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Het leven is omlijst door vergankelijkheid, zei een dominee eens.
Niets blijft hetzelfde. Een waarheid die we juist in deze tijd duidelijk
kunnen zien. Want hoeveel is er niet veranderd in de tijd tussen de
laatste catalogus en deze nieuwste uitgave? Ingrijpende zaken, ook
voor u als boekhandelaar.
Intern veranderde er ook het nodige bij onze uitgeverij. U ziet
opeens een andere naam onder dit voorwoord. Wim Kranendonk
heeft, in de aanloop naar zijn pensioen, het roer uit handen gegeven. Hij blijft nog wel betrokken als adviseur, maar in de dagelijkse
gang van zaken mag ik nu het voortouw nemen. Dat hoop ik met
veel vreugde, inzet en betrokkenheid te doen, ook richting u als
boekhandelaar.
Ondanks alles blijft er toch veel hetzelfde. Zo hebben we ook voor
D.V. najaar 2020 weer een mooi aanbod. Denk bijvoorbeeld aan De
drie stukken toegelicht en toegepast. Aan de hand van de Heidelbergse
Catechismus behandelt ds. A. Schot uit Nunspeet de drie stukken
die nodig zijn te weten om zalig te leven en te sterven.
In Het enige Fundament van ds. Van de Kieft uit Urk, een bundel van
vier preken, klinkt de oproep tot bekering door. Op een voor jongeren aansprekende manier gebeurt dat ook in Alarm!, een bewerking
van een bekend werk van Joseph Alleine.
In de afgelopen tijd is G. Roos ons ontvallen. Dat gebeurde terwijl
een laatste hand werd gelegd aan zijn boek De regenbui. Begin, groei
en neergang van het christendom, en hoe verder. Roos zelf heeft zijn
reisstaf neer mogen leggen, maar laat met dit boek een richtingwijzer na.

Bijzondere aandacht wil ik geven aan de boeiende historische roman van
Maarten Brand: Kruitdamp. Als uitgeverij zijn we benieuwd of u en uw klanten dit
boek net zo hoog aanslaan als wij.
Voor tieners en jongeren valt er ook weer genoeg te smullen. Denk aan het
spannende verhaal over rechercheur Verschoor en de mysterieuze motorrijdster.
Deze detective biedt een mooie combinatie van spanning, sensatie én diepgang.
Johan Leeflang schreef een volgend deel in de serie Campers: De Bunker. En Ben
de Raaf stelde voor jongeren een dagboek samen.
Voor de periode rond Kerst hebben we een mooi kerstgeschenk gemaakt,
bedoeld voor jonge kinderen: Toch naar het feest? Voor dezelfde tijd van het
jaar is er Die ene kaars, een bundel prachtige kerstverhalen van meer of minder
bekende auteurs.
Voor romanliefhebbers schreef Nelleke
Wander Twinkels in je ogen. Een boeiend
en emotioneel boek, waarin de hoofdpersonen een kindje verwachten dat het
syndroom van down blijkt te hebben.
Zoals gezegd: er is veel veranderd. Toch
hoop ik dat u in deze catalogus zult
merken dat ons aanbod zoals altijd weer
breed en gevarieerd is. Ik wens u dan
ook een goede handel toe.

Namens het team van de Banier,
Evert Barten, uitgever

Theologie

Algemeen

Prachtig overzicht van het werk van een markant
hervormd-gereformeerde predikant
Dr. A. van Brummelen

Stilte van het hart

STILTE
N HET HART

Verzamelde geschriften van dr. A. van Brummelen
Dr. A. van Brummelen (1928-1999) nam een grote plaats in als hervormd-gereformeerd predikant. Hij had de gereformeerde waarheid lief. Zijn persoonlijkheid was
opvallend: hij straalde altijd een zekere deftigheid uit. Dr. Van Brummelen publiceerde
veel. In deze bundel met verzameld werk is daar een dwarsdoorsnede van opgenomen.
In het eerste deel van dit boek bieden vijf auteurs een inkijk in de persoon en het werk
van dr. Van Brummelen. Daarna volgen meditaties, preken en bijdragen van zijn hand.
Het derde deel bevat theologische schetsen. De lezenswaardige pastorale bijdragen
en homiletische reflexen volgen in een vierde en vijfde afdeling. Zijn boekje ‘Meditatief
leven’ is ook opgenomen. Afsluitend is het proefschrift en twee wetenschappelijke
artikelen opgenomen. Met bijdragen van dr. H. van As, ds. A. Kos, S. Middelkoop, ds.
A.A.F. van de Weg en ds. J.A. Kloosterman. Verzameld en geannoteerd door ds. J.A.
Kloosterman.

VERZAMELDE

GESCHRIFTEN VAN

A. VAN BRUMMELEN

Doelgroep: Ambtsdragers, theologen, en geïnteresseerde gemeenteleden

Dr. A. van Brummelen (19281999) nam een grote plaats
in als hervormd-gereformeerd
predikant. Hij diende de gemeenten van Schoonrewoerd,
Hardinxveld-Giessendam, Kierden
en Huizen. In 1993 ging hij met
emeritaat. Hij promoveerde in
1980 op het praktisch theologisch onderwijs van J.J. van
Oosterzee. Hij was bijna dertig
jaar lid van het Hoofdbestuur van
de Gereformeerde Bond, waarvan
drie jaar voorzitter.

