zorgorganisatie
of het
bedrijf: we kunnen veel
zich als leider leiden? Hetdezijn
van de
vele
leren van deze bescheiden leider, die door God, door Mozes en door het volk
opgeroepen moedig en sterk te zijn. Als mens, als christen. Maar zeker
vragen die in dit boek aanwerd
orde komen. En ook al
ookde
als leider!
Luisterend
– van vers tot
vers – volgen we Jozua.
En al lezend kijken
we in de
functioneerde Jozua in een
totaal
andere
context
dan
spiegel. Tot lering, tot navolging, tot opscherping. In de hectiek van alledag
is het van groot belang gevoed, geïnspireerd te worden. Juist ook als leider.
een leider in de kerk, in de
een zorgorgaOm school,
scherp te zijn, moetin
je opgescherpt
worden. Om nieuwe impulsen te
kunnen geven, heb je zelf impulsen nodig. Om vrucht te hebben op je werk
als leider is het nodig te putten uit de Bron. De Levensbron Zelf, Die Zich
nisatie of het bedrijf: we kunnen
veel leren van deze
openbaart in de Bijbel. En ook in het Bijbelboek Jozua.
Dit boek
is geschreven
voor leiders
die als christen
(willen) geven.
bescheiden leider die door
God,
door
Mozes
enleiding
door
Zowel binnen een christelijke organisatie of kerkelijke gemeente als daarbuiIn dit boek wordt in ieder hoofdstuk steeds een gedeelte van het Bijbelhet volk werd opgeroepenten.
moedig
en sterk
boek
behandeld in chronologische
volgorde. te zijn.
Drs. Dick
Both (1977) begondie
zijn loopbaan
basis- en voortgezet onderwijs.
Dit boek is geschreven voor
leiders
alsin hetchristen
Momenteel is hij werkzaam als (interim)directeur, coach en trainer vanuit het organisatieadviesbureau Both & De Bruijn. Hij studeerde bestuurs- en organisatieleiding (willen) geven. Zowel
binnen
wetenschappen
en theologie. een christelijke
organisatie of kerkelijke gemeente als daarbuiten.
In ieder hoofdstuk wordt steeds een gedeelte van het
Bijbelboek behandeld in chronologische volgorde.

Lees- en werkboek voor leiders in kerk en organisatie

Eerder verschenen

Luisterend - van vers tot vers - volgen we Nehemia. Al lezend kijken we in de
spiegel. Tot lering, tot navolging, tot opscherping.
In de hectiek van alledag is het van groot belang gevoed, geïnspireerd te
worden. Juist ook als leider. Om scherp te zijn, moet je opgescherpt worden. Om nieuwe impulsen te kunnen geven, heb je zelf impulsen nodig. Om
vrucht te hebben op je werk als leider is het nodig te putten uit de Bron. Uit
de Levensbron Zelf, Die Zich openbaart in de Bijbel. Ook in het Bijbelboek
Nehemia.

Drs. Dick Both (1977) begon zijn loopbaan in het basis- en voortgezet onderwijs.
Momenteel is hij werkzaam als (interim)directeur, coach en trainer vanuit het organisatieadviesbureau Both & De Bruijn. Hij studeerde bestuurs- en organisatiewetenschappen en theologie.

Dick Both

9 789087 187033

NEHEMIA
Bidder Bouwer Leider

Promotie

Bouwer Leider

Dit boek is geschreven voor leiders die als christen leiding (willen) geven; zowel in een christelijke organisatie of kerkelijke gemeente als ook daarbuiten.
In 43 hoofdstukken wordt in chronologische volgorde steeds een gedeelte
van het Bijbelboek behandeld.

NEHEMIA Bidder

Wie is Nehemia, de biddende en bouwende leider? Wie is deze man die zo
authentiek en natuurlijk leiding gaf in enorm complexe omstandigheden? En
wat doet hij in Jeruzalem?
In dit boek volgen we Nehemia op de voet. We kunnen veel leren van Nehemia, ook al functioneerde hij in een totaal andere context dan de leider
in kerk, school, zorgorganisatie of bedrijf nu. We kunnen van hem leren als
mens, als christen, maar zeker ook als leider!

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Dick Both
Lees- en werkboek voor leiders in kerk en organisatie
9 789087 182816

Doelgroep Christelijke leiders in kerk en
samenleving, ambtsdragers, theologen, docenten bestuurskunde,
bedrijfskunde en management

Dick Both

9 789087 182816

BOEKGEGEVENS
Uitvoering gebonden
Formaat 16 x 24 cm
Omvang ca. 240 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 22,50
ISBN 978 90 8718 7033
c-NUR 700-046
Verschijnt mei 2022

9 789087 187033

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

Over de auteur
Drs. D.D. (Dick) Both (1977) begon zijn loopbaan
in het basis- en voortgezet onderwijs. Momenteel
is hij werkzaam als (interim)directeur, coach en
trainer vanuit het organisatieadviesbureau Both
& De Bruijn. Hij studeerde bestuurs- en organisatiewetenschappen en theologie.
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Kerkgeschiedenis | 1700-heden
Historische beschrijving van de cholera-epidemie en de Spaanse griep

L. Vogelaar

De plaag doen ophouden
Kerk tijdens de pandemie
Niet oorlogen, maar besmettelijke ziekten eisten in
vroeger eeuwen de grootste aantallen slachtoffers.
Epidemieën maaiden tal van levens af, jonge en oude.
Tijdens de negentiende eeuw werd Nederland meermalen geteisterd door een cholera-uitbraak. In de
jaren 1918-1920 eiste de Spaanse griep wereldwijd
meer mensenlevens dan de Eerste Wereldoorlog die
eraan voorafging. Er zijn veel overeenkomsten met
de coronacrisis aan te wijzen. Met tal van sprekende
citaten wordt in dit boek geschilderd hoe diepingrijpend een pandemie was voor een familie, voor een
stad of dorp en ook in het kerkelijk leven. ‘En zo trekt
de dood door ons ganse vaderland met het slagzwaard, en dat hem voorkomt velt hij terneer.’ In dit
alles lag een oproep tot inkeer. Daarvan zijn treffende voorbeelden bekend.
Eerder verschenen

Evang. A. Veldhuizen

Ds. A. van Houselt

Ds. P. van Woerden

In Koninklijke
dienst 1
Evang. J. Kwantes

Evenals deel 1 en 2 bevat dit boek levensbeschrijvingen van
voorgangers uit de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland), uit de gemeenten van ledeboerianen en kruisgezinden, uit
in NederlandDs.
en A.
Nederlandse
Ds.vrije
A. gemeenten
Bac
Wink emigrantenkerDs. F. Mallan
ken in Noord-Amerika.

In Koninklijke dienst is een vervolg op de vijfdelige serie Predikanten en Oefenaars, het Biografisch Woordenboek van de Kleine
Kerkgeschiedenis, dat in de jaren 1988-1999 verscheen.

In Koninklijke
dienst
Deel 2

Ds. T. Klok

Evang. J. Witte

In Koninklijke dienst_deel 3_omslag.indd 1

Ds. A. van den Berg

Ds. A.M. den Boer

Evang. J.J. Groen

In Koninklijke
dienst

Promotie

Deel 3

Ds. D. Monster

Ds. J. van Prooijen jr.

12-11-18 13:24

12-04-19 18:12

24-07-17 11:13

9 789402 907124

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Evang. Joh.A. Segers

Predikanten, oefenaars
en evangelisten
L. Vogelaar (red.)

9 789087 182083

L. Vogelaar (red.)

9 789402 907124

L. Vogelaar (red.)

In koninklijke dienst_deel 2_omslag.indd 1

In koninklijke dienst_omslag.indd 1

Ds. J. de Rooij

Predikanten, oefenaars
en evangelisten

L. Vogelaar (red.)

Ds. R. Boogaard

Predikanten, oefenaars
en evangelisten

L. Vogelaar (red.)

L. Vogelaar (red.)

Ds. J. Goudriaan

Sommigen waren heel bekend, anderen zijn in het vergeetboek
geraakt. De een was alom geacht, de ander had een roerige levensloop. Kortere of langere tijd waren ze actief in Gods Koninkrijk, als predikant, oefenaar of evangelist. Wie waren zij?

In Koninklijke dienst Deel 3

Vervolg op de vijfdelige serie Predikanten en Oefenaars, het Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis dat in de jaren
1988-1999 verscheen.

Flaptekst volgt.

In Koninklijke dienst Deel 2

Bundel levensbeschrijvingen van voorgangers uit de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland), uit de gemeenten van ledeboerianen en kruisgezinden, uit vrije gemeenten in Nederland en
Nederlandse emigrantenkerken in Noord-Amerika.

In Koninklijke dienst

Sommigen waren heel bekend, anderen zijn in het vergeetboek geraakt. De één was alom geacht, de ander had een roerige levensloop.
Kortere of langere tijd waren ze actief in Gods Koninkrijk, als predikant, oefenaar of evangelist. Wie waren zij?

9 789087 182083

Doelgroep Geïnteresseerde gemeenteleden, geïnteresseerden in
kerkgeschiedenis

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
L. Vogelaar (1967) is journalist bij het
Reformatorisch Dagblad. Daarnaast is hij
auteur van diverse boeken over (kerk)historische onderwerpen.

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 184 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 90 8718 7286
c-NUR 704-045
Verschijnt februari 2022

9 789087 187286
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Leven als christen | Geloofsopbouw
Het standaardwerk van Theodorus van der Groe in hedendaagse taal bewerkt

Jaco Slobbe

Is het wel echt?
‘De Toetssteen’ van Van der Groe vereenvoudigd
Hoe kun je weten uit hoeveel zuiver goud een gouden
ring bestaat? Daarvoor gebruik je een toetssteen.
Via verschillende methodes is te achterhalen wat de
kwaliteit van het goud is en of het wel echt om goud
gaat. Wat bij goud nodig is, is voor het persoonlijk
geloofsleven nog meer nodig. Is jouw geloof echt of
niet? Hoe weet je dat? Gebruik je daarvoor een toetssteen?
Ds. Theodorus Van der Groe (1705-1784) schreef het
bekende boek ‘Toetssteen der ware en valse genade’.
Daarin beschrijft hij de verschillen tussen een zaligmakend geloof en wat dat niet is. Hiervoor gebruikte
hij de meest betrouwbare toetssteen: de Bijbel.’Is
het wel echt?’ is een vereenvoudiging van dit boek in
vraag en antwoord, om dit werk van ds. Van der Groe
toegankelijk te maken voor jongeren en ouderen.

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

BOEKGEGEVENS
Uitvoering gebonden
Formaat 13 x 19 cm
Omvang ca. 256 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 18,95
ISBN 978 90 8718 6913
c-NUR 707-001
Verschijnt maart 2022

9 789087 186913

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

Doelgroep Jongvolwassenen en ouderen

Over de auteur
Jaco Slobbe (1986) uit Gameren is gehuwd en
vader van een zoon. Hij is werkzaam als logistiek medewerker in de glastuinbouwsector.
Daarnaast is hij ambtsdrager en jeugdwerkleider van de jeugdvereniging +16 in de Hersteld
Hervormde Gemeente in Gameren.

Leven als christen | Geloofsopbouw vrouwen
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Hoe geef je een leven in toewijding aan Gods eer gestalte?

Frances Ridley Havergal

Toegewijd leven
Frances Ridley Havergal

Toegewijd leven

Toegewijd
leven

Frances Ridley Havergal

Het lied ‘Keep my life and let it be, consecrated Lord
lied ‘Keep my life and let it be, consecrated
to Thee’ (Neem mijn Het
leven,
laat
Heer’,
toegewijd
Lord
to Thee’
(Neemhet
mijn leven,
laat het
Heer’,
toegewijd zijn aan Uw eer) wordt tot op de dag
zijn aan Uw eer) wordt
tot
op
de
dag
van
vandaag
van vandaag over de hele wereld gezongen. De
dichter van dit lied, Frances Ridley Havergal
over de hele wereld gezongen.
van
dit lied,
(1836-1879), kreeg De
tijdensdichter
haar leven veel
reacties
waaruit bleek dat velen van harte instemden met
Frances Ridley Havergal
(1836-1879),
kreeg
tijdens
de inhoud,
maar tegelijk worstelden
met de vraag
hoe zo’n leven in toewijding aan God gestalte te
haar leven veel reacties
bleek
geven. waaruit
Als reactie schreef
zij dit dat
boekje,velen
dat nu
voor het eerst in Nederlandse vertaling verschijnt.
van harte instemdenAan
met
devaninhoud,
tegelijk
de hand
de couplettenmaar
van het lied
gaat
ze na hoe wij een leven kunnen leiden dat gericht
worstelden met de vraag
hoe
zo’n
leven
in
toewijding
is op de eer van God. Zij onderbouwt dit steeds
zorgvuldig vanuit de Bijbel. De overtuiging dat
aan God gestalte te geven.
Als
een toegewijd
levenreactie
zegen brengtschreef
voor jezelf en jezij dit
omgeving, weet zij over te brengen op een wijze
boekje, dat nu voor het
eerst
Nederlandse
verdie ook
vandaagin
nog een
aanspreekt
en uitdaagt.
taling verschijnt. De overtuiging dat een toegewijd
leven zegen brengt voor jezelf en je omgeving, weet
zij over te brengen op een wijze die ook vandaag nog
aanspreekt en uitdaagt.

9 789087 186999

Promotie Advertenties in (kerkelijke) bladen
en tijdschriften

Doelgroep Vrouwen; persoonlijk gebruik

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
Frances Ridley Havergal (1836-1879) was
een Engelse predikantsdochter. Ze was
muzikaal begaafd en had ook een bijzonder
talent voor talen. Haar leven stond in het
teken van de zorg voor anderen. Ze gaf les
op zondagsscholen, schreef boeken, dichtte
liederen en besteedde veel tijd aan de zorg
voor de armen.

Uitvoering gebonden
Formaat 13 x 19 cm
Omvang ca. 160 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 17,95
ISBN 978 90 8718 6999
c-NUR 707-003
Verschijnt maart 2022

9 789087 186999

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 12,49
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Leven als christen | Geloofsopbouw jongeren
Een bezinnend boek voor jongeren over belijdenis doen

Dr. A.J. Kunz

Belijden.nu

.nu

belijden

Dr. A.J. Kunz

Eerder verschenen

9 789087 184681

Dr. A.J. Kunz

Dr. A.J. Kunz

Driestarreeks
voor opvoeding en onderwijs
Voor Anker

De meeste christelijke scholen verwijzen in hun statuten
naar de belijdenisgeschriften. Als je leraar bent, word je
geacht deze te onderschrijven. Maar hoe functioneren
de belijdenisgeschriften in de dagelijkse praktijk van het
onderwijs? Hoe kunnen ze ons vandaag helpen om christelijk onderwijs gestalte te geven? In Voor Anker geeft
dr. A.J. Kunz een uitleg van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561), gericht op de beroepspraktijk van docenten in het christelijk onderwijs. Hierbij komt niet alleen de
definitieve tekst van de belijdenis uit 1618/1619 naar
voren, maar maakt hij ook gebruik van de eerste editie
uit 1561. Hierdoor komt de NGB op een verrassende
manier tot klinken. Het boek is bedoeld voor christelijke
leraren, maar ook voor iedereen die wil nadenken over
leven bij de belijdenis in onze tijd.

belijden.nu

Dit boekje is geschreven vanuit de overtuiging dat de
belijdenis van de eerste christenen
jouvanuit
kan
helpen
Dit boekje is geschreven
de overtuiging
dat de belijdenis van de eerste christenen jou kan helpen om vandaag in
om vandaag in God te geloven.
Aan
de
hand
van
de
God te geloven. Aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis (ook wel de Twaalf Artikelen genoemd) komt de kern
Apostolische Geloofsbelijdenis
(ook wel de Twaalf
van het christelijk geloof aan bod. Toch is dit boekje meer
dan een uitleg van die oude belijdenis. Het is immers voor jou
Artikelen genoemd) komt de
kern
van het christegeschreven, een jongere die leeft in de 21ste eeuw. Vandaar
de
titel
van
dit
boek:
luistert
naar die oude
lijk geloof aan bod. Toch is dit boekje Belijden.nu.
meer Wie
dan
een
belijdenis, doet een prachtige ontdekking. De belijdenis van
christenen
van twintig
eeuwen geleden
helpt je om vandaag
uitleg van die oude belijdenis.
Het
is immers
voor
Jezus te volgen.
jou geschreven, een jongere die leeft in de 21e eeuw.
Elk hoofdstuk begint met een actuele vraag en eindigt met
Vandaar de titel van dit boek:
‘Belijden.nu’.
Wie
drie gespreksvragen,
voor hoofd, hart
en handen.
luistert naar die oude belijdenis,
doet
een
prachtige
Dr. A.J. Kunz is
hervormd
predikant
en docent-onderzoeker bij
Driestar educatief te Gouda.
ontdekking. De belijdenis van christenen van twintig
eeuwen geleden helpt je om vandaag Jezus te volgen. Elk hoofdstuk begint met een actuele vraag en
eindigt met drie gespreksvragen, voor hoofd, hart en
handen.

Voor Anker
De betekenis van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis voor leraren

Dr. A.J. Kunz (1970) is hervormd predikant en als docent
en onderzoeker verbonden aan Driestar educatief te
Gouda.

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep

Jongeren, ouders, opvoeders,
ambtsdragers

Dr. A.J. Kunz

Promotie

Driestarreeks
voor opvoeding en onderwijs

2710-Voor Anker-omslag.indd 1
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Over de auteur
Dr. A.J. Kunz is hervormd predikant en
als docent en onderzoeker verbonden aan
Driestar educatief te Gouda. In 2013 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op
de uitleg van artikel 2 van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis.

Leven als christen | Geloofsopbouw jongeren
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Het bekende werk van William Guthrie hertaald voor jongeren

Jeroen Kriekaard

Rijkdom!
William Guthrie en het grootste bezit

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

Alarm!

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

Dit boek is geschikt voor persoonlijk gebruik, maar ook als leidraad voor (jeugd)
verenigingen.

J. Kriekaard

9 789087 184032
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!

William Guthrie
en het grootste bezit

Jeroen Kriekaard

Eerder verschenen

!

‘Veel mensen denken dat het in dit leven onmogelijk
‘Veel mensen denken dat het in dit leven
onmogelijk
is om zeker
je een
is om zeker te weten of je een
kind
vante weten
Godof bent.
De
kind van God bent. De Heere leert echter in
Zijn Woord dat dit wel degelijk mogelijk is.
Heere leert echter in Zijn Woord
dat
dit
wel
degelijk
Sterker nog, het is duidelijker te weten dan
jij denkt.’
mogelijk is. Sterker nog, het is duidelijker te weten
Jaren geleden schreef de Schotse dominee
William Guthrie zijn boek Des christens
dan jij denkt.’
groot interest. Je zou ook kunnen zeggen:
‘De grote rijkdom van een christen.’ Dit
Jaren geleden schreef de Schotse
oude en bekendedominee
boek van GuthrieWilliam
is nu
voor jou herschreven. Omdat de inhoud het
Guthrie zijn boek ‘Des christens
groot
interest’.
Je
waard is om door
jou gelezen
te worden.
Maakgrote
kennis met rijkdom
het werk van Guthrie
en een
zou ook kunnen zeggen: ‘De
van
voel de liefde van deze prediker tot zielen,
als hij je antwoord geeft op vragen die in je
christen.’ Dit oude en bekende
boek
van
Guthrie
is nu
hart kunnen
leven. Zijn
doel was
om mensen tot Christus te leiden. Mag hij ook jou
voor jou herschreven. Omdat
denemen?
inhoud het waard is
bij de hand
Dit boek is Maak
geschikt voor
persoonlijk met
geom door jou gelezen te worden.
kennis
het
bruik en kan dienen als leidraad voor
(jeugd)verenigingen.
werk van Guthrie en voel de
liefde van deze prediker tot zielen, als hij je antwoord geeft op vragen die
in je hart kunnen leven. Zijn doel was om mensen
tot Christus te leiden. Mag hij ook jou bij de hand
nemen?

Jeroen Kriekaard

9 789087 186920

Leven!
Vijf preken van puriteinen voor
jongeren bewerkt

Promotie

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep

Jongeren, jongvolwassenen

Joseph Alleine
en zijn dringende
oproep tot bekering

J. Kriekaard

9 789087 184032

Jeroen Kriekaard

9 789087 185855
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Over de auteur
Jeroen Kriekaard (1987) is docent godsdienst op het Driestar College te Gouda.
Daarnaast geeft hij catechisatie en een
cursus catechese voor ambtsdragers. Van
zijn hand verschenen onder meer ‘Tot een
volkomen verzoening’, ‘Alarm!’ en ‘Leven!’.

Uitvoering paperback
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20

Mooi Bijbels dagboek met praktische lessen

Matthew Henry

Mannen uit de Bijbel
Bijbels dagboek

Samengesteld door J. Kranendonk-Gĳssen

Matthew
Henr y

bijbels
dagboek

In Vrouwen uit de Bijbel maken we kennis met
bekende en onbekende vrouwen uit het Oude en
Nieuwe Testament. Allerlei levensomstandigheden en
karaktertrekken
komen
Mvan
at tvrouwen
hew H
e n r yaan de orde.
De dagboekstukjes zijn samengesteld aan de hand van
de Bijbelverklaringen van Matthew Henry. Treffend is
de pastorale toon waarop de Engelse predikant het
leven van vrouwen dichterbij brengt.
Het dagboek is zodanig ingedeeld dat per 1 januari
en rond moederdag een begin gemaakt kan worden
(zie voorwoord). Er is rekening gehouden met
de orde van het kerkelijk jaar.

bijbels dagboek

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen.

Vrouwen
uit de Bijbel

Promotie

amengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Mat thew Henr y

bel_omslag.indd 1

BIJBELS
DAGBOEK
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Mannen
uit de Bijbel

Mannen
uit de Bijbel

Eerder verschenen
Ouders
uit de
Bijbel

MATTHEW HENRY

MATTHEW
HENRY

BIJBELS DAGBOEK

In ‘Mannen uit de Bijbel’ maken we kennis met
bekende en minder bekende
B I J B Emannen
L S D Auit
G Bhet
O EOude
K
en Nieuwe Testament.
Diverse
levensomstandigheIn dit dagboek, dat is samengesteld aan de hand van Het zien
op Jezus van Isaac Ambrosius
wordt een
jaar
den en allerlei karaktertrekken
van(1604-1663),
mannen
komen
lang stilgestaan bĳ het grote werk van de zaligheid dat Jezus
aan de orde. Al lezendop zult
u ontdekken
dat
er wat
Zich genomen
heeft. Er wordt met name
stilgestaan
bĳ
Jezus' leven, Zĳn sterven, Zĳn opstanding, Zĳn hemelvaart,
dat betreft niets nieuws
onder
de
zon
is.
Dat
maakt
Zĳn voorbidding en Zĳn tweede komst. De puriteinse
predikant besteedtdat
veel aandacht
grote vraag wieis het dagboek en het onderwijs
erinaantedevinden
Christus voor ons persoonlĳk is.
zowel voor het dagelijks als voor het geestelijk leven –
Christus wekt u door Zĳn Geest op om te geloven. Hĳ staat aan
uiterst actueel. De dagboekstukjes
zijn
de deur en klopt. Hĳ staat de gehele
dagsamengesteld
met wĳduitgestrekte
handen en zegt: ‘De gehele dag heb Ikvan
Mĳn handen
uitgeaan de hand van de Bijbelverklaringen
Matthew
strekt.’ En dat doet Hĳ opdat u zou ervaren dat Zĳn last licht en
Zĳn juk zacht
is. De Geest trektpredikant
u door verborgen bemoediginHenry, een graag gelezen
Engelse
die
gen. Door zoete inﬂuisteringen maakt Hĳ uw hart bekwaam
bekend staat om de pastorale
toon
in
zijn
geschriften.
om tot Christus te komen. O, als u voelt dat uw hart verwarmd
wordt, klop dan op de deur van genade met een hamer. Als
Dit boek is heel geschikt
als vaderdagcadeau.
u voelt dat uw ziel leergierig is, roep dan met de man uit het
‘Ik geloof, Heere, kom mĳn ongelovigheid te hulp.’
Samengesteld door J.Evangelie:
Kranendonk-Gijssen.

Vrouwen uit de Bijbel

n Ouders uit de Bijbel maken we kennis met
ekende en minder bekende echtparen uit het
Oude en Nieuwe Testament. Onder hen zijn
uders die vreugde aan hun kinderen beleven,
maar ook ouders die verdriet hebben omdat
un kinderen afdwalen van God en Zijn dienst.
De Heere Die Zelf het huwelijk heeft ingesteld,
eeft deze levensgeschiedenissen en gezinsomandigheden laten opnemen in Zijn Woord.
e zijn tot onderwijs voor echtparen en ouders
an alle tijden en alle plaatsen. Gods Woord
eroudert nooit. Daarom zijn de praktische
ssen in dit dagboek ook blijvend actueel.
De dagboekstukjes zijn samengesteld aan de
and van de Bijbelverklaringen van Matthew
Henry. Op een pastorale wijze brengt hij het
ven van echtparen en ouders dichterbij.

Dagboek & Overdenking | Mannen

18-1-2013 14:23:43

Over de auteur
De predikant Matthew Henry (1662-1714)
was een Engelse presbyteriaanse predikant. Hij werd in ons land vooral bekend
door de Verklaring van het Oude en Nieuwe
Testament.
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Dagboeken | Dagboek kerkelijk jaar
Vertrouwd dagboek bij de Statenvertaling

Diverse predikanten

De Banier dagboekkalender 2023
‘De Banier Dagboekkalender’ heeft in de loop van de
jaren bij veel mensen een vertrouwde plaats gekregen. Het is eenDedagboek
bij de Statenvertaling. Voor
Banier Dagboekkalender is een dagboek
de Banier
bij de Statenvertaling.
elke dag is er een
beknopte meditatie naar aanleiVoor elke dag is er een meditatie naar aanleiding van een Bijbelgedeelte.
Daarnaast wordt
ding van een Bijbelgedeelte.
Daarnaast
wordt een te
een te lezen Schriftgedeelte en te zingen
lezen Schriftgedeelte
en een te zingen psalm opgege-d a g b o e k
psalm opgegeven.
Verder staan er in dit dagboek diverse kortere
ven. Per dag vindt
u bovendien
de gegevens over de k a l e n d e r
en langere
verhalen.
Per dag vindt u bovendien alle gegevens over
datum met de zonen maanstanden. Verder staan er
de datum met de zon- en maanstanden.
in dit dagboek verschillende korte en langere verhalen, gedichten en citaten. Het bevat bijdragen van
2023
predikanten uit diverse kerkgenootschappen.

v

de Banier
dagboek

kalender

9 789087 186845

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

2023

Doelgroep Persoonlijk gebruik, jongeren
en ouderen
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Bundel met korte, treffende lessen uit de natuur om ons heen

Ds. M. van Reenen

De waakzame grutto
en andere geestelijke lessen uit de natuur

Méér dan corona

De vijand rukt vast aan

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

Corona is voor velen een groot praktisch probleem
waarvoor praktische oplossingen nodig zijn. Dat geeft
echter een veel te beperkt beeld. De Bijbel roept ons op
om na te denken over Gods hand en stem in de ziekte.
Er is méér dan corona alleen.
Maar lukt dat wel? De wereld en de media zijn zó vol
van menselijke maatregelen, dat Gods roepstem dreigt
te versmoren. In plaats van dat we meer gericht worden op de dingen van de hemel, worden we juist meer
gebonden aan de dingen van de aarde. Daarom is het
belangrijk om corona en alles daaromheen te bezien in
het licht van de Bijbel. Ter ontmaskering. Ter aansporing.
Ter bemoediging.
Als we dit nalaten, zullen de schadelijke gevolgen persoonlijk, kerkelijk en maatschappelijk groot zijn. Maar
als we – gedrongen door de omstandigheden en geleid
door Gods Geest – leven bij Gods Woord, dan zal deze
tijd tot zegen zijn. Gods Koninkrijk zal komen.

Ds. M. van Reenen

Ds. M. van Reenen

Ds. M. van Reenen

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Ds. M. van Reenen

9 789087 185381

9 789087 183578
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Promotie

Over de secularisatiecrisis
achter de gezondheidscrisis

Voorbereid
op de komst
Ds. M. van Reenen is predikant in de Hersteld Hervormde Kerk. Hijde
schreefantichrist
eerder De vijand rukt vast aan –
van
Voorbereid op de komst van de antichrist.

Ds. M. van Reenen is predikant in de Hersteld Hervormde Kerk.

en andere geestelijke
lessen uit de natuur

Ds. M. van Reenen

9 789087 187330

Méér dan
corona

De vijand
rukt vast aan

De waakzame
grutto

Ds. M. van Reenen

Eerder verschenen

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

De waakzame grutto

Loerend loopt een ooievaar door het grasland, op
zoek naar een lekker hapje. Een prachtig gezicht,
maar schijn bedriegt. Twee grutto’s laten hun alarmerende roep horen, bezorgdLoerend
over
leven
van
loopthet
een ooievaar
door het
grasland, op
zoek naar een lekker hapje. Een prachtig gezicht,
hun jongen. Wat kunnen we van
het
gedrag
van
deze
maar schijn
bedriegt.
Twee grutto’s
laten hun
alarmerende roep horen, bezorgd over het leven van
dieren leren? En wat te denken
vanWatde
ene
hun jongen.
kunnen
we vantuinplant
het gedrag van deze
dieren leren?
die de andere overwoekert? Of
de nachtvorst die alle
En wat te denken van de ene tuinplant die de andere overwoekert? Of de nachtvorst die alle geplande
geplande tuinactiviteiten in de
war stuurt? In korte,
tuinactiviteiten in de war stuurt?
In
korte,
columnachtige hoofdstukken
beschrijft de
columnachtige hoofdstukkenauteur
beschrijft
de auteur
allerlei aspecten uit de vier jaarseizoenen.
Daarbij
trekt
hij
geestelijke
lijnen
vanuit
de natuur
allerlei aspecten uit de vier jaarseizoenen. Daarbij
die hij om zich heen ziet. De lessen die erin opgesloten liggen,
treffend, leerzaam
trekt hij geestelijke lijnen vanuit
de zijn
natuur
dieen pastoraal.
hij om
Ds. M. vanopgesloten
Reenen is predikant in de Hersteld
Hervormde
zich heen ziet. De lessen die erin
liggen
Kerk. Hij schreef onder meer De vijand rukt vast aan en
zijn treffend, leerzaam en pastoraal.
Méér dan corona.

09-03-2021 20:26

Doelgroep Jongeren, ouderen,
natuurliefhebbers

30-04-20 13:53

9 789087 183578

9 789087 185381
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Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 128 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 13,95
ISBN 978 90 8718 7330
c-NUR 707-030
Verschijnt maart 2022

9 789087 187330

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

Over de auteur
Ds. M. van Reenen is predikant van de Hersteld
Hervormde Gemeente van Oldebroek-’t Harde.
Daarvoor diende hij de gemeenten van Ederveen
en Andelst-Zetten. Ds. Van Reenen publiceert
regelmatig over actuele thema’s.
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Twee preken over een centraal thema uit Edwards oeuvre

Jonathan Edwards |

Deel 8 in de serie Ontmoetingen met puriteinen

Heerlijke verlossing

Heerlijke
verlossing

Jonathan Edwards

Thomas Boston (1676-1732) was een puritein uit Schotland. Op zijn elfde jaar werd hij onder een preek van
Henry Erskine ontdekt aan zijn verloren toestand en
leerde hij de noodzakelijkheid van Christus kennen. Als
predikant heeft hij de gemeenten van Simprin en Ettrick
gediend. Boston heeft veel werken nagelaten. Zijn bekendste boek is De viervoudige staat.

Over de auteur

Ontmoetingen met puriteinen

Heerlijke verlossing

De drie-enige God ontvangt alle eer in het werk van
de verlossing, omdat de verlosten hierin volkomen
Goddeloosheid
verslindtwordt
de zielen van velen en dode
van Hem afhankelijk zijn. Deze
gedachte
vormen knagen aan de zielen van anderen. Doe er alles
aan omvan
een bevindelijk,
geoefend en werkzaam
uitgewerkt in twee vroege preken
Jonathan
christen te zijn.
Edwards die in dit boekje zijn gebundeld. Hoe God
In tijden van geestelijk verval is het voor gelovigen van
verheerlijkt wordt in Zijn verlossingswerk
is later
het grootste belang om vastbesloten
tegeneen
de stroom op
roeien. Boston gebruikt Noach als voorbeeld en wijst
centraal thema geworden inteelkEdwards
gehele
oeuvre.
mens op zijn dure plicht om in Gods wegen te gaan.
dit door
genade doen, mogen ook
een rijke zeZijn onderwijs roept ons op Zij
totdiede
verheerlijking
van
gen verwachten: vrede in het geweten en de gunst en
God, zowel door Hem te vertrouwen
door
te maar ook
goedkeuring vanals
de Heere.
EenHem
indringend
hoopvol woord in tijden van groot verval.
lofprijzen.

Jonathan Edwards

9 789087 185572

Jonathan Edwards (1703-1758)
was een invloedrijk Amerikaans
prediker tijdens de ‘Grote
Opwekking’ in de eerste helft van
de achttiende eeuw. Als belangrijke Amerikaanse theoloog
oefent hij nog altijd grote invloed
uit op hedendaagse evangelicale
voorgangers.

Promotie

Doelgroep Persoonlijk gebruik

BOEKGEGEVENS

EERDER VERSCHENEN IN DEZE SERIE

omt een aansprekend citaat uit
k. Het mogen drie regels zijn
open als dat zo uitkomt

Hugo Binning
9 789087 183998

9 789087 182823

Ware liefde_omslag.indd 15

18-04-19 10:17

9 789087 182076
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25-10-19 11:04

9 789087 182823

Plicht en
zegen

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

Ralph Venning

Thomas Boston (1676-1732) was een puritein uit Schotland. Op zijn elfde jaar werd hij onder een preek van
Henry Erskine ontdekt aan zijn verloren toestand en
leerde hij de noodzakelijkheid van Christus kennen. Als
predikant heeft hij de gemeenten van Simprin en Ettrick
gediend. Boston heeft veel werken nagelaten. Zijn bekendste boek is De viervoudige staat.

Thomas Boston

Joseph Alleine

12-04-19 18:00

9 789087 182069

Ware liefde

Ebitam, officiis expersped mil ipienda erorro mosa pa
veleceatet magnienit minus ma nissimo lessum ad quia
dolut quam, unte debis dolorem elentiatur, optur si dolest, tem si rehendam et quos etur aut doluptatur, sunt,
con pa corpore rionsequi sum landam, quia eaturestis
per

9 789087 182076
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te roeien. Boston gebruikt Noach als voorbeeld en wijst
elk mens op zijn dure plicht om in Gods wegen te gaan.
Zij die dit door genade doen, mogen ook een rijke zegen verwachten: vrede in het geweten en de gunst en
goedkeuring van de Heere. Een indringend maar ook
hoopvol woord in tijden van groot verval.

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

Zeggen en doen

Vaste hoop

In tijden van geestelijk verval is het voor gelovigen van

Ontmoetingen
met
het grootste belang
ompuriteinen
vastbesloten tegen de stroom op

Hugo Binning

Andrew Gray

9 789087 182069

Joseph Alleine

quos apicide del il magnimp electur si iunt aut quam
nonsequam nobis ellibus cipsam velenec tiandus.
Bus quiscienis rescia nus, et et quis ium iustiatiunt dist,
sapere, aute sa dolorum est quationseri volorrorior ali
Ebitam, officiis expersped mil ipienda erorro mosa pa
veleceatet magnienit minus ma nissimo lessum ad quia
dolut quam, unte debis dolorem elentiatur, optur si dolest, tem si rehendam et quos etur aut doluptatur, sunt.

dolorpor
aborupt atemolu ptatqua mendam fugias illorro blaborum voluptu sandunt a vellest iosant.
Alitiame pre occusam enderia cuptat eos volorrum alit
quos apicide del il magnimp electur si iunt aut quam
nonsequam nobis ellibus cipsam velenec tiandus.
Bus quiscienis rescia nus, et et quis ium iustiatiunt dist,
sapere, aute sa dolorum est quationseri volorrorior ali

Niet de woorden maar de werken van de mensen
vertellen ons wie zij werkelijk zijn.

Plicht en zegen

Flaptekst volgt. Ni volut ut officil lautassi dolorpor
aborupt atemolu ptatqua mendam fugias illorro blaborum voluptu sandunt a vellest iosant.
Alitiame pre occusam enderia cuptat eos volorrum alit

Flaptekst volgt. met
Ni volut
ut officil lautassi
Ontmoetingen
puriteinen

Ware liefde

Echt geluk

Goddeloosheid verslindt de zielen van velen en dode
vormen knagen aan de zielen van anderen. Doe er alles
aan om een bevindelijk, geoefend en werkzaam
christen te zijn.

Citaat

Vaste hoop

de del il magnimp electur si iunt aut quam
m nobis ellibus cipsam velenec tiandus.
enis rescia nus, et et quis ium iustiatiunt dist,
e sa dolorum est quationseri volorrorior ali
fficiis expersped mil ipienda erorro mosa pa
magnienit minus ma nissimo lessum ad quia
m, unte debis dolorem elentiatur, optur si dorehendam et quos etur aut doluptatur, sunt.

Echt geluk

volgt. Ni volut ut officil lautassi dolorpor
emolu ptatqua mendam fugias illorro blauptu sandunt a vellest iosant.
re occusam enderia cuptat eos volorrum alit

Hier komt een aansprekend citaat uit
het boek. Het mogen drie regels zijn
die vollopen als dat zo uitkomt
Ontmoetingen met puriteinen

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Thomas Boston

Ontmoetingen met puriteinen

Zeggen en
doen
Ralph Venning

9 789087 186142
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9 789087 186142

9 789087 185572
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49 overdenkingen voor de lijdenstijd

John Flavel | Deel 11 in de serie Overdenkingen voor de lijdensweken

Om zondaars te bevrijden
49 overdenkingen voor de lijdensweken

Om zondaars te bevrijden

John Flavel stond in de puriteinse traditie van zijn
dagen en was een zeer begaafd spreker. Daarnaast
In deze uitgave vindt u 49 overdenkingen die
publiceerde hij enkele omvangrijke
boeken.
Daaruit
gebruikt kunnen worden
om tijdens
de zeven
lijdensweken elke dag een moment stil te staan
zijn deze overdenkingen samengesteld.
bij het bitter lijden en sterven van Christus.
John Flavel (+1630-1691) stond in de puriteinse
‘Christus is de Schoonste. Hij
traditieis
vanzo
zijn buitengewoon,
dagen en was een zeer begaafd
spreker. Daarnaast publiceerde hij enkele omzo voortreffelijk, zo lieflijk vangrijk
en heerlijk.
Als
weoverdenkinde
boeken. Daaruit
zijn deze
gen samengesteld.
schoonheid van tienduizend
paradijzen bij elkaar
Christus is de Schoonste. Hij is zo buitengewoon,
zouden voegen - alle bomen,
bloemen, geuren,
zo voortreffelijk, zo lieflijk en heerlijk. Als we de
schoonheid van tienduizend paradijzen bij elkaar
kleuren, smaken, vreugdenzouden
– dan
zou dat ongeloofvoegen - alle bomen, bloemen, geuren, kleusmaken,zou
vreugdenhet
– danminder
zou dat ongeloofl
ijk
lijk mooi en bijzonder zijn. ren,
Toch
zijn
mooi en bijzonder zijn. Toch zou het minder zijn
dan de schoonheid en de dierbaarheid
de Heere
dan de schoonheid en de dierbaarheid
van devanHeere
Jezus Christus. Christus is hét Wonder van de hemel
van deWonder
aarde. Is het dan van
geen liefde,
God het
Jezus Christus. Christus isenhét
dedathemel
aller kostbaarste in hemel en op aarde, Zijn Zoon,
Die
zo
lief
en
voortreff
elijk
is,
wil
schenken
aan
arme
en van de aarde. Is het dan geen liefde, dat God het
zondaren?
allerkostbaarste in hemel en op aarde, Zijn Zoon Die
Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen
zo lief en voortreffelijk is, wil schenken aan arme
zondaren?’
Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen.

John
Flavel

John Flavel

Om
zondaars
te bevrijden
49 overdenkingen
voor de lijdensweken

9 789087 186869

Over de auteur
John Flavel (ca. 1627-1691)
was een Engelse puriteinse
predikant. Hij was een productieve en geliefde auteur.

Promotie

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep Jongeren en ouderen

BOEKGEGEVENS

49 overdenkingen
voor de lijdensweken

’t Is al
voor mij
geschied

De overdenkingen zijn samengesteld door
J. Kranendonk-Gijssen uit de nagelaten
geschriften van Dr. Maarten Luther.

9 789087 182656

9 789087 186869

De overdenkingen zijn samengesteld door
J. Kranendonk-Gijssen uit de nagelaten
werken van Dr. H.F. Kohlbrugge.

Belaân
met smart
en hoon
49 overdenkingen
voor de lijdensweken

49 overdenkingen
voor de lijdensweken
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Maarten
Luther

Dr. H.F. Kohlbrugge

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Joh.
Calvijn

Maarten Luther

Op weg
naar
Golgotha

Joh. Calvijn

Laat mij toch nooit vergeten
Die kroon, dat kleed, dat riet!
Dit trooste mijn geweten:
’t Is al voor mij geschied!

Het voornaamste in het lijden van Christus is dat
men overdenkt dat Hij geleden heeft in gehoorzaamheid aan Zijn hemelse Vader tot ons nut, én dat opdat de Schrift vervuld zou worden. Christus heeft
gezegd tegen Zijn discipelen: ‘Zie, wij gaan op naar
Jeruzalem, en het zal alles volbracht worden aan de
Zoon des mensen, wat geschreven is door de profeten.’
Dát verdient onze aandacht! Want dat zal niet alleen
de grootte van de verlossing, de grootte van de betaling en de diepte van het lijden ontdekken, maar het
ontdekt ook het hart, de genegenheid en de wil van
de Heere Jezus Christus voor ons. Het zal ons doen
beseffen met hoeveel liefde Hij Zichzelf voor ons gaf.
Dat zal een wederliefde verwekken, zowel tot Hem
Die zoveel voor ons geleden heeft als tot de hemelse
Vader Die Hem dit opgelegd en bevolen heeft.

In deze uitgave vindt u 49 overdenkingen die
gebruikt kunnen worden om tijdens de zeven
lijdensweken elke dag een moment stil te staan
bij het bitter lijden en sterven van Christus.
Isaac da Costa, een Jood die zich in 1822 bekeerde tot het christelijk geloof, heeft ons in
zijn Bijbellezingen een originele Bijbeluitleg
nagelaten. Daaruit zijn deze overdenkingen
samengesteld.
Jezus is gekomen om Zijn volk zalig te maken van
hun zonden. Daartoe was Zijn leven op aarde niet
genoeg. Hij moest ook lijden, sterven, weer opstaan en
ten hemel varen. Onze zonden konden niet van ons
weggenomen worden, dan alleen in de weg van Gods
gerechtigheid. Christus moest onze zonden voor Zijn
rekening nemen, en dat deed Hij! Uit gehoorzaamheid aan Zijn Vader en uit liefde tot ons. Hij betaalde
tot de laatste penning toe aan de Rechter, Zijn Vader.
Christus is de Borg geworden van het eeuwige verbond der genade. ‘Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten, die heeft
Hij gedragen.’

Dr. H.F.
Kohlbrugge

Dragende
Zijn kruis

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Eeuwig roemen in het kruis Isaäc da Costa

C.H.
Spurgeon

Deze uitgave bevat 49 overdenkingen die een
mogelijkheid bieden om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan
bij Christus’ bitter lijden en sterven. Christus
droeg Zijn kruis, maar het was niet Zijn eigen
kruis. Het was ons kruis! Wíj zijn het waard om
de vloek, de eeuwige schande en de eeuwige
smaad te moeten dragen. En toch was het Zijn
kruis.Want zó heeft het Zijn eeuwige liefde behaagd. ‘Wat van mij is, werd van Hem; wat van
Hem is, werd van mij!’

Dragende Zijn kruis

De 49 overdenkingen over het lijden en sterven
van de Heere Jezus Christus bieden een mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken elke
dag een moment stil te staan bij deze Man van
smarten.

In deze uitgave vindt u 49 overdenkingen die
gebruikt kunnen worden om tijdens de zeven
lijdensweken elke dag een moment stil te staan
bij het bitter lijden en sterven van Christus.
Luther heeft daarover in zijn werken een schat
aan evenwichtig, Bijbels onderwijs nagelaten!

Belaân met smart en hoon

Christus heeft niet alleen Zijn lichaam opgeofferd
om ons met God te verzoenen, maar Hij heeft ook
in Zijn ziel de smarten gedragen die wij hebben verdiend. Zo is Hij in waarheid de Man van smarten geworden, van Wie Jesaja heeft geprofeteerd: ‘Hij
was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een
Man van smarten en verzocht in krankheid …’
(Joh. Calvijn)

’t Is al voor mij geschied

De overdenkingen zijn samengesteld door
J. Kranendonk-Gijssen

C.H. Spurgeon

Uitvoering paperback
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Eeuwig
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het kruis
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voor de lijdensweken

49 overdenkingen
voor de lijdensweken
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Pastorale thema’s | Kind verliezen
Een ingrijpend verhaal van een vader die zijn zoontje moest verliezen

Thijs Aarten

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

Thijs Aarten

Huilend
vaderhart

Thijs Aarten

Verwachten, uitkijken, verlangen. Dat doe je wanneer
je als ouders een kindje verwacht. Je groeit tijdens
de zwangerschap toe naar het aanstaande vader- en
moederschap. Ieder op zijn eigen manier. En dan is
daar het kindje. Wat een blijdschap over ontluikend
leven! Maar wat als deze vreugde omslaat in een diep
en peilloos verdriet? In ‘Huilend vaderhart’ geeft de
auteur vanuit zijn eigen ervaringen als vader inzicht
in wat het verlies van een kindje
voor ouders kan
Thijs Aarten
Thijs Aarten is getrouwd en kreeg met zijn vrouw Mirjam vijf
betekenen. Daarnaast beschrijft
welke
impact
kinderen. Hunhij
eerste kindje
Daan overleed
na drie maanden.
Thijs werkt als verpleegkundige op een ambulance.
het verlies van zijn zoontje op hem als zorgverlener
heeft. Hoe tegenstrijdig is het dat je zorg verleent aan
anderen terwijl je zelf hulp nodig hebt?

Huilend vaderhart

Zo midden in de vreugde van ons prille ouderschap
kijk ik naar mijn vrouw die naast
mij
Zo midden
in de zit
vreugde van ons prille ouderschap
kijk ik naar mijn vrouw die naast mij zit
met – onze Daan – levenloos inmethaar
armen.
– onze Daan
– levenloos in haar armen.

9 789087 186944
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Over de auteur
Thijs Aarten is getrouwd en kreeg met zijn
vrouw Mirjam vijf kinderen. Hun eerste
kindje Daan overleed na drie maanden.
Thijs werkt als verpleegkundige op een
ambulance.
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Pastorale thema’s | Lijden/verdriet
Verkenning van Augustinus’ visie op pijn, teleurstelling en het goede leven

Hans Alderliesten

Sta op en leef
Augustinus over goed leven en goed sterven
In ‘Sta op en leef’ komen thema’s aan de orde die we
liever vermijden, maar die aan de orde van de dag zijn
in onze gebroken werkelijkheid: ongemak, eenzaamheid, verdriet, ziekte, ongeluk. De auteur verkent aan
de hand van kerkvader-filosoof Augustinus hoe we met
teleurstellingen en pijn om kunnen gaan. De nadruk ligt
niet alleen op het voorbereiden op de dood, maar ook op
het goede leven: een leven in liefde en afhankelijkheid.
Augustinus laat de schijnwerper op Christus vallen: ‘Om
ons van ziekte te bevrijden, kwam de grote Geneesheer.
Hij vernederde Zich tot het aannemen van een sterfelijk
lichaam. Hij schreef middelen ter genezing voor. Wie
deze middelen tot zich neemt, zal zeker genezen.’
Deze uitgave is voorzien van een woord van aanbeveling
door dr. Martijn Schrama en een (beknopte) preek van
Augustinus in de bijlage.
Eerder verschenen

Samengesteld door Hans Alderliesten.

AUGUSTINUS BREVIER

Dit Augustinus Brevier bevat teksten uit twee van
Augustinus’ belangrijkste werken: Confessiones
(Belijdenissen) en De Civitate Dei (De Stad van
God). Kerkvader Augustinus (354-430) heeft grote
invloed uitgeoefend op de westerse theologie en
filosofie. Zijn teksten over zonde, genade, vriendschap en waarheid spreken nog altijd een groot
publiek aan. In dit Brevier leren we Augustinus
kennen als een zondaar en zoeker, die dankzij
Gods oneindige genade tot rust en ruimte komt.
De dagteksten geven een inkijk in Augustinus’
denken en willen de lezer aanzetten tot meditatie
en reflectie.

AUGUSTINUS
BREVIER
Woorden voor elke dag

Promotie

9 789087 184070

Augustinus Brevier omslag 2.indd 1
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Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep Ambtsdragers, gemeenteleden, ouderen, mantelzorgers
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Over de auteur
Hans Alderliesten (1987) is werkzaam als
onderzoeker/adviseur maatschappelijke
vraagstukken. Hij publiceerde recent een
boek over Augustinus waarin hij de kerkvader in gesprek laat gaan met mensen van
nu.
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Cadeauboeken | Geboorte & Baby
Mooi geschenk voor moeder

Eline Zandee-Kranendonk

Moederzegen
Gedachten en gebeden voor moeders

Verwachten

Kijk jij er ook zo naar uit om je kindje in je armen te
kunnen sluiten? Wachtend op je kleine wonder gaat er
veel door je hoofd. Is mijn kindje gezond? Hoe ziet zijn
of haar toekomst eruit? Hoe bereid ik me voor op de
bevalling?

Eline Zandee-Kranendonk

9 789087 184384

Gedachten en gebeden voor moeders

9 789087 187279

Verwachten
Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

In korte, kwetsbare stukjes worden vragen en verlangens van aanstaande moeders in Bijbels perspectief geplaatst. Het boekje biedt een handreiking om tijdens de
zwangerschap je gedachten op God te richten. En alles
wat je nodig hebt van Hem te verwachten.
Eline Zandee-Kranendonk is moeder in een samengesteld gezin.
Ze schreef dit boekje rondom de geboorte van haar eerste zoon
Jonathan.

Moederzegen

Eline Zandee-Kranendonk

Eerder verschenen

Eline Zandee-Kranendonk

Moederzegen

Wat is de band tussen jou en je kind(eren) bijzonder.
Je houdt van ze met heel je hart. Je wilt ze zo graag
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Verlangens en vragen
van aanstaande moeders

Doelgroep Moeders met jonge kinderen

Eline Zandee-Kranendonk
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Over de auteur
Eline Zandee-Kranendonk is enkele jaren
na het overlijden van haar eerste man
opnieuw gehuwd en moeder van een
samengesteld gezin.
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Maakt christenen bewust van een heersende ideologie in onze cultuur

Melvin Tinker

Monsterlijke macht
De verwoestende invloed van het cultuurmarxisme
Monsterlijke macht

Monsterlijke
macht

Melvin Tinker

Er zijn verontrustende ontwikkelingen in de
Er zĳn verontrustende
ontwikkelingen
in de Westerse
Westerse maatschappij. Een
schijnbaar
onstuitmaatschappĳ. Een schĳnbaar onstuitbare macht heeft
een verstikkende invloed
op hetop
vrĳehet
denken en
bare macht heeft een verstikkende
invloed
spreken. Dit boek is bedoeld als een alarmbel voor
Het geeft
inzicht in wat er
de afgelopen
vrije denken en spreken. christenen.
Dit boek
is bedoeld
als
een
decennia in onze cultuur is gebeurd, onder invloed
van
wat
het
‘cultuurmarxisme’
of
de
‘Kritische
alarmbel voor christenen. Het geeft inzicht in watTheorie’
er
wordt genoemd. Deze ideologie tracht God van de
te stoten
en de gevolgen
zĳn verwoestend voor
de afgelopen decennia in troon
onze
cultuur
is gebeurd,
de mensheid. Onophoudelĳk wordt deze wereldvisie
door de media en ook het
onder invloed van wat hetgepromoot
‘cultuurmarxisme’
of onderwĳ
de s
wordt hiervoor ingezet.
gebruikt een Deze
ﬁctief werk
van C.S. Lewis (That
‘Kritische Theorie’ wordtTinker
genoemd.
ideologie
Hideous Strength) als basis voor dit boeiende werk.
ontrafelt de en
ideeën
vangevolgen
het ‘nieuwe marxisme’
tracht God van de troon teHĳ stoten
de
zijnen
legt uit hoe de strategieën daarvan in praktĳk gebracht
worden. Daarnaast
verwoordt hĳ hoe de reactie
van
verwoestend voor de mensheid.
Onophoudelijk
wordt
de kerk zou kunnen zĳn, door aandacht te vragen
voor ‘de
Benedict-optie’
en door voort
borduren op
deze wereldvisie gepromoot
door
de media
ente ook
Charles Taylors notie van ‘sociale verbeelding’.
het onderwijs wordt hiervoor ingezet. Tinker ontDit boek is een vertaling van de uitgebreide versie
van het werk. marxisme’
Het is voorzien van voetnoten
en verwĳrafelt de ideeën van het ‘nieuwe
en legt
zingen.
uit hoe de strategieën daarvan in praktijk gebracht
worden. Daarnaast verwoordt hij wat de reactie van
de kerk op deze ontwikkelingen zou kunnen zijn.

Melvin Tinker
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De verwoestende invloed van
het cultuurmarxisme

Doelgroep Iedereen die wil nadenken
over hedendaagse
ontwikkelingen in de cultuur
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Over de auteur
Ds. Melvin Tinker was jarenlang predikant in
de Anglicaanse Kerk. Hij is nu als gemeentelid
en als ‘Director of Theology’ verbonden aan
Christ Church Newland.
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Christen & Maatschappij | Ethische vraagstukken
Wetenschappelijke studie naar gendergelijkheid en transgenderisme

J.A. Schippers (red.) |

Deel 7 in de serie Reflector Reeks

Gendergelijkheid
Transgenderpersonen tussen ideologie en compassie
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Dr.

Dr. J.O. van de Breevaart

Hans van de Breevaart (1971) is historicus en als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Guido de
Brès-Stichting, het Wetenschappelijk Instituut voor de
SGP.

EEKS

J.A

Dit boek bekijkt het populisme vanuit een christelijk
perspectief. Daarbij komen centrale Bijbelse waarden
ter sprake, zoals gerechtigheid, menselijke waardigheid
en rentmeesterschap. Het blijkt dat populistische standpunten nu eens heel ver en dan weer heel dicht bij die
van een christelijke partij liggen. Dat resulteert in een
spannende afweging.

7
EFLECTOR

6
EFLECTOR

Concurrent of bondgenoot

Populistische partijen krijgen stevig voet aan de grond
in de Nederlandse politiek. Ze zijn niet langer weg te
zetten als een marginaal verschijnsel. Maar vormt het
populisme nu een bedreiging voor of is het juist een
versterking van het christelijke geluid in de politiek?
Vragen te over. Waar hebben we het precies over bij
populisme? Klopt het dat populistische politici de stem
van het gewone volk vertolken? Natuurlijk hebben populisten kritiek op de bestuurlijke elite van ons land.
Maar misschien willen ze net als andere politici graag
zelf aan de macht komen. En wat bedoelen ze met hun
beroep op de joods-christelijke traditie van ons land?
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drs. J.A. Schippers (red.)

Eerder verschenen
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Gendergelijkheid

Het thema gendergelijkheid roept allerlei vragen op.
Is het normaal om uit te gaan van het onderscheid tusHet thema gendergelijkheid roept allerlei vragen op. Is het
sen man en vrouw? Klopt
de om
stelling
dat
beleving
normaal
uit te gaan van
het de
onderscheid
tussen man en
vrouw? Klopt de stelling dat de beleving en uitdrukking van het
geslacht, aangeduid
als gender, vooral een
sociale
constructie
en uitdrukking van het geslacht,
aangeduid
als
gender,
is? Staat gender los van de biologische werkelijkheid? Is het
een
uitgemaakte
zaak
dat
voor
personen
die
worstelen
met hun
vooral een sociale constructie
is? Deze studie betoogt
geslachtelijke identiteit een medische behandeling met lichamelijke ingrepen de uitweg biedt uit hun problemen?
dat er terecht zorgen leven over de kwetsbare positie
Deze studie betoogt dat er terecht zorgen leven over de kwetsbare positie vanpersonen.
transgender personen.
Hun belangen
en problevan transgender en intersekse
Hun
belanmen verdienen bescherming en aandacht. Dit vereist zorgvuldig
luisteren en,
waar nodig, ondersteuningen
bieden.
Compassie zal
gen en problemen verdienen
bescherming
aanhierbij leidend zijn, omdat God ieder mens in gelijke waardigheid heeft geschapen.
dacht. Dit vereist zorgvuldig
luisteren en, waar nodig,
Tegelijk mogen kwetsbare burgers niet gebruikt worden door
ondersteuning bieden. Compassie
zaldiehierbij
leidend
een (internationale) lobby
met ideologische
motieven de
structuur van de samenleving wil veranderen, het natuurlijke
gezin ziet
als gelijke
een onwenselijk
stereotype, genderneutrale taal
zijn, omdat God ieder mens
in
waardigheid
propageert, van sekse en gender een volstrekt vrije individuele
keuze maakt, zonder oog te hebben voor andere belangen.
heeft geschapen. Tegelijk
mogen
kwetsbare
burgers
Tegenover
dit ideologisch
streven is waakzaamheid
en nuchterheid geboden.
niet gebruikt worden door een (internationale) lobby
die met ideologische motieven de structuur van de
samenleving wil veranderen. Tegenover dit ideologisch streven is waakzaamheid en nuchterheid
geboden.

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

Christen & Maatschappij | Ethische vraagstukken
Bijbelse handreiking over transgenderisme voor gezin, school en kerk

Dr. B.A. Zuiddam (red.)

Transgenderisme in
Bijbels perspectief
Wat is transgenderisme en hoe ga je ermee om als christen?
Dit boek geeft een duidelijke handreiking aan ouders, onderwijzers en gemeenten. Wat zegt de Bijbel? Hoe verschilt het
denken van onze tijd daarvan? Wat zijn de medische feiten?
Wat kunt u praktisch doen als u ermee te maken krijgt? In dit
boek komen kenners aan het woord. Ze leggen uit waar transgenderisme vandaan komt, waarom mensen de Bijbel anders
lezen dan vroeger, hoe biologische waarheid niet verandert
en waarom goed pastoraat met liefde naar mensen kijkt zoals
God hen ziet.

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Transgenderisme
in Bijbels

perspectief
Doordenking voor thuis, op school en
in de kerk

dr. B.A. Zuiddam (red.)

dr. B.A. Zuiddam (red.)

Wat is transgenderisme en hoe ga je ermee om als
christen? Dit boek geeft een duidelijke handreiking
aan ouders, onderwijzers en
gemeenten.
Wat
zegt
de
Aan deze
uitgave hebben meegewerkt:
prof. dr.
B.A. Zuiddam
(redactie), drs. E. van Hoek-Burgerhart, prof. dr. A.A.M.
Kinneging,
ds.
H.H.
Klomp
en
ds.
C.
Sonnevelt.
Bijbel? Hoe verschilt het denken van onze tijd daarhoofdstuk sluit af met een aantal gespreks- en
van? Wat zijn de medischeIeder
feiten?
Wat kunt u prakdiscussievragen.
tisch doen als u ermee te maken krijgt? In dit boek
komen kenners aan het woord. Ze leggen uit waar
transgenderisme vandaan komt, waarom mensen
de Bijbel anders lezen dan vroeger, hoe biologische
waarheid niet verandert en waarom goed pastoraat
met liefde naar mensen kijkt zoals God hen ziet.
Aan deze uitgave hebben meegewerkt: prof. dr. B.A.
Zuiddam (redactie), drs. E. van Hoek-Burgerhart,
prof. dr. A.A.M. Kinneging, ds. H.H. Klomp en ds. C.
789087 187293
Sonnevelt. Ieder hoofdstuk sluit af met een9 aantal
gespreks- en discussievragen.

Transgenderisme in Bijbels perspectief

Doordenking voor thuis, op school en
in de kerk

Doelgroep Ouders, onderwijzend personeel,
ambtsdragers, predikanten,
catecheten, gemeenteleden
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Over de auteur
Prof. dr. Benno A. Zuiddam doceert traditionele christelijke ethiek aan de Vrije
Universiteit (Hersteld Hervormd Seminarie)
en is als nieuwtestamenticus verbonden aan
North-West University in Zuid-Afrika. Hij is
tweemaal gepromoveerd: in de theologie en
in de Griekse taal en letteren.

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 128 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 11,95
ISBN 978 90 8718 7293
c-NUR 740-070
Verschijnt april 2022

9 789087 187293
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Levensverhalen | Waargebeurde verhalen
Bijzonder cadeauboekje vol herinneringen aan Gods wonderlijke daden

Kees van Helden

Gedenkstenen

BOEKGEGEVENS
Uitvoering gebonden
Formaat 11 x 16 cm
Omvang ca. 112 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 13,95
ISBN 978 90 8718 6937
c-NUR 402
Verschijnt april 2022
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Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 9,99

Gedenkstenen

Kees van Helden

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Gedenkstenen

Met lood in de schoenen stapte Kees van Helden als
woordvoerder van stichting
Schreeuw
de als
Met lood
in de schoenenom
stapteLeven
Kees van Helden
woordvoerder van stichting Schreeuw om Leven de
radiostudio binnen. Het gesprek
wasHet
vijandig
de en de
radiostudio binnen.
gesprek wasen
vijandig
haat tegen het Evangelie was voelbaar. Toen hij verhaat tegen het Evangelie was
voelbaar. Toen hij vertrok, kwam een medewerker naar hem toe. ‘Hier heb
ik jaren om gebeden: dat er eens iemand komt die het
trok, kwam een medewerker
naar
hem toe. ‘Hier heb
Evangelie vertelt in dit programma!’
ik jaren om gebeden: dat er eens iemand komt die het
Het is een van de herinneringen die de auteur ophaalt in dit boekje. Gedenkstenen
oprichten:
Evangelie vertelt in dit programma!’
Het is een
van dat is
zijn doel. Opdat we de grote daden van de Heere niet
zullen vergeten.
Opdat wein
erdoor
zullen
de herinneringen die de auteur
ophaalt
ditbemoedigd
boekje.
worden. En opdat God alleen de eer zal ontvangen.
Gedenkstenen oprichten: dat is zijn doel. Opdat we de
Gedenkstenen bevat ruim veertig persoonlijke heringrote daden van de Heereneringen
niet aan
zullen
vergeten.
Opdat
wonderlijke
ontmoetingen
en uitreddingen tijdens het werk voor stichting Schreeuw om
we erdoor bemoedigd zullen
worden.
En
opdat
God
Leven.
alleen de eer zal ontvangen.
‘Gedenkstenen’ bevat
De auteur was samen met zijn vrouw zestien jaar lang
bij stichting Schreeuw
om wonLeven. Eerst als
ruim veertig persoonlijkebetrokken
herinneringen
aan
vrijwilliger, later als directeur.
derlijke ontmoetingen en uitreddingen tijdens het
werk voor stichting Schreeuw om Leven. De auteur
werkte, samen met zijn vrouw, zestien jaar lang voor
stichting Schreeuw om Leven, een groot deel
daar9 789087
186937
van als directeur.

Kees van Helden

Doelgroep Jongvolwassenen, ouderen

Over de auteur
Kees van Helden was jarenlang directeur
van stichting Schreeuw om Leven. In 2021
werd hij directeur van Logos Instituut.
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Een indrukwekkend getuigenis van onvoorwaardelijke navolging

Steef Post en Filip Uijl | Deel 3 in de serie Kroongetuigen

Volg Mij na
Hoe Asja Germanjuk in de verdrukking Jezus volgde

K RO ON G E T U IG E N

K RO ON G E T U IG E N

na 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

Het levensverhaal van Paul Schneider

De dominee van Buchenwald-omslag-2.indd 1

Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Sterven is winst
Gods weg met zendingsechtpaar
John en Betty Stam

24-11-2020 20:07

9 789087 182960

Hoe Asja Germanjuk in de verdrukking
Jezus volgde

A. Jobse

9 789087 184650

9 789087 182960

Volg Mij na

Promotie

A. (Bram) Jobse is al jarenlang betrokken bij lectuurverspreiding
in de wereld. Eerst in Ghana, West-Afrika, namens het Depu-

A.B. Goedhart
taatschap Bijbelverspreiding Gereformeerde Gemeenten; daar-

Steef Post en Filip Uijl

9 789087 187316

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.

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.

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.

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.

Steef Post en Filip Uijl

Eerder verschenen

K RO ON G E T U IG E N

Volg Mij na

Asja Germanjuk (1930-1987) groeide op in een klein
plaatsje in Oekraïne. Ze eindigde
haar leven twee
Asja Germanjuk (1930-1987) groeide op in een klein plaatsje
in Oekraïne.
Ze eindigde haar leven
maanden na een
maanden na een onmenselijke
behandeling
intwee
een
onmenselijke behandeling in een van de gevangenissen waarin christenen
achter het IJzeren
Gordijn werden
van de gevangenissen waarin
christenen
achter
hetopgesloten.
Een medegevangene en zuster in Christus typeerde Asja als
IJzeren Gordijn werden opgesloten.
Een
een warme, oprechte
en medegefijnbesnaarde persoonlijkheid, die
trouw bleef tot het einde.
vangene en zuster in Christus
typeerde Asja als een
Dit boek beschrijft
het leven van Asja; haar moeilijke
warme, oprechte en fijnbesnaarde
persoonlijkheid,
diejeugd,
haar bekering en haar dienst aan Jezus als liefdevolle moeder
trouwe echtgenote
van Stepanhet
Germanjuk.
Zo mogelijk
trouw bleef tot het einde. Ditenboek
beschrijft
leven
bezocht Asja samen met de kinderen haar man als hij gevanvan Asja; haar moeilijke jeugd,
bekering
enhij haar
gen zat,haar
en ze reisde
hem achterna toen
verbannen werd
naar een desolate nederzetting in Siberië. Haar levensverhaal
dienst aan Jezus als liefdevolle
moeder
en
trouwe
echtis een indrukwekkend getuigenis van onvoorwaardelijke
navolging
de Heere Jezus. bezocht
genote van Stepan Germanjuk.
Zovanmogelijk
Post is ondernemer,
coach hij
en mediator.
Hij heeft verschilAsja samen met de kinderenSteef
haar
man als
gevangen
lende boeken op zijn naam staan en schrijft columns voor het
zat, en ze reisde hem achterna
toen Dagblad.
hij verbannen werd
Reformatorisch
Filip Uijl is voorlichter bij Friedensstimme. Hij schrijft columns
naar een desolate nederzetting
in
Siberië.
Haar levensvoor het gezinsblad Om Sions Wil.
verhaal is een indrukwekkend getuigenis van onvoorwaardelijke navolging van de Heere Jezus.

9 789087 184650

Doelgroep Iedereen die geïnteresseerd
is in bijzondere levens
verhalen

BOEKGEGEVENS

Over de auteurs
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.

Uitvoering paperback
Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang ca. 120 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 7316
c-NUR 402-010
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Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,49
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Persoonlijke portretten van personen uit de recente (kerk)geschiedenis

Jan van der Graaf

Ook nog ter sprake gebracht
Voor de derde keer vijfentwintig miniaturen over reisgenoten
In 2004 verscheen van de auteur ‘Ze hadden wat te
zeggen’, in 2009 ‘Ook zij hadden wat te zeggen’. Beide
uitgaven bevatten ‘vijfentwintig minaturen over
reisgenoten’. Nu brengt hij nu nog eens evenzoveel
miniaturen uit over personen met wie hij kortere
of langere tijd verantwoordelijkheden deelde of tot
wie hij zich op enigerlei wijze verhield. Ze bestrijken
een breed terrein in kerk en samenleving. Evenals
in de vorige uitgaven worden in ‘Ook nog ter sprake
gebracht’ de beschreven personen zelf aan het woord
gelaten in kenmerkende citaten uit hun eigen publicaties. Ook bij verschillen in visie is in alle bijdragen
sprake van onderlinge verbondenheid, zodat de essays met respect voor de personen en hun arbeid zijn
geschreven. De herinnering aan hen wordt hiermee
levend gehouden.

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

BOEKGEGEVENS
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 256 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 15,95
ISBN 978 90 8718 7187
c-NUR 402-010
Verschijnt maart 2022

9 789087 187187

Doelgroep Theologen en geïnteresseerde
gemeenteleden

Over de auteur
Jan van der Graaf (1937) was van
1973-2000 algemeen secretaris van de
Gereformeerde Bond.
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Levensschets van een theoloog die vandaag nog veel te zeggen heeft

Dr. W. Fieret

Johannes Hoornbeeck
Een brede blik, een Bijbelse bril
BIOGRAFIE

Johannes Hoornbeeck (1617-1666) was een theoloog van
formaat. Nadat hij een paar jaar de Nederlandse

vluchtelingengemeente in Mülheim bij Keulen had gediend,

werd hij hoogleraar in Utrecht en later in Leiden. Hij was een

prominent geleerde die veel gepubliceerd heeft. Daarbij valt

van wel-sterven geeft. Zijn pastorale gaven komen duidelijk naar voren in het
boek Geestelijke verlatingen, dat hij samen met zijn collega Voetius schreef.
Theologisch gezien was hij een van de vertegenwoordigers van de

vroomheidsbeweging die we aanduiden als de Nadere Reformatie. Een
concreet programma om de kerk en de samenleving nader, verder te

reformeren heeft hij echter niet geschreven. Daarom wordt hij een secundaire

vertegenwoordiger van deze beweging genoemd. Dat heeft de bijdrage van

Hoornbeeck aan de voortgaande reformatie niet minder gemaakt. Ook voor
vandaag is Hoornbeecks werk waardevol.

Hij promoveerde op een studie over de Staatkundig Gereformeerde Partij tussen
onder meer Willhelmus à Brakel, Hellenbroek en Van der Groe.

U I T G AV E T E R G E L E G E N H E I D VA N H E T 25 - J A R I G B E S TA A N VA N H E T H O O R N B E E C K C O L L E G E

een brede blik,

Johannes

Hoornbeeck

biogrtafie
W. F I E R E T

1918 en 1948. Daarnaast schreef hij een aantal kerkhistorische boeken over

W. F I E R E T

W. Fieret (1950) was werkzaam in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

een brede blik, een Bijbelse bril

de grote diversiteit van thema’s op.

Hoornbeeck had ook oog voor het innerlijke leven. Een van zijn

meest bekende werken is Euthanasia, waarin hij voorbeelden uit het verleden

BIOGRAFIE

Johannes Hoornbeeck

Johannes Hoornbeeck (1617-1666) was een
theoloog van formaat. Nadat hij een paar jaar de
Johannes Hoornbeeck
een brede blik, een Bijbelse brilin Mülheim
Nederlandse vluchtelingengemeente
had gediend, werd hij hoogleraar in Utrecht en
later in Leiden. Hij was een prominent geleerde
die veel gepubliceerd heeft. Daarbij valt de grote
diversiteit van thema’s op. Hoornbeeck had
ook oog voor het innerlijke leven. Een van zijn
meest bekende werken is ‘Euthanasia’, waarin
hij voorbeelden uit het verleden van wel-sterven geeft. Zijn pastorale gaven komen duidelijk
naar voren in het boek ‘Geestelijke verlatingen’,
dat hij samen met zijn collega Voetius schreef.
Theologisch gezien was hij een van de vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie. Een
concreet programma om de kerk en de samenleving nader, verder te reformeren heeft hij
echter niet geschreven. Dat heeft de bijdrage
van Hoornbeeck aan de voortgaande reformatie niet minder gemaakt. Ook voor vandaag is
Hoornbeecks werk waardevol.

een Bijbelse bril

9 789087 187064

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften
Presentatiebijeenkomst

Doelgroep Leerkrachten, ambtsdragers
en geïnteresseerden in
kerkgeschiedenis

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
Dr. W. Fieret (1950) was werkzaam in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Hij
promoveerde op een studie over de Staatkundig
Gereformeerde Partij tussen 1918 en 1948.
Daarnaast schreef hij een aantal kerkhistorische boeken over onder meer Wilhelmus
à Brakel, Hellenbroek en Van der Groe.

Uitvoering gebonden
Formaat 21,5 x 22,5 cm
Omvang ca. 336 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 29,95
ISBN 978 90 8718 7064
c-NUR 402-010
Verschijnt januari 2022
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Heruitgave van een indrukwekkende biografie

Rosaria Champagne Butterfield

Een onwaarschijnlijke bekering
Het verhaal van een hoogleraar Engels
die het christelijk geloof ontdekte
De lesbische hoogleraar Rosaria Champagne
Butterfield had een goed leven. Ze doceerde Engels
bij een vooraanstaande universiteit, had twee
huizen en nam actief deel aan de homo- en lesbogemeenschap. Als ze bijna veertig is, krijgt ze een
brief van een predikant. Dat is het begin van een
reeks schokkende ontdekkingen. Het christendom,
dat Butterfield op zijn best als iets doms en op zijn
slechtst als iets zeer schadelijks beschouwde, blijkt
bij nader onderzoek anders dan verwacht. Deze
ontdekking zet haar hele wereld op zijn kop. Zelf
omschrijft ze het als een auto-ongeluk. Deze autobiografie is het verhaal van Butterfields bekering
en zij vertelt haar levensverhaal zoals alleen een
hoogleraar dat kan: kritisch, onderzoekend, eerlijk
en diepgravend.
Deze herdruk is voorzien van een interview met de
auteur en een inleiding van Bijbels Beraad M/V.

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

BOEKGEGEVENS
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 224 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 90 3361 1735
c-NUR 402-010
Verschijnt maart 2022
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Doelgroep Ouderen, jongeren,
geïnteresseerden in
lhbti-kwestie

Over de auteur
Rosaria Champagne Butterfield is getrouwd en woont met haar gezin in NorthCarolina (VS). Haar man is voorganger in
de Reformed Presbyterian Church. Rosaria
is huismoeder, auteur en spreker en geeft
haar kinderen thuisonderwijs.

37

Diversen | Agenda
Praktische en inspirerende agenda voor vrouwen

Terdege

Terdege agenda 2023
De Terdege-agenda is een agenda die je voor je
plezier gebruikt en graag op tafel legt! Want hoe
handig een digitale agenda ook is, er gaat niets
boven een mooi papieren exemplaar. De ‘Terdege
agenda 2023’ biedt veel gebruiksgemak. Op elke
rechterpagina staat een weekoverzicht, links is
ruimte voor notities en to-do-lijstjes. Ook zijn er
fraaie foto’s, mooi vormgegeven Bijbelteksten en
inspirerende citaten in te vinden. De vormgeving is
puur en eigentijds. Dat maakt de Terdege-agenda
tot een fijne agenda die je graag wilt gebruiken! De
week begint op zondag.

AGENDA
2023

terdege.nl terdege.nl terdege.nl terdege.nl terdege.nl
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Een blijvend geliefde agenda

Mattie de Bruine

Mattie-agenda 2023
Agenda
23
20

De stijlvolle agenda’s van Mattie de Bruine zijn al
jarenlang een begrip. Dit keer heeft zij zich laten
inspireren door de prachtige stillevens van de oude
meesters uit de Gouden Eeuw. De bloem- en fruitstillevens ademen de serene sfeer van voorbije tijden,
terwijl de eigen stijl van de illustrator herkenbaar
blijft. Een waar genoegen om te bekijken! Als altijd is
de Mattie-agenda praktisch in gebruik, met een ringband, veel notitieruimte en een liniaal als bladwijzer.
De week begint op zondag.

Geïllustreerd door

Promotie Advertenties in tijdschriften
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Matt ie de Bruine

Doelgroep Vrouwen

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

Doelgroep
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Christen & Maatschappij | Schepping & Evolutie

Cadeautip voor eindexamenkandidaten: positieve studie over de schepping

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

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

Promotie Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften
Presentatiebijeenkomst
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Doelgroep Christenen die actief zijn in de
wetenschap, jongeren in de hogere
leerjaren van de middelbare school
en studenten

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

Promotie

Over de auteur

Doelgroep
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Fictie | Kerkgeschiedenis
Boeiende roman uit de tijd van de Reformatie

Christine Farenhorst

Vleugels als een duif
Jeanne d’ Albret en de geloofsstrijd van de hugenoten

c hr i stine fa r e nhorst

Chri s t ine Fa re nhors t

Eerder verschenen

C hr istine Far enhorst

Vleugels als een duif

In 1528 wordt er in Frankrijk een prinsesje geboren, Jeanne d’Albret. ZijIn is
de enige dochter van
1528 wordt er in Frankrijk een prinsesje geboren, Jeanne
Zij is de enige dochter van Marguerite, zus van de Franse
Marguerite, zus van de d’Albret.
Franse
koning, en Henri II,
koning, en Henri II, koning van Navarra. Dit koninkrijk ligt in
het noorden van Spanje en het zuiden van Frankrijk, bij de ruige
koning van Navarra. DePyreneeën.
jonge
Jeanne groeit op in
De jonge Jeanne groeit op in verschillende kastelen en
elke dag les in talen, aardrijkskunde en geschiedenis. Ze is
verschillende kastelen krijgt
eneenzaam.
krijgt
elke dag
vaak
Leeftijdgenootjes
om mee teles
spelenin
heeft talen,
ze niet en
haar ouders ziet ze weinig. Soms voelt ze zich erg opgesloten en
aardrijkskunde en geschiedenis.
Leeftijdgenootjes
zou ze zo vrij als een vogel
willen zijn.
Het is de tumultueuze tijd van de Reformatie. Moeder Marguerite
om mee te spelen heeftsympathiseert
ze niet
haar
ouders
ziet is.ze
meten
de calvinisten
terwijl
vader Henri katholiek
Jeanne wordt daardoor heen en weer geslingerd tussen de oude
weinig. Soms voelt ze zich
erg
opgesloten
en zou
ze
vertrouwde
roomse
leer en het nieuwe reformatorische
geloof.
Na
een gedwongen huwelijk in naam met de graaf van Kleef, dat weer
wordt ontbonden,
uit liefde
Antoine de Bourbon.
zo vrij als een vogel willen
zijn.trouwt
Hetze is
demettumultueuOndertussen woedt er een heftige strijd en belanden vele hugenoten
op de brandstapel.
Ook in het hart van Jeanne
woedt een geloofsze tijd van de Reformatie.
Vele hugenoten
komen
op
strijd. Wat zal ze kiezen?
de brandstapel aan hun einde. Moeder Marguerite
Christine Farenhorst heeft verschillende romans en kinderboeken op haar
naam staan. Eerder verscheenen
bij Devader
Banier: Een beker
koud water.
sympathiseert met de calvinisten
Henri
is
De naastenliefde van Edith Cavell, verpleegster tijdens de Eerste
Wereldoorlog.
katholiek. Jeanne wordt daardoor heen en weer geslingerd tussen de oude vertrouwde roomse leer en
het nieuwe reformatorische geloof. Wat zal ze kiezen?

9 789087 186951

Vleugels
als een duif
Jeanne d’Albret en de geloofsstrijd
van de hugenoten

Een waargebeurd verhaal over geloof, moed en naastenliefde

9 789087 184704

christine farenhorst

Christine Farenhorst heeft verschillende historische romans op haar naam
staan. Christine en haar man Anco hebben vijf kinderen en negentien
kleinkinderen. Ze ziet het als haar eerste taak om een godvrezende echtgenote en moeder te zijn. En als haar tweede taak om de talenten die God
haar heeft gegeven tot Zijn eer te gebruiken.

   

Edith Cavell, geboren op 4 december 1865, groeit op als oudste
dochter in een warm gezin in het dorpje Swardeston, Engeland.
Haar vader, Frederick Cavell, is predikant en geeft zijn kinderen
thuisonderwijs. Edith leert veel Bijbelteksten uit het hoofd en
blinkt uit in taal, tekenen en pianospelen.
Als Edith gouvernante wordt in een Franssprekend gezin in Brussel, leert ze de stad en de omgeving goed kennen – een goede
voorbereiding voor haar latere taak!
Edith keert terug naar huis om haar ernstig zieke vader te verplegen. Hij wordt weer beter en Edith krijgt de roeping om verpleegster te worden. Na een intensief opleidingstraject legt ze de belofte
van Florence Nightingale af.
Edith klimt op in het vak en runt na een aantal jaar een kliniek en
verpleegstersopleiding in Brussel. Dan breekt de Eerste Wereldoorlog uit. In de kliniek verpleegt Edith heimelijk ook geallieerde soldaten en helpt hen uit België te ontsnappen. Zo raakt ze betrokken
bij het verzet. De Duitse bezetter krijgt echter argwaan en houdt
haar scherp in de gaten. Zal Edith haar naastenliefde met de dood
moeten bekopen?

Promotie

Advertenties in tijdschriften

 
 
De naastenliefde van

Edith Cavell

Doelgroep Liefhebbers van historische
romans; ouderen en jongeren

verpleegster tijdens de Eerste
Wereldoorlog

9 789087 184704

BOEKGEGEVENS

Over de auteur

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 224 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 17,95
ISBN 978 90 8718 6951
c-NUR 342-030
Verschijnt april 2022

Christine Farenhorst heeft al verschillende historische romans op haar naam staan. Christine en
haar man Anco hebben vijf kinderen en negentien
kleinkinderen. Ze ziet het als haar eerste taak om
een godvrezende echtgenote en moeder te zijn. En
als haar tweede taak om de talenten die God haar
heeft gegeven naar haar beste vermogen en tot Zijn
eer te gebruiken.

9 789087 186951

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 12,99
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Fictie | Historische roman
Indringende roman over twee zussen die proberen Joodse kinderen te redden

Hanneke Stark-ten Voorde

Een lied tussen de doornen
April 1940. De zussen Janna en Lenie Vos hebben een
kindertehuis waar ze onderdak bieden aan longpatiëntjes die vanwege hun gezondheid in de rijke boslucht van Driebergen moeten herstellen. Alles lijkt
vredig, maar op de achtergrond komt de dreiging van
de oorlog steeds dichterbij. De situatie blijkt onveilig te zijn voor de kinderen en daarom worden ze
door hun ouders weer naar huis gehaald. De zussen
besluiten om hun huis en hart open te stellen voor
Joodse kinderen. Maar is dat niet te riskant? Mogen
ze vertrouwen op de wetenschap dat ze hiertoe door
God geroepen zijn?

Eerder verschenen

Hanneke Stark-ten Voorde

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

ZON

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

Ondergaande

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

Ondergaande
ZON

Hanneke Stark-ten Voorde

9 789087 184667

9 789087 184667

Promotie

Advertenties in tijdschriften

Doelgroep Vrouwen en mannen, liefhebbers
van romans gebaseerd op ware
gebeurtenissen

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
Hanneke Stark-ten Voorde (1997) won
meerdere malen een verhalenwedstrijd en
debuteerde vorig jaar met Ondergaande
zon. In het dagelijks leven is Hanneke leerkracht in het speciaal onderwijs (ZML).

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 352 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 16,95
ISBN 978 90 8718 6821
c-NUR 342, 337
Verschijnt maart 2022
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Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 12,49
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Fictie | Young adult

Opnieuw een boeiende YA-roman van Janny den Besten!

Janny den Besten

Vandaag ben ik de bruid
Het leven van Pam is nogal saai. Ze is thuiswonend en
single nadat de geplande bruiloft met Jack plotseling niet
doorging. Liz haalt haar over om leuke dingen te doen.
Samen met haar vriendin gaat Pam weer lekker sporten,
gezellig uit met vriendinnen én ze geven zich op voor een
groepsreis naar de Dolomieten! Pam merkt dat ze nieuwe
energie krijgt van de dingen die ze doet, maar als de een
na de ander verkering krijgt, is dat wel even slikken. Het
contact met Alex, Frank, Ruben en Sven is allemaal leuk
en aardig, maar wie is nu de ware? Pam denkt dat ze
genoegen moet nemen met ‘goed’. Toch gaat haar hart er
niet echt in mee. Als ze vastloopt en haar leven overgeeft in de handen van God, ontdekt ze dat wat Hij voor
haar bedacht heeft verrassend veel beter is! ‘Vandaag
ben ik de bruid’ is het vervolg op ‘Bruidsjurk op zolder’.
Opnieuw een vlotte young-adultroman die de lezer uitnodigt om God te betrekken bij keuzes in het leven.
Eerder verschenen

witte bruidsjurk
hangt te pronken
aan de kast …

P

Een vlotte young-adultroman die aan het nadenken
zet over keuzes in het leven.

9 789087 184537

Bruidsjurk
op zolder

Promotie

Janny den Besten

am kan niet wachten tot het zover is: nog een paar maanden, dan
gaat ze trouwen! Al sinds de middelbare school vormen Jack en zij
samen het perfecte, sportieve stel.
Pam geniet intens van alle voorbereidingen: de gastenlijst, trouwkaart, bruidstaart en niet te vergeten haar bruidsjurk! Zeker weten
dat Jack haar geweldig zal vinden.
Maar dan gebeurt het compleet onverwachte … de geplande bruiloft gaat niet door. Pams wereld stort in. Behalve vol verdriet en
boosheid zit ze boordevol vragen: Waarom overkomt haar dit? Had
ze het kunnen voorkomen? Hoe kan God dit laten gebeuren?
In een opwelling besluit Pam zich op te geven voor een groepsreis
naar Marokko. De ontmoetingen daar zetten haar aan het denken.
Was haar relatie met Jack wel zo perfect als ze dacht? En wat hebben Ruben en Ineke wat zij niet heeft?

Bruidsjurk op zolder

Haar prachtige

Advertenties in tijdschriften

Doelgroep Meiden van 15 jaar en ouder

Janny den Besten

9 789087 184537

BOEKGEGEVENS
Uitvoering paperback
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Omvang ca. 216 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 12,95
ISBN 978 90 8718 6814
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Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 9,49

Over de auteur
Janny den Besten-van Boudestein schreef
als kind al graag verhalen. Inmiddels
verschenen er diverse kinderboeken en
romans van haar hand. Zij geniet van verhalen schrijven en het vertellen aan zowel
kinderen als volwassenen.
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Fictie | Psychologische roman
Achter iedere voordeur zit een verhaal …

Gerjanne van Lagen

De buurtbarbecue
De bewoners van de Kruizingastraat treffen elkaar
soms in het voorbijgaan. Verder hebben ze hun eigen
leven, hun eigen zorgen. Op een dag valt er een uitnodiging in de brievenbus, voor een buurtbarbecue,
op het pleintje voor nummer 8.
Wel opgeven, niet opgeven? Ieder maakt zijn eigen
afweging.
Als de buren elkaar ontmoeten bij de barbecue vermoeden ze niet half wat zich achter de voordeuren
van hun buren afspeelt.
Gerjanne van Lagen schrijft in ‘De buurtbarbecue’
verhalen over het leven en leed van gewone mensen,
en laat daarmee zien dat niets is wat het lijkt.

Eerder verschenen

En toen Geurt weer wegrende, dacht ik:
Kind,
wat ben je lief.
Je hebt van mijn zaterdag een geluksdag gemaakt.
Die zaterdag in februari, waarop ik de dekens buiten uitklopte,
jij de totaal waardeloze pannenzegels als een schat aan mij overhandigde,
en je de koning te rijk was met je postbode-elastieken.
Bedankt, lief kind,
dat jij jouw geluksdag
aan mij gaf.

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

Gerjanne van Lagen

‘Gevonden’,
zei hij.
‘Voor u!’
De pannenactie was allang voorbij,
de zegels totaal waardeloos,
maar zijn schatten zijn mijn schatten.
Dus ik kuste Geurt en zei:
‘Yes!
Wat een geluksdag!’

Geluksdag

‘Ik heb een geluksdag’,
zei Geurt jr.
En toen, bijna trots:
‘Kijk.’
Hij opende zijn handen voor zijn buik.
Ik zag twee elastieken,
een reeks pannenzegels
en een lieveheersbeestje.

Promotie

Advertenties in tijdschriften

Doelgroep

Voor wie houdt van verhalen
met een vleug psychologie

MIJMERINGEN
VAN EEN MOEDER

Geluksdag
Gerjanne van Lagen

9 789087 185862
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Over de auteur
Gerjanne van Lagen is moeder van vijf
kinderen en docent Nederlands. Ze schrijft
graag over het leven, over het kleine en het
grote, over gedachten en gebeurtenissen.
Voor Terdege schrijft ze blogs over haar
gezin.

Uitvoering paperback
Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang ca. 144 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 10,95
ISBN 978 90 8718 7217
c-NUR 340-030, 303
Verschijnt juni 2022

9 789087 187217

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,99
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Fictie 13-15 jaar | Algemeen
Opnieuw een heerlijk boek van een favoriete auteur van jonge meiden!

Mirjam Schippers |

Deel 3 in de serie Samen

Help! Herrie in huis

F SAMEN! F

Mam is verliefd

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

Help!

F SAMEN! F

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

G

ok
papa o

!

Mam is verliefd

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

Yes!

G

!
en mam

Papa gaat trouwen

Promotie

Advertenties in tijdschriften

Doelgroep Meiden van 12 jaar en ouder

Mirjam Schippers

9 789087 184674
Mirjam Schippers

9 789087 183974

Herrie in huis

Mirjam Schippers

9 789087 186876

Mirjam Schippers

Mirjam Schippers

9 789087 183974

Yes! Papa gaat trouwen

Hel p!

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

Help!

Mirjam Schippers

Eerder verschenen

F SAME N! F

Hel p! Herrie in huis

Nu Julian en Naomi getrouwd zijn, wonen er maar
liefst negen personen in
grote
huiszijn,
aan
de
Nu het
Julian en
Naomi getrouwd
wonen
er maar liefst
negen personen in het grote huis aan de Kastanjelaan.
Kastanjelaan. Fenna moet
er ererg
wennen.
is een
Fenna moet
erg wennen.
Het is aan Het
tafel steevast
drukke boel en vaak moet ze rekening houden met de
aan tafel steevast een drukke
boel
en
vaak
moet
jongere kinderen. Blijft er nog wel een momentje ze
voor
haarzelf over? Natuurlijk is het ﬁjn om te zien hoe gelukrekening houden met de
jongere kinderen. Blijft er
kig papa is met tante Naomi, maar het gemis van haar
moeder blijft er altijd.
nog wel een momentje eigen
voor
haarzelf over? Natuurlijk
Fleur vindt het ook niet altijd even leuk, de drukte van hun
samengestelde zin, maar ze heeft ook andere dingen aan
is het fijn om te zien hoe
gelukkig
papa is met tante
haar hoofd: Juda bijvoorbeeld. Hij zoekt weer contact.
ze nu wel
of niet verliefd
op hem?
En dan is er blijft
nog de
Naomi, maar het gemisIs van
haar
eigen
moeder
proﬁelkeuze die ze moet maken. Hoe weet ze nu eigenlijk
bij haarniet
past? altijd even leuk, de
er altijd. Fleur vindt hetwatook
Als Julian en Naomi bovendien ook nog iets heel speciaals te vertellen hebben,
wordtmaar
dat nieuwsze
doorheeft
Fleur en
drukte van hun samengestelde
gezin,
Fenna met dubbele gevoelens ontvangen ...
ook andere dingen aan haar hoofd: Juda bijvoorbeeld.
Opnieuw een heerlijk boek in de meidenserie ‘Samen!’,
Hij zoekt weer contact. over
Is het
zesamengestelde
nu wel gezin
of niet
op
van Julianverliefd
en Naomi.
hem? En dan is er nog de profielkeuze die ze moet
maken. Hoe weet ze nu eigenlijk wat bij haar past? Als
Julian en Naomi bovendien ook nog iets heel speciaals te vertellen hebben, wordt dat nieuws door Fleur
en Fenna met dubbele gevoelens ontvangen …

9 789087 184674
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Over de auteur
Mirjam Schippers (1993) schrijft al sinds
ze jong is verhalen. In 2015 verscheen haar
debuutroman en inmiddels zijn er al verschillende young adultromans en tienerboeken van
haar uitgekomen bij De Banier. In het dagelijks
leven werkt Mirjam als communicatiemedewerker bij het LCJ.
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13-15 jaar | Historisch
Duik even helemaal onder in de spannende geschiedenis van Gouda!

Jan Vermeulen

Gevaar in Gouda

Promotie Advertenties in tijdschriften
Presentatiebijeenkomst

BOEKGEGEVENS
Uitvoering gebonden
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ISBN 978 90 8718 7149
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Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 8,99

Vanaf
12 jaar

Jan Vermeulen

Stel: Je zit ergens op de wc in een openbare toiletDe hand met binnen
het mes gaat die
langzaam
ruimte. Er komen twee mensen
nietomhoog.
weDan steekt de man op hem in.
ten dat je er bent. Ze beginnen te praten en onthullen
Je zitzou
ergens opjij
de wc
in een openbare
toiletruimte. Er komen
een gevaarlijk geheim. Stel:
Wat
dan
doen?
twee mensen binnen die niet weten dat je er bent. Ze beginnen te
praten en onthullen
een
gevaarlijk
geheim. Wat zou
jij danhij
doen?op
Zo vergaat het Jochem zo’n
450
jaar
geleden
als
Zo vergaat het Jochem zo’n 450 jaar geleden als hij op het gemak
zit. Het geheim dat hij aﬂuistert, probeert hij in zijn eigen voordeel
het gemak zit. Het geheim
dat hij afluistert, probeert
te gebruiken. Maar het loopt allemaal anders dan hij had gedacht.
Hij merkt al snel dat hij in de gaten wordt gehouden. En niet veel
hij in zijn eigen voordeel
te
gebruiken. Maar het loopt
later blijken zijn achtervolgers nergens voor terug te deinzen!
probeert hulp te krijgen van de mooie burgemeestersallemaal anders dan hijJochem
had
gedacht. Hij merkt al
dochter Machteld Hey. Maar zij moet niets van zijn beschuldigingen
aan het adres van haar vader hebben. Ze wil feiten horen, geen
snel dat hij in de gaten wordt
gehouden.
Envertrouwen
niet teveel
fabels! Toch weet
Jochem langzaam haar
winnen.
Als Machteld hem op haar beurt vertelt over een complot om de
later blijken zijn achtervolgers
nergens
voor
terug
stad weer in handen
van de Spanjaarden
te brengen,
proberen zete
dat
samen te verijdelen.
deinzen!
Geschiedenisdocent Jan Vermeulen schreef eerder twee boeken over
de Tweede
Wereldoorlog:
Het geheim
het Breeplein burgeen Vechten in
Jochem probeert hulp te
krijgen
van
de vanmooie
Veenendaal. Met Gevaar in Gouda schreef hij een meeslepend verhaal
over Gouda
in de Tachtigjarige
meestersdochter Machteld
Hey.
MaarOorlog.
zij moet niets
van zijn beschuldigingen aan het adres van haar
vader hebben. Ze wil feiten horen, geen fabels! Toch
weet Jochem langzaam haar vertrouwen te winnen.
Als Machteld hem op haar beurt vertelt over een complot om de stad weer in handen van de Spanjaarden
9 789087 187149
te brengen, proberen ze dat samen te verijdelen.

Jan Vermeulen

Doelgroep Jongeren van 12 jaar en ouder

Over de auteur
Geschiedenisdocent Jan Vermeulen
schreef eerder twee boeken over de
Tweede Wereldoorlog: ‘Het geheim van
het Breeplein’ en ‘Vechten in Veenendaal’.
Met ‘Gevaar in Gouda’ schreef hij een
meeslepend verhaal over Gouda in de
Tachtigjarige Oorlog.
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10-12 jaar | Historisch
Nieuwe serie van Adri Burghout speelt zich af in het Wilde Westen

Adri Burghout |

Deel 1 in de serie De zwarte ruiter

De zwarte ruiter
De Zwarte Ruiter

De Zwarte Ruiter

ADRI BURGHOUT

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

ADRI BURGHOUT

9 789087 186906

Promotie Advertenties in tijdschriften

Doelgroep Kinderen vanaf 10 jaar, jongeren

BOEKGEGEVENS

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

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 192 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 11,95
ISBN 978 90 8718 6906
c-NUR 283-020
Verschijnt februari 2022

9 789087 186906

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 8,99
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10-12 jaar | Historisch
Inspirerende biografie over een slavenmeisje dat beroemd werd

Simonetta Carr

Phillis Wheatly
Het slavenmeisje dat schrijfster werd
In 1761 ging het Afrikaanse meisje Phillis in Amerika
van boord van een slavenschip. Phillis leerde al snel
na haar aankomst de Bijbel lezen. Ze kreeg ook les in
aardrijkskunde en geschiedenis. Toen ze dertien jaar
was schreef ze een gedicht dat in een bekende krant
werd geplaatst. Zes jaar later werden haar mooiste
gedichten in een dichtbundel uitgegeven. Daarmee
werd Phillis de eerste Afrikaans-Amerikaanse auteur van wie een boek verscheen. Phillis schrijft in
haar gedichten dat iedereen recht heeft op vrijheid.
Niemand mag vergeten dat alle mensen, zwart en
wit, dezelfde Schepper hebben. Phillis vertrouwde
erop dat God een bedoeling had met haar leven.
Tegelijk kwam ze op voor rechtvaardigheid en voor
het geluk van haar naasten. Ruim 250 jaar later is
haar leven nog steeds een inspirerend voorbeeld
voor jong en oud.

Promotie Advertenties in tijdschriften

BOEKGEGEVENS
Full colour
Uitvoering gebonden
Formaat 25 x 20 cm
Omvang ca. 64 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 13,95
ISBN 978 90 8718 6982
c-NUR 283-020
Verschijnt maart 2022

9 789087 186982

Doelgroep Kinderen 10-12 jaar

Over de auteur
Simonetta Carr werd in Italië geboren. Ze
werkte als leerkracht op een basisschool
en gaf daarna lange tijd thuisonderwijs
aan haar acht kinderen. Ze schreef voor
verschillende kranten en tijdschriften
en vertaalde christelijke boeken in het
Italiaans. Ze woont met haar man Thomas
en hun gezin in San Diego.
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10-12 jaar | Algemeen
Hoe is het als je vanuit het buitenland weer terug verhuist naar Nederland?

E. Noorlander-van der Laan

Een vreemde ontdekking

Eerder verschenen
8 JAAR
EN
OUDER

Het gaat niet goed met de zaak van Max’ vader.

Kom niet aan mijn vader

Maar ook met papa zelf is er iets aan de hand.
Als Max steeds weer lege bierflesjes
vindt, weet hij het: zijn
vader is verslaafd aan
alcohol. Het gaat steeds
slechter met papa. Hij
helpt Max niet meer bij
zijn huiswerk, is vaak weg
en komt zelfs niet meer
in de kerk.
Op een dag vindt Max
zijn vader bewusteloos in
zijn kantoor. Papa moet
in therapie, maar wordt
hij ooit weer beter?
En zullen de jongens op

E. Noorlander-van der Laan

Promotie

Want het blijft zijn vader!

Vanaf 6 jaar

Advertenties in tijdschriften

E. Noorlander-van der Laan

papa?

E. Noorlander-van der Laan

9 789087 185619

Kom niet aan
mijn vader

school ophouden met
hun nare opmerkingen over

Een vreemde
ontdekking

E. Noorlander-van der Laan

8 jaar en ouder

Vanaf
8 jaar

Een vreemde ontdekking

Stel, je woont in Afrika, maar je ouders besluiten om
weer terug te keren naar
Dat
overkomt
Um Nederland.
rem commo officius,
sus ex
exerem volo modistis sitatib
eaquas mod
ipsust,
vel moditatus,
Niels. Samen met zijn zusje
Emma
en qui
zijn
ouders
am untia qui inctur molor remolorest harum eos
keert hij terug naar hetautland
waar hij is geboren.
ea de quaectios voluptaqui ad qui nonet ipicabor repedit in
hillutzijn
ex enditiunt,
fuga.
Niels vindt de veranderingen
levenendioriberum
helemaal
Por aspid ut ipsament volecae millorem nis sit doniet fijn. Hij mist zijn Afrikaanse
vriendjes en de
lenim porpos ma ducipsanda cus, que sitae
mooie dieren en planten. Ook moet hij erg wennen
arum corona,
cus aspicatam, waardoor
od magnitiscit aliatur?
Um
op school. En dan is er Magnatur
ook nog
het
rem commo officius, sus ex exerem volo modistis sitatib eaqui ipsust,
vel moditatus,
am untia
inctur molor
in Nederland lang niet quas
zomod
leuk
is als
anders
…quiNiels
remolorest harum eos aut ea de quaectios voluptaqui ad qui
nonet
ipicabor
repedit
hillut
ex
enditiunt,
endioriberum
en zijn familie wonen de
eerste tijd in een huisje opfuga.
Por aspid ut ipsament volecae millorem nis sit dolenim porpos
ma
ducipsanda
que sitae
een camping bij zee. Daar doetcus,
Niels
een vreemde
ontdekking ... Zou de man met de muts hier meer van
weten?

9 789087 180980

9 789087 180980

Doelgroep Jongens en meisjes van 8 jaar
en ouder

BOEKGEGEVENS

Over de auteur
E. Noorlander-van der Laan (1947) is
geboren in Gouda. Ze was onderwijzeres en is nu predikantsvrouw. Haar
eerste boek werd uitgegeven in 1984.
Mevrouw Noorlander is getrouwd, ze
heeft drie kinderen en twee kleinkinderen.

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 120 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 10,95
ISBN 978 90 8718 7224
c-NUR 283-010, 282-010
Verschijnt maart 2022

9 789087 187224

Ook verkrijgbaar als e-book. Ca. € 7,49
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Stripboek | Strips voor kinderen
Een speelse kennismaking met de (kerk)geschiedenis van Nederland!

Daan van Oostenbrugge

Beeldenstorm!
Een strip over de tijd van de Reformatie
Beeldenstorm

Als de landvoogdes van de Nederlanden de strenge
Als de landvoogdes van de Nederlanden de strenge
vervolging van de protestanten
tijdelijk
verzacht,
vervolging
van de protestanten
tijdelijk verzacht, heerst
er rust en vrede in de stad waar Andries, Alijt, Dirk en
heerst er rust en vrede in de stad
waar
Andries,
Alijt,
Jacoba wonen.
Maar
niet voor lang: een
mysterieuze
man zorgt voor onrust. Is hij een Roomse prediker,
gestuurd
om de protestantse
ketters de les te lezen,
Dirk en Jacoba wonen. Maar niet
voor
lang: een
of toch niet? En waarom doet de hulppastoor zo
vreemd? WilIs
hij wel
deze man in zijn kerk is?
mysterieuze man zorgt voor onrust.
hijdateen
Wanneer een verkeerde opmerking van Andries leidt
tot een beeldenstorm, redt Jacoba een mysterieus
Roomse prediker, gestuurd om
de protestantse
kistje uit de kerk. Maar is het wel veilig om dat kistje
te nemen? Al snel wordt duidelijk dat ze het beter
ketters de les te lezen, of tochmee
niet?
En
waarom
niet had
kunnen doendoet
…
de hulppastoor zo vreemd? Wil hij wel dat deze man
in zijn kerk is? Wanneer een verkeerde opmerking
Beeldenstorm! is het vervolg op Opstand! maar kan ook
prima afzonderlijk gelezen worden.
van Andries leidt tot een beeldenstorm,
redt Jacoba
Leeftijd: 8-12 jaar.
een mysterieus kistje uit de kerk. Maar is het wel
veilig om dat kistje mee te nemen? Al snel wordt
duidelijk dat ze het beter niet had kunnen doen ...

Beeldenstorm!
Een strip over de tijd van de Reformatie

Tekst en tekeningen: Daan van Oostenbrugge

Tekst en tekeningen: Daan van Oostenbrugge

9 789087 187156

Eerder verschenen

de tijd van de Reformatie. Dit deel gaat over het Smeekschrift der edelen. Zo kunnen kinderen op een leuke
manier kennismaken met (kerk)geschiedenis!
Leeftijd: 8-12 jaar.

Opstand!

Een strip over de tijd van de Reformatie

Hoog spel in Rotterdam

Tekst en tekeningen: Daan van Oostenbrugge

Als Freek, Dick en Ilse Ruiter in Rotterdam een
parachutist van de Euromast zien springen, weten ze
nog niet dat de man duistere bedoelingen heeft.

Hoog spel in Rotterdam
Tekst:
Johannes Visscher

Tekeningen:
Daan van Oostenbrugge

Een mysterieuze speurtocht in de Pelgrimvaderskerk
brengt een kostbaar geheim aan het licht. Maar drie
gevaarlijke criminelen weten dat ook...

Tekst en tekeningen: Daan van Oostenbrugge

Opstand! is het eerste deel in een serie stripboeken over

Opstand!

Het is 1566. Het Nederland van die dagen wordt
namens de Spaanse koning Filips II bestuurd door
Margaretha van Parma. De orders vanuit Spanje zijn
duidelijk: de enige juiste godsdienst is de roomskatholieke kerk. De ‘nieuwe leer’ van Luther en Calvijn
moet met zijn aanhangers (ketters) uitgeroeid worden.
De ‘ketters’ Andries, Alijt en Dirk zorgen voor onrust
in hun stad. Ze raken bevriend met de katholieke
edelmansdochter Jacoba!
Op een dag ontmoeten de kinderen landvoogdes
Margaretha van Parma. Die is zo van hen onder de
indruk dat ze samen met Jacoba naar haar paleis
mogen komen. Andries, Alijt, Dirk en Jacoba kunnen
meereizen met een grote groep edelen. Maar die
edelen dragen een gevaarlijk geheim met zich mee ...

Promotie

Kunnen de Rode Ruiters nog ontsnappen? Kan het
geheim van de Pelgrimvaderskerk gered worden?
En... vinden ze Freek weer terug voordat het te laat is?

9 789402 907278

9 789087 182533

De rode ruiters- omslag 190x225.indd 1

9 789087 182533

BOEKGEGEVENS
Full colour
Uitvoering paperback
Formaat 19 x 22,5 cm
Omvang ca. 56 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 7,95
ISBN 978 90 8718 7156
c-NUR 362, 364
Verschijnt maart 2022

9 789087 187156

22-11-18 09:50

9 789402 907278

Advertenties in tijdschriften

Doelgroep Jongens en meisjes van 8 jaar en
ouder, en iedereen die van stripverhalen en geschiedenis houdt

Over de auteur
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. Illustraties en strips
van Daan zijn overal in kerkelijk
Nederland te vinden.
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7-9 jaar | Historisch
Een mooie hervertelling van een verhaal dat niet vergeten mag worden!

Willemieke Kloosterman-Coster,
Daan van Oostenbrugge

De hut van oom Tom
Een hervertelling in woord en beeld
De hut van oom Tom

De hut van oom Tom
Een hervertelling in woord en beeld
Tekst: Willemieke Kloosterman-Coster
Illustraties: Daan van Oostenbrugge

Willemieke Kloosterman-Coster

Oom Tom is slaaf op de katoenplantage van meneer
Oom Tom is slaaf op de katoenplantage van meneer Shelby.
Als meneer
Shelby zijn favoriete
Tom verkoopt, begint voor
Tom een Tom
leven vol ellende.
Shelby. Als meneer
Shelby
zijnslaaffavoriete
slaaf
Tom moet zijn gezin achterlaten en wordt op een veiling verkocht. Tijdens de boottocht naar
zijn nieuwe bestemming redt Tom het dochtertje van St-Clare, die zijn nieuwe eigenaar wordt.
verkoopt, begint voor
Tom een leven vol ellende. Tom
Maar dan sterft meneer St-Clare. Tom wordt verkocht aan de ruwe Legree en werkt onder
barre omstandigheden op zijn plantage. Tom klaagt niet, maar helpt andere slaven en troost
moet zijn gezin achterlaten
en wordt op een veiling
hen door uit de Bijbel te lezen.
Legree ergert zich vreselijk aan de ‘vrome neger’ en gebiedt Tom om andere slaven af te
verkocht. Tijdens ranselen.
de boottocht
naar
zijn
nieuwe
beTom weigert dit, maar dat
komt hem duur
te staan
…
stemming redt Tom
van
St-Clare,
die
‘De huthet
van oomdochtertje
Tom’ gaat over de verschrikkelijke
omstandigheden
van slaven in
Amerika
in de 19e eeuw. Het boek van schrijfster Harriet Beecher-Stowe is wereldberoemd geworden en
heeft
mede
een
rol
gespeeld
om
te
komen
tot
afschaffing
van
de
slavernij.
Deze
hervertelling
zijn nieuwe eigenaar wordt. Maar dan sterft meneer
in woord én beeld is geschikt voor kinderen van 8 jaar en ouder.
St-Clare. Tom wordt verkocht aan de ruwe Legree en
werkt onder barre omstandigheden op zijn plantage.
Tom klaagt niet, maar helpt andere slaven en troost
hen door uit de Bijbel te lezen. Legree ergert zich
vreselijk aan de ‘vrome neger’ en gebiedt Tom om
andere slaven af te ranselen. Tom weigert dit, maar
dat komt hem duur te staan …
‘De hut van oom Tom’ gaat over de verschrikkelijke
omstandigheden van slaven in Amerika in de
19e eeuw.
9 789087 186777

Promotie Advertenties in tijdschriften

Doelgroep Kinderen van 8 jaar en ouder

BOEKGEGEVENS

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

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.

Full colour
Uitvoering gebonden
Formaat 21 x 14,8 cm
Omvang ca. 48 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 11,95
ISBN 978 90 8718 6777
c-NUR 282-020, 283-020
Verschijnt maart 2022

9 789087 186777
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7-9 jaar | Algemeen
Een leuk leesboekje voor jonge lezers!

Geesje Vogelaar-van Mourik |

Deel 5 in de serie Tess & Jess

Vliegen is fijn!
In de klas van Tess en Jess hangen platen met vliegtuigen. Dat is voor het project over vliegen. Daan
komt ook een dagje helpen. Hij heeft iets leuks geregeld. Waar gaan ze naar toe? En dan
komen alle vaIn de klas van Tess en Jess hangen
platen met vliegtuigen.
ders en moeders in de klas kijken.
Tess
en Jess zien
Dat is voor het project over vliegen.
Daan komt ook een dagje helpen.
er heel deftig uit. Maar of mama dat
zo leuk vindt?!
Hij heeft iets leuks geregeld.

6 jaar
en ouder

Vliegen
is fijn!

Vliegen is fijn!

Waar gaan ze naar toe?
En dan komen alle vaders en moeders
in de klas kijken.

De serie Tess & Jess is leuk voor jongens
en meiden die
Tess en Jess zien er heel deftig uit.
Maar of mama dat zo leuk vindt?!
al kunnen lezen. Met prachtige illustraties
van Trish
Lees het zelf in dit boek!
De serie Tess & Jess
Flannery.

Tess

Jess 5

is leuk voor jongens
én meiden die al
kunnen lezen.

Geesje Vogelaar-van Mourik

Vanaf 6 jaar

9 789087 186784

Geesje Vogelaar-van Mourik

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

BOEKGEGEVENS

Advertenties in tijdschriften

Doelgroep

Kinderen vanaf 6 jaar

EERDER VERSCHENEN IN DEZE SERIE
6 jaar
en ouder

Vooral de aapjes zijn erg leuk.
Maar dan gebeurt er iets naars.
Waar is Bram ineens gebleven?

Jess 1

9 789087 186784

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

Tess

Jess 2

Lees het zelf
in dit boek!
De serie
Tess & Jess
is leuk voor
jongens én
meiden die
al zelf kunnen
lezen.

Vanaf 6 jaar

9 789087 182120

Geesje Vogelaar-van Mourik

9 789087 180683

6 jaar
en ouder

Rennen voor
de geit!
De juf is jarig!
Tess en Jess hebben veel zin
in het feest.
De tweeling is heel benieuwd.
Wat gaan ze doen in de klas?
Waar trakteert de juf op?
En wat zou ze allemaal krijgen?
De juf wil wel een hond.
Maar die geef je niet zomaar, toch?

Tess

Jess 3

Lees het zelf in dit boek!
De serie Tess & Jess
is leuk voor jongens
én meiden die al
kunnen lezen.

Vanaf 6 jaar

9 789087 183745
Geesje Vogelaar-van Mourik

9 789087 182120

6 jaar
en ouder

Het cadeau
voor de juf!
Tess

Jess 4

Geesje Vogelaar-van Mourik

Geesje Vogelaar-van Mourik
9 789087 180683

De juf van Tess en Jess vertelt over
een dominee in Afrika. De dominee
gaat vaak bij mensen op bezoek. Dan
moet hij lopen, want hij is te arm om
een fiets te kopen. De klas van Tess en
Jess bedenkt een plan om de dominee
te helpen. Ze maken een kijkdoos
en halen veel geld op, maar het is
niet genoeg voor een fiets. Daarom
bedenkt de klas nóg een plan …
Zou er nu wel genoeg zijn?

Geesje Vogelaar-van Mourik

Vanaf 6 jaar

Geesje Vogelaar-van Mourik

Vanaf 6 jaar

Geesje Vogelaar-van Mourik

De serie Tess & Jess is leuk voor jongens én
meiden die al zelf kunnen lezen.

Ilit aut fugitati ilia dolenim reperionsed
explita tissusam, officiatio evelignam
rerum qui to tem sincto dolum
faceaque volutent velessit ma sapicient
ra autatum sequiatia vent et ipsae
alitiasimil ipsandebis as ratem que coris
adist, volorro volor ad qui dolupta
tquatenda conseque ped mos volorro
et venet fugia quo enducil lautesci ipid
quia dolupta temole

Tess

Beren in
het bos!

Het cadeau voor de juf

groepje.
Met elkaar zien ze heel veel dieren.

6 jaar
en ouder

Rennen voor de geit

Naar de dierentuin.
Hun grote neef Daan gaat ook mee.
Bram en Koen zitten bij Tess en Jess in het

Naar de
dierentuin!

Beren in het bos

Tess en Jess zijn een tweeling.
Ze gaan vandaag op reis met heel de klas!

Naar de dierentuin!

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 96 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 10,95
ISBN 978 90 8718 6784
c-NUR 282-010
Verschijnt maart 2022

Promotie

Geesje Vogelaar-van Mourik

9 789087 183745
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7-9 jaar | Algemeen
Jens en Jolien beleven ook in de zomervakantie weer van alles!

Janny den Besten |

Deel 9 in de serie Jens en Jolien

Jippie, vakantie!
Het is zomervakantie, maar Jens en Jolien zijn niet
blij: papa heeft zijn voet geblesseerd.
De huttentocht
‘Jolien! Waar ben je?’
Jolien geeft haar tweelingbroer geen antwoord.
in Oostenrijk kan niet doorgaan.
Papa
en mama
Er ligt een grote zandberg onder het viaduct bij de
Maar daarachter … Het in
lijkt wel
een hol!
boeken een huisje op eenmolen.
vakantiepark
Nederland,
Voorzichtig loopt ze naar binnen.
Hé, wat op
is dat?de
Een pan?
Een lepel?
tas met
met het plan om van daaruit
fiets
deEenomgeving
boodschappen?
te verkennen. Jens en Jolien
ditwoont!
maar niets.
Het lijktvinden
wel of hier iemand
Een fietsvakantie is suf en saai! Eenmaal op hun
Als Jens en Jolien aan het spelen zijn, ontdekken ze vlak bij
de molen
hut. De tweeling steeds
staat voor een te
raadsel: van
vakantiebestemming heeft
deeen
tweeling
wie is deze geheimzinnige schuilplaats?
denkt dat de hut is gemaakt door zijn klasgenoten,
maken met pech. Zo veel Jens
pech,
dat
Jens
voor
de
grap
maar Jolien is daar niet zo zeker van.
Als de tweeling nog een keer in de buurt van de hut is,
zegt dat ze er wel een challenge
kunnen maken.
worden ze eenvan
stuk wijzer.
Jens en Jolien willen hun ontdekking geheim houden. Maar
valt niet
mee … En
intussen houden
de raadsels niet
Als ze tijdens de vakantiedattien
keer
pech
hebben,
op. Want wat doet Poekie, de poes van buurvrouw Jonker,
in de buurt
van de hut?
krijgen ze een beloning: een
dagje
naar het Klimbos!
een vlot geschreven en humoristisch verhaal in
De pech-challenge zet de Opnieuw
vakantie
inIn een
licht.
de
serie ‘Jens en Jolien’.
dit boek ander
kom je ook van
alles te
weten over molens.
Jens en Jolien maken de gekste en grappigste pechdingen mee, én ze moeten toegeven dat die fietsvakantie veel leuker is dan ze dachten. Spannende
vraag blijft: hebben ze genoeg pech om dat dagje
Klimbos te winnen?

Janny den Besten

8 JAAR
EN
OUDER

Jippie, vakantie!

Jippie,
vakantie!

Janny den Besten

Vanaf 8 jaar

Met illustraties van
Marijke Duffhauss

9 789087 186883

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

Promotie

Advertenties in tijdschriften

Doelgroep

Kinderen vanaf 8 jaar,
AVI E5, CLIB 5

EERDER VERSCHENEN IN DEZE SERIE
8 JAAR
EN
OUDER

‘Alstublieft meester, een schuimzoen!’ Jolien draait

men. Snel pakt Jolien de laatste goede schuimzoen.

‘Om met mij een mop uit te halen, moet je vroeger

opstaan!’

Jens en Jolien zijn een vrolijk stel. Ze halen niet alleen
graag een grap uit, maar gaan ook op zoek naar een
man voor hun tante Sandra. Dat ‘PlanManSan’ loopt
ets anders dan ze zelf gedacht hadden. Intussen
s Jolien druk bezig met het voorbereiden van haar
spreekbeurt. Die gaat over … 1 april!

dat jasje, dan …’

Hij geeft Jolien een pets op haar schouder. ‘Dan win ik.
Zeker weten!’

Ineens horen ze stemmen. Vlug duiken ze naar beneden.
'Laten we Jens en Jolien nemen.' Dat is de meester.

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

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

giechelt een beetje. 'De tweeling is altijd zo slordig …
Stel je voor dat Jens op mijn sleep gaat staan.'

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

Vanaf 8 jaar

Met illustraties van
Marijke Duffhauss

Lente
in Lekdorp

‘De schat?’ echoot Jens.

‘Ik krijg hem niet te pakken!’
‘Wat bedoel je?’

‘Hallo, dat zeg ik toch!’ Jolien laat zich terugzakken. Binnen twee
tellen staat ze weer met beide benen op de grond.
‘Waar ben jij mee bezig?’ vraagt Jens.

Jolien draait met haar ogen. ‘Dat wil ik jou al de hele tijd vertellen. Maar jij loopt steeds weg.’
‘Nou, zeg het dan.’
‘Er is een schat op het kasteel verborgen.’
‘Een schat?
‘Ja, een schá-át!’
Het is de trouwdag van de meester en tante Sandra. Jens en Jolien
zijn bruidsjonker en bruidsmeisje. In het kasteel, waar de bruiloft
wordt gehouden, hoort Jolien het personeel vertellen over een
schat. Voor de vinder van de schat is er een heel leuke beloning.
Die prijs moet de tweeling zien te winnen!
Jens en Jolien struinen het hele kasteel door, maar vinden niets.
Totdat ze iets glinsterends te pakken krijgen … En wat zit er in de
tuin onder de grond verstopt? Maar dat kan de schat niet zijn …
Dit humoristische verhaal speelt zich af op een kasteel. Door de
opdracht voor woordenschat die Jens en Jolien moeten maken
kom je ook allerlei interessante dingen te weten over een bruiloft.

Vanaf 8 jaar

9 789087 182571

9 789402 907339

Janny den Besten
‘Jolien! Waar ben je?’

Bruiloft in
het kasteel
Jolien geeft haar tweelingbroer geen antwoord.

Er ligt een grote zandberg onder het viaduct bij de
molen. Maar daarachter … Het lijkt wel een hol!
Voorzichtig loopt ze naar binnen.

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

Het lijkt wel of hier iemand woont!

Als Jens en Jolien aan het spelen zijn, ontdekken ze vlak bij
de molen een hut. De tweeling staat voor een raadsel: van
wie is deze geheimzinnige schuilplaats?
Jens denkt dat de hut is gemaakt door zijn klasgenoten,
maar Jolien is daar niet zo zeker van.
Als de tweeling nog een keer in de buurt van de hut is,
worden ze een stuk wijzer.
Jens en Jolien willen hun ontdekking geheim houden. Maar
dat valt niet mee … En intussen houden de raadsels niet
op. Want wat doet Poekie, de poes van buurvrouw Jonker,
in de buurt van de hut?
Opnieuw een vlot geschreven en humoristisch verhaal in
de serie ‘Jens en Jolien’. In dit boek kom je ook van alles te
weten over molens.

Vanaf 8 jaar

9 789087 184506

Met illustraties van Marijke Duffhauss

Janny den Besten

Raadsels
rond de molen

Janny den Besten

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

Janny den Besten

‘De schat …’ steunt Jolien.

Janny den Besten

Vanaf 8 jaar

Janny den Besten

Hiep hoi,
Koningsdag!
Bukken!' fluistert Jens. Samen sluipen naar het raam.

Janny den Besten

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

Janny den Besten

Janny den Besten

Vanaf 8 jaar

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

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

Voor Jens blijft er maar één over … De meester lacht.

Een vlot geschreven, humoristisch verhaal waarin je
ook leert waar de traditie van grapjesdag op 1 april
vandaan komt.

goedwinkel.
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EN
OUDER

Raadsels rond de molen

hoor!’ Nu moeten Jens en Jolien er zelf ook één ne-

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

1 april!
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de schuimzoenen. Hij kijkt scherp naar Jolien. Dan
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1 april!

de doos, zodat die ene schuimzoen precies voor de

8 JAAR
EN
OUDER

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 128 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 10,95
ISBN 978 90 8718 6883
c-NUR 282-010
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4-6 jaar | Algemeen
Een boekje waar het plezier van af spat!

Linda Bikker |

Deel 7 in de serie Suus en Sem

Suus en Sem op zwemles
Suus en Sem gaan naar zwemles.
Suus staat aan de kant.
Sem is al in het bad.
‘Kom je ook?’ vraagt hij.
‘Ik durf niet’, huilt Suus.
‘Ik heb een idee’, zegt juf.
Haalt Suus toch haar diploma?

vanaf
6 jaar

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

Li n d a B i k ke r
Suus en Sem gaan naar zwemles.
6 JAAR
EN
OUDER

Suus staat aan de kant.
Sem is al in het bad.

Suu

s en Sem

Suus

en Sem

Suus en Sem op zwemles

‘Kom je ook?’ vraagt hij.
‘Ik durf niet’, huilt Suus.
‘Ik heb een idee’, zegt juf.
Haalt Suus toch haar diploma?
Suus en Sem op zwemles is een vrolijk
boekje voor beginnende lezers over

een herkenbaar thema.
‘Suus en Sem op zwemles’ is een vrolijk
boekje voor
beginnende lezers over een herkenbaar thema.

op zwemles

Geesje Vogelaar-van
Mourik
Linda Bikker

Vanaf 6 jaar

9 789087 186791

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.

BOEKGEGEVENS

Doelgroep Beginnende lezers

Maar dan pakt Ben de plaat van Suus.
Suus huilt. Nu kan ze niet meer winnen!
Of toch wel?

gaan kleuren

Kun je daar iets mee?’

Suus heeft een leuk idee.
Samen met Sem maakt ze een tent.
Maar dan begint het te regenen.
Is het nu uit met de pret?
Suus en Sem maken een tent is een
vrolijk leesboekje voor beginnende
lezers.

9 789087 186791

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

Vanaf 6 jaar

Suus

Bikk

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

Li n d a B i k ke r
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6 JAAR
EN
OUDER

en Sem

Suu

Suus en Sem een
spelen op tent
het ijs.
maken
Suus kan al schaatsen.
Sem wil het ook. Maar het lukt niet.
Hij glijdt steeds weg.
‘Ik stop ermee’, zegt Sem boos.
Is het nu uit met de pret?
Nee, want opa heeft een goed idee!
Suus en Sem gaan schaatsen is een vrolijk en
winters leesboekje voor beginnende lezers.

Vanaf 6 jaar

s en Sem

Suus en Sem gaan vissen.

Suus

Ben wil dat ook.

en Sem

6 JAAR
EN
OUDER

Maar hij is nog te klein.

Suu

Ben huilt heel hard.
‘Stil nou!’ zegt Sem. ‘Zo vang ik niets.’

gaan schaatsen

Mam heeft een idee.
Zo vangt Ben tóch vis.
En Sem?
Vangt Sem ook een vis?
Suus en Sem gaan vissen is een vrolijk
leesboekje voor beginnende lezers.

s en Sem

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

Suus

Li n d a

Bik

en Sem

gaan vissen

Geesje Vogelaar-van
Mourik
Linda Bikker

Suus en Sem gaan kleuren is een vrolijk
leesboekje voor beginnende lezers.

s en Sem

Li n d a

r

Of is die van Sem mooier?

Suus verveelt zich.

‘Kijk’, zegt mam. ‘Hier heb ik een lap.

Suu

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

ke

Suus kleurt haar plaat heel netjes.
Ze denkt dat ze wint!

en Sem

6 JAAR
EN
OUDER

Suus en Sem gaan vissen

Wie wint, krijgt een prijs.

s en Sem

er

Mourik
Linda Bikker
Suus en Sem gaan schaatsen Geesje Vogelaar-van

Suus en Sem gaan naar de markt.
De man van het brood geeft een kleurplaat.

Suu

Bikk

Mourik
Linda Bikker
Suus en Sem maken een tent Geesje Vogelaar-van

Wat zit er
in de doos?

vanaf
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Wat zit er
in de doos?
Suus
Li n d a

6 JAAR
EN
OUDER

Geesje Vogelaar-van
Mourik
Linda Bikker

Vanaf 6 jaar
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EERDER VERSCHENEN IN DEZE SERIE
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Uitvoering gebonden
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c-NUR 281-010
Verschijnt maart 2022
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3-4 jaar | Voorleesboeken
Een herkenbaar én leerzaam boekje voor kleine kerkgangers!

Linda Bikker

Tel maar mee in de kerk
Mees gaat op zondag naar de kerk.
Daar is veel te zien.
Mees gaat op zondag naar de kerk.
En … ook veel te tellen!
Daar is veel te zien.
Tel jij mee?
En ook veel te tellen!
Tel jij dit
mee?
Linda Bikker maakte
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
Linda Bikker maakte dit boekje om kinderen al op heel
jonge leeftijd
te latenmaar
ontdekken
wathoren
er allemaalze
te dat in
speelse manier
tellen,
ook
beleven is als je op zondag naar de kerk gaat. Kinderen
de kerk jonge
kinderen
méétellen!
leren niet alleen op een speelse manier tellen, maar ook

1 2 34

5

horen ze dat in de kerk jonge kinderen méétellen!

9 789087 186807

Eerder verschenen
God schiep heel de aarde

De A is van Ark.

en ook het heelal.

Die drijft op de zee.

Met prachtige kleuren.

Met Noachs familie.

Ken jij ze al?

Wie zijn er ook mee?

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.

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 789087 184377

Promotie

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

Advertenties in tijdschriften

9 789402 907148

9 789087 184377

9 789402 907148

Doelgroep Peuters en kleuters

BOEKGEGEVENS

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.

Full colour
Uitvoering gebonden
Formaat 13 x 14 cm
Omvang ca. 64 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 8,95
ISBN 978 90 8718 6807
c-NUR 272-020
Verschijnt maart 2022
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Cadeauboeken | Poesiealbum
Een oude traditie in ere hersteld!

Poesiealbum
Hij is terug! Het poeziealbum dat dreigde te
verdwijnen. Geen voorbedrukt invulboekje,
maar een prachtig album waarin je je fantasie
en creativiteit de vrije loop kan laten. Laat
kinderen weer kennis maken met deze mooie
traditie. Een herinneringsboek dat je je leven
lang bewaart omdat iedereen iets speciaal
voor jou heeft geschreven.

Poesiealbum

9 789087 187125

Promotie Advertenties in tijdschriften
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Doelgroep Meisjes

HERDRUKKEN

60

Herdrukken
Herziene uitgave van een aansprekend prentenboek over de betekenis van de doop

Ada Schouten-Verrips

Een jurk voor Judy
Prentenboek over de doop
Er hangt een lange, witte jurk aan de kast.
‘Wat is dat?’ vraagt Mark.
‘Dat is een doopjurk’, zegt mama. ‘Zondag wordt Judy
gedoopt.’
Kinderen horen bij de gemeente. Maar niet alles wat
ze in de kerk meemaken, is meteen duidelijk voor
hen. In dit boek wordt verteld wat er bij de doop
gebeurt en wordt de betekenis daarvan uitgelegd. De
auteur sluit aan bij de belevingswereld van peuters
en kleuters. De frisse kleurenillustraties zullen er
zeker toe bijdragen dat kinderen dit boek graag bekijken en horen voorlezen.

Promotie Advertenties in tijdschriften

BOEKGEGEVENS
Full colour
Uitvoering gebonden
Formaat 19 x 19 cm
Omvang ca. 32 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 13,95
ISBN 978 90 8718 7057
c-NUR 271-020, 272-020, 273
Verschijnt maart 2022
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Doelgroep Peuters en kleuters

Over de auteur
Ada Schouten-Verrips (1969) schreef
in de afgelopen dertig jaar tal van
boeken: kinderboeken, meidenboeken, Bijbelse verhalen, een roman
en (kerk)historische boeken. Ada is
getrouwd en heeft zes kinderen.
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Herdrukken

vanaf
6 jaar

Het is bijna 1 april.
Daarom verzint groep 3 een grap.

De grap
van
groep 3

diker Charles Haddon Spurgeon. Veel minder bekend is dat zij ook een begaafd schrijfster was. Zij schreef verschillende boeken,
waarvan A cluster of camphire het meest
geliefd zou worden. Dit boek verschijnt nu
voor het eerst in een Nederlandse vertaling.
Het bevat een verzameling troostrijke meditaties die Susannah schreef na de dood van
haar man.

beginnende lezers.

druk

8e
druk

6 jaar en ouder
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Susannah Spurge on

Susannah Spurgeon

DE GRAP VAN
GROEP 3

EEN TAFEL IN DE
WILDERNIS

DE WOESTIJN
ZAL BLOEIEN

€ 7,95

€ 10,90

tekst: Janny den Besten illustraties: Marijke Duffhauss

Drie Duitse vrienden

‘Alstublieft meester, een schuimzoen!’ Jolien draait
meester ligt. Er zit scheerschuim in, maar dat weet de
meester natuurlijk niet … Zijn grote hand gaat naar
de schuimzoenen. Hij kijkt scherp naar Jolien. Dan

Zaterdag 31 januari 1953.

glimlacht hij en pakt de achterste. ‘Hartelijk bedankt
hoor!’ Nu moeten Jens en Jolien er zelf ook één ne-

huis. Dineke en haar broer
Leen brengen een pannetje

men. Snel pakt Jolien de laatste goede schuimzoen.

soep naar opa, maar ze

Voor Jens blijft er maar één over … De meester lacht.

worden bijna van de weg

‘Om met mij een mop uit te halen, moet je vroeger

geblazen, zo hard waait het.

1 april!

de doos, zodat die ene schuimzoen precies voor de

1 april!

Vader trekt een wenkbrauw op.
‘Wil Hermann wel bij de Hitlerjugend?’
‘Jazeker’, knikt Hermann.
‘Waarom heb je het dan niet zelf gevraagd?’
Hermann kijkt naar de steentjes op de grond en geeft geen antwoord. Hij ziet dat vader zijn lippen op elkaar perst en weet nu al
dat ze het niet voor elkaar zullen krijgen.
‘Mag het dan?’ vraagt hij.
‘Nee, hiervoor geef ik geen toestemming. Punt uit.’

opstaan!’

Die nacht gebeurt er iets

Duitsland, 1938. Hitler heeft het land veel goeds gebracht.
Daar is Hermann van overtuigd. Hij wil dus ook graag bij de
Hitlerjugend, met zijn neef Otto. Maar daar is zijn vader het
niet mee eens. Pas als vader wordt opgepakt, gaat hij overstag.
Hermann wordt lid van de Hitlerjugend.
Maar hoe moet hij nu omgaan met zijn Joodse vriend Jakob?
De Führer vindt Joden ongeschikt om in Duitsland te wonen.
Hermann laat op aanraden van Otto zijn vriend in de steek.
Toch geeft hem dat geen rust. Zeker niet als hij ziet hoe in de
Kristallnacht de winkel van Jakobs vader bruut wordt vernield.
Heeft Hitler het echt bij het rechte eind?

verschrikkelijks: de dijken
stroomt over het land en
verwoest alles wat het op
zijn weg tegenkomt.
Ook het dorp waar Leen en Dineke wonen, stroomt onder water.

op tijd?
Op een strobaal beschrijft de watersnoodramp door de ogen van twee

Vanaf 8 jaar

4

e

Peter van Olst

druk

Een vlot geschreven, humoristisch verhaal waarin je
ook leert waar de traditie van grapjesdag op 1 april
vandaan komt.

4e

druk

Vanaf 8 jaar

2e

druk

Jan van Reenen

Drie Duitse

JAN VAN REENEN

kinderen. Dit spannende, maar ook aangrijpende verhaal is gebaseerd
op ware gebeurtenissen.

A . Vogelaar-van Amersfoor t

huis. Zouden andere mensen hen vinden? En komt de redding nog

Jens en Jolien zijn een vrolijk stel. Ze halen niet alleen
graag een grap uit, maar gaan ook op zoek naar een
man voor hun tante Sandra. Dat ‘PlanManSan’ loopt
iets anders dan ze zelf gedacht hadden. Intussen
is Jolien druk bezig met het voorbereiden van haar
spreekbeurt. Die gaat over … 1 april!

Janny den Besten

Mijn Bijbel
heeft een
rode draad

breken door. Het water

€ 10,90

Drie Duitse vrienden

8 JAAR
EN
OUDER

Op een

De wind buldert om het

Samen met hun ouders en broertje vluchten ze naar het dak van hun

3e

druk

HET GEHEIM
IN DE STAL

Op een

Strobaal

3e

druk

Gisette van Dalen

8 jaar
en ouder

Op een

wildernis

Suzanne Knegt

€ 9,95

60 jaar geleden … 1 februari 1953

Een
tafel
in de

spurgeon

8e

susannah spurgeon

S usannah

Dit boekje bevat eveneens een levensschets
van Susannah en enkele recent ontdekte brieven van Susannah en Charles Spurgeon.

Gisette van Dalen

Een grap voor de juf!
Trapt ze er in?
Een vrolijk verhaal voor

Susannah Spurgeon (1832-1903) was de
n
echtgenote en steunpilaar van de grote preGisette van Dale

Een tafel in de wildernis

Dan buigt ze haar hoofd naar Bram.
Ze zegt zacht wat in zijn oor.

De grap van groep 3

‘Ik heb een plan!’
Floor kijkt om zich heen.

3e

druk

A . Voge laa r-va n Ame rsfoor t

Op een strobaal_omslag.indd 1
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A. Vogelaar-van Amersfoort

Peter van Olst

Janny den Besten

Jan van Reenen

OP EEN STROBAAL

MIJN BIJBEL HEEFT
EEN RODE DRAAD

1 APRIL!

DRIE DUITSE
VRIENDEN

€ 9,95

€ 12,95

€ 9,95

€ 11,95

9 789033 634116

A Token for Mourners, nu vertaald onder de titel Al
treft u ’t felst verdriet, is al meer dan 150 jaar een
bestseller in zowel Engeland als Amerika. Het heeft
generaties christenouders die lijden onder de hartbrekende ervaring van het verlies van een kind veel
troost gegeven.

Al treft u
’t felst
verdriet

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

Troost
in dagen
van rouw

3e

3e

druk

druk

Ds. A.T. Vergunst

Ik wist niet
hoe moeilijk
dit was!
Ontboezemingen van een
rouwdragende man en vader

Ds. A.T. Vergunst

2e

druk

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

Ik wist niet hoe moeiijk dit was!

De 21e mijn

Rouwen is niet alleen tranen laten vloeien en wegvegen. Het rouwproces is eigenlijk een herordening
van het leven waarin grote en onherstelbare verliezen zijn gekomen.

John Flavel

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

de lezer om na te denken over verdriet en om te
onderscheiden tussen ‘gematigd’ en ‘buitensporig’
verdriet. Hij legt uit wat passend is voor een christen die rouwt en wat niet. Dit boek is vol van de
Schrift, vol raad, waarschuwing en wijsheid; wijsheid verworven door meditatie en door de persoonlijke ervaring van verdriet en verlies.

Johan Leeflang

Sander en Rhodé gaan met hun ouders en hun vriend Michiel op
vakantie naar België. Natuurlijk reizen ze met hun grote camper.
Tijdens hun vakantie zien ze met eigen ogen de gevolgen van de
Eerste Wereldoorlog. Ze vinden zelfs een granaathuls uit die tijd.
Tijdens de dagelijkse dodenherdenking in Ieper gebeurt er
iets vervelends. Michiel wordt ervoor naar het politiebureau
gebracht.
De drie kinderen vertrouwen het allemaal niet meer. Ze onderzoeken hoe het zit met die onbetrouwbare Stan Stroeve en de
bergplaats pal naast de 21e mijn en belanden daardoor in een
levensgevaarlijke situatie. Kunnen ze zich hier veilig uitredden?

campers De 21e mijn

‘U had het over eenentwintig mijnen’, zegt Michiel. ‘Wat is er met
die laatste gebeurd?’
‘Die ligt hier nog steeds in de buurt, in het bos bij Ploegsteert.
Waarschijnlijk ligt hij op een meter of veertig diep.’
Siem legt uit waar het ongeveer moet zijn. Hij aarzelt.
‘Je weet het maar nooit met die oude explosieven. Eén trilling in de
grond kan genoeg zijn om te zorgen dat de mijn uit elkaar klapt.’
De kinderen happen naar adem.
‘En wat gebeurt er als hij ontploft?’ vraagt Rhodé gespannen.
Siem wacht even.
‘Het is maar goed dat hij niet onder Ploegsteert zelf ligt’, zegt hij
dan. ‘Er zou geen huis meer overeind blijven.’

ontferming over haar bewogen, en zeide tot haar:
campersWeen niet.’Vanuit deze Bijbelplaats helpt de auteur

Al treft u ’t felst verdriet

In 1674, twee jaar na de dood van zijn tweede
vrouw, schreef John Flavel A Token for Mourners. In
dit boek mediteert hij over de woorden uit Lukas
7:13: ‘En de Heere haar ziende, werd innerlijk met

campers De 21e mijn
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John Flavel

Johan Leeflang
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Johan Leeflang

John Flavel

Ingrid Medema

Ds. A.T. Vergunst

DE 21E MIJN

AL TREFT U ’T FELST
VERDRIET

ROSA’S SHOP

IK WIST NIET HOE
MOEILIJK DIT WAS!

€ 10,95

€ 11,95

€ 10,95

€ 11,95
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Meditaties van
vrouwen die ons
zijn voorgegaan

Samengesteld door Donna Kelderman

Waarom een

lezing spoort Spurgeon de lezer aan bereid te zijn
om God te ontmoeten. We moeten onze zinnen niet
zetten op de vluchtige dingen van alledag, maar de
genadetijd moeten we gebruiken om het eeuwige
goed te zoeken. In beeldende taal wijst de auteur de
zoekende zondaar steeds weer op Jezus, want wie
in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld. ‘Zie nu op
Jezus’, zo roept Spurgeon ons op, ‘want vandaag is

op de neus
van een
kerkganger
moest zitten 2e
de aangename tijd!’

‘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
C.H. Spurgeon
zendeling mag worden in China.’

Wees
bereid

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.

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.

C.H. Spurgeon

vreugde3e
hartdruk

De
van mijn

Dit boek bevat de mooiste overdenkingen uit het
maandblad ‘The Sword and the Trowel’, dat uitgegeven werd door C.H. Spurgeon. In deze bloem-

druk

2e

druk

A. Vogelaar-van Amersfoort
J. Kranendonk-Gijssen
Soldaat in een ander leger

De 52 verhalen zĳn geschikt om bĳvoorbeeld op zondag thuis
met elkaar te lezen. Ook kun je ze gebruiken als dagboek. Daarnaast zĳn ze waardevol voor (zondags)scholen en kinderclubs.

Het leven en werk van Hudson Taylor

Tony Hutter

Wees bereid

Deze verhalenbundel beschrĳft allerlei gebeurtenissen uit het leven van Charles Haddon Spurgeon. De tekst is geschreven door
dominee Tony Hutter, een Engelse predikant, die net als Spurgeon al jong tot bekering kwam. Door de verhalen leer je Spurgeon steeds beter kennen. Bovendien vind je in elk verhaal iets
belangrĳks uit de Bĳbel.

Tony Hutter

Donna
Kelderman

en koningin, een lerares, een zendelinge, een domineesvrouw. Sommige van hen waren single, andere getrouwd.
Sommigen waren weduwe, anderen hadden een gezin. Maar al
deze vrouwen kenden vreugde en verdriet in hun leven, net als
wij. De band die deze vrouwen uit het verleden vooral samenbindt, is hun liefde tot God en hun toewijding aan Christus.
Voor ieder van hen stond onomstotelijk vast: U bent de vreugde
van mijn hart!
In dit dagboek kijken we in het hart van godvrezende vrouwen
uit het verleden. Vrouwen die streden tegen de zonde, te maken
hadden met eenzaamheid, tegenspoed en teleurstellingen, maar
die zich desondanks verheugden in Gods liefde en genade.
Volg hen in de verschillende seizoenen van het geestelijk leven,
en ontdek de bemoediging, vermaning en wijsheid die zo doorgegeven mag worden van de ene generatie vrouwen aan de andere.

Hier komt nieuwe ﬂaptekst

Waarom een vlieg op de neus van een kerkganger moest zitten

E

De vreugde van mijn hart

Meditatief dagboek voor vrouwen,
samengesteld uit werken van
Ruth Bryan, Susannah Spurgeon,
Mary Winslow en andere vrouwen
uit het verleden

Herdrukken

en 51 andere verhalen over
Spurgeon voor kinderen
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Donna Kelderman

Tony Hutter
WAAROM EEN VLIEG OP DE
NEUS VAN EEN KERKGANGER
MOEST ZITTEN

DE VREUGDE VAN
MIJN HART
€ 24,50
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Bart Bolier

Groeien in je huwelijk

Stress

Het is oorlog. Als Arie van dichtbij een vliegtuigcrash
meemaakt, beseft hij pas goed hoe wreed de Duitsers
zijn. Dan wordt hij samen met zijn neef Leen opgeroepen
om als dwangarbeider in Duitsland te gaan werken. Maar
in het werkkamp worden ze allebei ernstig ziek. Arie mag
een paar maanden naar huis om aan te sterken en sluit
zich aan bij het verzet. Maar als de datum dichterbij komt
waarop Arie weer naar Duitsland moet, weigert hij terug
te gaan om voor de vijand te werken. Als dat maar goed
gaat … En komt zijn neef Leen ooit weer thuis?
Een waargebeurd verhaal.
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voorganger, verbinder, vernieuwer

s-flier
heidi de vrie

9 789087 181888

Jannie Koetsier-Schokker

Als dat maar
goed gaat ...

Het oorlogsverhaal van Arie

Jannie Koetsier-Schokker

2e

druk

€ 9,95

heidi de vries-flier

Bart Bolier (1982) is ondernemer, godsdienstdocent en
ambtsdrager. Hij is getrouwd en vader van vier kinderen. Eerder
schreef hij Ontmaskerd. Wat je moet weten over popmuziek.

Ds. A.T. Vergunst

9 789087 182786

Bart Bolier

Zeventig jaar na zijn overlijden is het, ook voor jongeren, nog
steeds de moeite waard om kennis te nemen van zijn persoon,
leven en werk.

Samen
voor
Zijn
aangezicht

GA VOOR MIJ
NAAR CHINA

Als dat maar goed gaat ...

Als een onvermoeibare strijder voor de oude, beproefde
waarheid was hij zijn leven lang toegewijd aan het Koninkrijk
van God. De predikant was de stuwende kracht achter het
ontstaan van de Gereformeerde Gemeenten in 1907. Verder is hij
bekend geworden als medeoprichter van de SGP en zijn werk
namens die partij in de Tweede Kamer.

WEES BEREID

Stress

Gerrit Hendrik Kersten (1882-1948) was een kleurrijke
persoonlijkheid, die soms ook heel zwart-wit kon zijn. Hij was
een geestelijke leider met visie en tegelijk een ootmoedige
dienaar van Christus.

Jannie Kranendonk-Gijssen

€ 13,95

€ 13,50

KERSTEN IN KLEUR

Ds. A.T. Vergunst

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

Samen voor Zijn aangezicht

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

27-6-2013 15:49:46

C.H. Spurgeon
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Bart Bolier

Heidi de Vries-Flier

Jannie Koetsier-Schokker

SAMEN VOOR ZIJN
AANGEZICHT

KERSTEN IN KLEUR

STRESS

€ 15,50

€ 11,95

ALS DAT MAAR
GOED GAAT

€ 18,95

9 789402 905137

9 789087 182786

Het dagboek heeft een duidelĳke letter.
13 JAAR
EN OUDER

9 789087 181888

Onder 't
heiligend
kruis

ONRAAD!

Samengesteld door J. Kranendonk-Gĳssen

Troostrijk
onderwijs
Catechismuspreken

Onder 't
heiligend
ruis

Een waargebeurd verhaal.

Jannie Koetsier-Schokker
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Jannie Koetsier-Schokker
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Bijbels dagboek

Ds. W.C. Lamain

Ds. W.C. Lamain
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R.M. McCheyne
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Elisabeth
Elliot

Met vreugde vrouw zijn

ONRAAD!

Arie Schelling en zijn neef Leen zijn opgeroepen om
voor de Duitsers te werken. In het werkkamp merken
ze hoe wreed de Duitsers zijn. Ze krijgen zo weinig
te eten, dat ze op hun vrije dag gaan werken bij een
Duitse boer in ruil voor een maaltijd. Maar op de
terugweg naar de barakken dreigt er onraad …
In de toiletten van het werkkamp is het zo onhygiënisch, dat veel jongens ernstig ziek worden.
Ook Arie en Leen krijgen de gevreesde ziekte te
pakken. Wonder boven wonder geneest Arie en mag
hij tijdelijk naar huis om aan te sterken. Eenmaal in
Nederland moet hij al gauw evacueren, omdat de
Duitsers alles onder water zetten. Tegen de orders
van de vijand in, besluit Arie om niet meer terug te
gaan naar het werkkamp. Maar dan dreigt er opnieuw
onraad en moet Arie onderduiken. De Duitsers zitten
hem op de hielen …

€ 10,95

R.M.
McCheyne

Flaptekst volgt

Flaptekst
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Ds. A.T. Vergunst

Met vreugde
vrouw zijn
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Herdrukken
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Dr. Mart-Jan Paul

In dit boek behandelt de auteur tientallen vragen, om struikelblokken bij het lezen
uit de weg te ruimen.
Dr. Mart-Jan Paul is hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische
Faculteit te Leuven en eindredacteur van de twaalfdelige serie Studiebijbel Oude
Testament.

druk

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.
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ELISABETH
ELLIOT

Het levensverhaal van Paul Schneider
9 789087 182960

A.B. Goedhart

HET VERBORGEN
LEVEN

STRUIKELBLOKKEN

DE DOMINEE VAN
BUCHENWALD
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J. Kriekaard
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Dr. R. Toes

9 789087 184476

24-11-2020 20:07

Dr. Jaco van der Knijff

Dr. Jaco van der Knijff (1976) studeerde theologie aan
de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) en de
Rijksuniversiteit Groningen (kerkmuziek). Hij promoveerde
in 2018 in Groningen op het proefschrift Heilige gezangen,
waarin hij de herkomst van de ‘Eenige Gezangen’ in de berijming van 1773 beschreef. Hij is werkzaam als muziekredacteur bij het Reformatorisch Dagblad en als docent liturgiek
aan de TUA.

druk
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in onderwijs

Dr. Jaco van der Knijff

Ds. M. van Reenen

Joseph Alleine
en zijn dringende
oproep tot bekering

Wie door zijn psalmboekje bladert, komt allerlei dingen
tegen die vragen oproepen. Waarom eindigen sommige
psalmen met een half versje? Waarom heeft Psalm 18 een
voorzang? Waarom kregen de Psalmen 36 en 68 dezelfde
melodie? Wat betekenen de aanduidingen dorisch, phrygisch en mixolydisch boven de melodie? Waar komen de
‘Eenige Gezangen’ vandaan? Welke functie hebben de
christelijke gebeden en formulieren? En waarom staat
er helemaal achterin een Ziekentroost?
Op deze en andere vragen gaat dit boekje in. Uitgangspunt
is het psalmboek met de berijming van 1773. Maar ook
het kerkboek met de berijming van Datheen uit 1566
komt aan de orde.

Ons psalmboek

Dr. R. Toes begon zijn loopbaan in het onderwijs als docent
geschiedenis op de Guido de Brès. Daarna was hij twaalf jaar
directeur van deze school. Op dit moment is hij voorzitter van
het College van Bestuur van het Wartburgcollege. In 2015
promoveerde Toes op een onderzoek naar de houding van het
reformatorisch voortgezet onderwijs ten aanzien van onderwijsvernieuwingen.

GELOOF

Dr. R. Toes

m
r
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Ook stelt de auteur indringende vragen richting ouders. Is het op de
eigen identiteit gebaseerde onderwijs ons iets waard? Beschouwen
we onze eigen school als een genadegift, als een monument van
het geloof? Of is de afkalving al bij ons begonnen?

J. Kriekaard

Ds. M. van Reenen

druk
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In dit boek stelt hij tal van moderne ontwikkelingen in het licht
van het verleden en beschrijft ze aan de hand van de drieslag
tijdloos, tijdbetrokken en tijdkritisch onderwijs. Daarbij schuwt
hij ferme uitspraken niet.

GELOOF in onderwijs

Alarm!

De vijand rukt vast aan

5e

De dominee van Buchenwald-omslag-2.indd 1

De docent die in zijn lessen in staat is de door het voorgeslacht
verworven en opgebouwde wijsheid en kennis over te dragen
op de leerlingen. Met een goed opgebouwd en gestructureerd
verhaal. Dat is volgens de auteur van Geloof in onderwijs echt
onderwijzen.

bruik, maar ook als leidraad voor (jeugd)
Voorbereid op de
komst
verenigingen.
van de antichrist

Ons psalmboek 2e
Achtergronden en gebruik
van het kerkboek van 1773
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Een onvergetelijk verhaal
over ontreddering, hoop en liefde
op Lesbos.

Jannie Kranendonk-Gijssen

De pannenactie was allang voorbij,
de zegels totaal waardeloos,
maar zijn schatten zijn mijn schatten.
Dus ik kuste Geurt en zei:
‘Yes!
Wat een geluksdag!’

Ruilen?

En toen Geurt weer wegrende, dacht ik:
Kind,
wat ben je lief.

en je de koning te rijk was met je postbode-elastieken.
Bedankt, lief kind,
dat jij jouw geluksdag
aan mij gaf.

2

MIJMERINGEN
VAN EEN MOEDER

Geluksdag
Gerjanne van Lagen

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.

druk

Als Lenne enkele jaren later opnieuw naar het vluchtelingenkamp
Ds. G. van Reenengaat,
ontmoet ze daar Shadi, het kind dat ze hielp bij de geboorte

De
dauw
des
hemels

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.

e

De 23-jarige verpleegkundige Lenne Haksteeg verliest haar hart
aan Lesbos en de vluchtelingen daar als ze tijdens een missie naar
Lesbos een jonge vrouw bijstaat bij haar bevalling.

Ds. G.
van
Reenen

De dauw
des hemels
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Door dit dagboek mag ds. Lamain nog spreken nadat hij gestorven is.

2e

Tonja Versluis-Markestein bezocht meerdere
malen vluchtelingenkamp Moria in Lesbos.
De ervaringen daar waren de aanleiding voor
het schrijven van haar debuutroman.

Bijbels
dagboek

9 789087 185947

9 789087 185992

en dat kort daarna zijn moeder verloor. Het jongetje is inmiddels
een peuter. Zijn vader Yassin, werkt op de dokterspost als vertaler,
en probeert zo goed mogelijk voor het kereltje te zorgen.
Hoewel het verboden is om als hulpverlener een relatie aan te gaan
met een kampbewoner, vat Lenne een steeds diepere genegenheid
op voor de kleine Shadi, met zijn prachtige donkere krullenbol,
en zijn vader. Lenne weet heel goed dat een relatie met een vluchteling geen toekomst heeft, en daarom sluit ze zich af voor deze
gevoelens.
Ondertussen is de nood in het kamp zo hoog dat ze zich geroepen
voelt om hulp van het thuisfront te vragen. De reactie op haar
noodkreet is overweldigend. Toch voelt Lenne zich – mede door
de kritische vragen van Yassin – steeds ongemakkelijker bij haar rol
als hulpverlener.
Met een hart vol vragen neemt Lenne na een halfjaar afscheid van
Lesbos en zijn bewoners. Zal ze Shadi en Yassin ooit weerzien?

druk
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Aangespoeld
geluk
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Tonja Versluis-Markestein

Jannie Kranendonk-Gijssen

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

Bijbels dagboek

Bijbels dagboek

hebt van mijn zaterdag een geluksdag gemaakt.
Kinderen uit armeJelanden
Die zaterdag in februari, waarop ik de dekens buiten uitklopte,
en hun
jij de verhaal
totaal waardeloze pannenzegels als een schat aan mij overhandigde,

Gerjanne van Lagen

Ruilen?

‘Gevonden’,
zei hij.
‘Voor u!’

Aangespoeld geluk

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

Geluksdag

‘Ik heb een geluksdag’,
zei Geurt jr.
En toen, bijna trots:
‘Kijk.’

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

De dominee
druk
van Buchenwald

Elisabeth Elliot

Dit boek is geschikt voor persoonlijk ge-

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?
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A.B. Goedhart

Dr. Mart-Jan Paul

De vijand
rukt vast aan

Vanaf
9 jaar

druk

Octavius Winslow

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

Ds. M. van Reenen is predikant in de Hersteld Hervormde Kerk.

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
voor
nietsweggevoerd 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.

29-10-19 09:53

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

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

Lijden is nooit
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9 789087 182854

Struikelblokken.indd 1

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

van de

A.B. Goedhart
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Veertig vragen bij het Oude Testament

HAND
WEVER

ELISABETH ELLIOT

druk
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Dr. Mart-Jan Paul

Octavius Winslow
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Gedenkteken voor het leven
en de vroege dood van mijn zoon
John Whitmore Winslow

K RO ON G E T U IG E N
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.

De dominee van Buchenwald

Niet alleen christenen hebben vragen bij de uitleg, ook kritische buitenstaanders
bevragen ons. Waarom bevat het Oude Testament zoveel passages met geweld?
En kloppen de beschreven gebeurtenissen wel? Het is toch onmogelijk dat een volk
van meer dan twee miljoen mensen door de woestijn zwierf? De stad Jericho was
toch al lang verwoest voordat het volk Israël daar arriveerde?

De

Adit verum qui consequam iumque conesene nobit
fugit quo velenemolore omnis deliqui ationsequid
molorep udissim expelignatae corporias

De HAND van de WEVER

Het verborgen leven

Is met de Knecht des HEEREN in het boek Jesaja echt Jezus als Messias bedoeld?

blokken

Struikel

Struikelblokken

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

Het Oude Testament is lange tijd geleden geschreven in een andere cultuur. Dat

levert voor ons allerlei vragen op. Wisten de Israëlieten wel van een leven na de
Octavius Winslow
dood? Wat kunnen wij met de wetten die voor het leven in Kanaän bedoeld waren?

Het verborgen leven
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