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften
• Presentatiebijeenkomst

STILTE

VAN HET HART
VERZAMELDE GESCHRIFTEN VAN DR. A. VAN BRUMMELEN

De hervormde predikant Izaäk Kievit (1887-1954) nam
in de eerste helft van de twintigste eeuw een vooraanstaande rol in hervormd-gereformeerde kring in.
Behalve predikant in Baarn was hij de invloedrijke (eind)
redacteur van het Gereformeerd Weekblad. Ook belegde hij
vanaf 1939 zogenaamde contio’s (studiebijeenkomsten)
voor theologiestudenten en beginnende predikanten.

Eerder verschenen:
VREUGDE
BIJ DE BRON

In Vreugde bij de Bron zijn voor het eerst alle bewaard
gebleven contio-lezingen gepubliceerd, naast een representatieve selectie uit de bijdragen in het Gereformeerd
Weekblad. Behalve grondige studies over Johannes
Calvijn zijn hier belangrijke artikelen en lezingen over
Pinksteren, de rechtvaardiging, onsterfelijkheid en opstanding bijeengebracht, en zeven boeiende lezingen over
de dynamiek van de moderne tijd en het belang om het
statisch-gegevene dynamisch te doorleven.
De Verspreide Geschriften zijn verzameld en geannoteerd
door prof. dr. W. Balke, emeritus-predikant van de
Protestantse Kerk in Nederland en emeritus hoogleraar
in de geschiedenis van de Reformatie. Hij groeide op in
Baarn, en behoorde met zijn familie tot de vriendenkring
van ds. Kievit.

VERSPREIDE
GESCHRIFTEN VAN
DS. I. KIEVIT

DeEquost a serum estisqu aestium ant ea im faceseque
illaut re plabori berferci ulluptus et aliquatur aut odit,
volupta temperum aut volupturis eos estruntemquo qui
nulpa quis dolore volupta eum fugit, sinto cor moloreic
temperf erissim aximili ssequi omnisque consereptae.
Eniteni to dentibusam, que parum que iume est eum,
aceario occulla ciliquam fugit volore re min essunt ex
eost, que id et restionseque comnimpossit eiusanti volupti atiscimaio. Ut la dendis aut experis re officiam, officia
doloreperunt et omniscil mos dolorem quibus rehenda
nihicim doles as nihiciis aut accuptiame si quamet voluptur molupta turehenis reium aut et quaes provita ssitiam
hitibus ut earcium uta sus sament mod minctaercium ut
hiciis et officab is alia qui si conet laborrovid ut eumqui
quibus solorepro voluptaquis doluptat eum renim quam
aut aspicit, qui re re, optas asimagnis sinvelisit et explabo.
Nem que dunt harunt lis sum amet duntium que nullit
illorro bearum que vidiore prectemque vendis enimus aut
quis sit, solupicto bera quid quo is conet ipsam doluptus
re, qui ut que dolora quunt del moluptat faccae nulpa
volesciunt labo. Et

TIJDBETROKKEN
VREEMDELINGSCHAP

Ds. G. Boer (1913-1973) was een markant hervormd-gereformeerd predikant, die in de gemeenten die hij diende met zijn trinitarische en vaak
als profetisch gekenmerkte prediking diepe sporen
trok. Bovendien kreeg hij brede bekendheid tijdens
zijn lidmaatschap van het bestuur van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk
(1951-1969), vooral in de drie jaren dat hij daarvan
voorzitter was.

VERKONDIGING
MET VOLMACHT

Na de uitgave van Tijdbetrokken vreemdelingschap
(2016) wordt met deze editie de op schrift gestelde
nalatenschap van ds. Boer gecompleteerd. Verkondiging met volmacht bevat verschillende preken en
lezingen, waaronder een serie preken over het leven van Simson, diverse preken bij bijzondere gelegenheden en een lezing over de volmacht van de
prediking.

VERZAMELD

Samengesteld door dr. ir. J. van der Graaf

WERK VAN

VERSPREIDE GESCHRIFTEN VAN DS. I. KIEVIT

VERZAMELD
WERK VAN

DS. G. BOER

VREUGDE
BIJ DE B RON
Vreugde bij de Bron_met flap_paars.indd 1

Uitvoering gebonden
Formaat 16 x 24 cm
Omvang ca. 688 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 54,95
ISBN 978 90 8718 3523
c-NUR 700
Verschijnt november 2020

DS. G. BOER II

T IJDBETROKKEN
VREEMDELINGSCHAP

V ERKONDIGING

VERZAMELD WERK VAN DS. G. BOER

VERZAMELD WERK VAN DS. G. BOER II

9 789087 183004

MET VOLMACHT

9 789087 183523
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Theologie

Bundel met zeventien troostrijke preken voor bestreden zielen

Preken

Christopher Love

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

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

Christopher Love (16181651) werd geboren in Cardiff
(Wales). Hij studeerde in
Oxford en werkte daarna als
presbyteriaans predikant in
Londen. Hij was lid van de bekende synode van Westminster.
Vanwege zijn standpunten over
kerk en regering werd Love
constant gevolgd. In 1651
werd hij gearresteerd vanwege
zijn steun voor een plan om
Charles II weer op de troon te
krijgen. Hij kreeg er de doodstraf voor.

Christopher Love

Christopher Love

Zeventien preken over Psalm 42:12
Deel

Genezing voor

beproefde zielen
‘Wat
mij? Hoop op God,
want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing mijns aangezichts,
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Puriteinse
Emenes.
klassieken
Dit is het zevende deel in de serie Puriteinse Klassieken.

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 288 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 22,95
ISBN 978 90 8718 3455
c-NUR 700-016
Verschijnt november 2020
Genezing voor beproefde zielen_omslag.indd 1
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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

Jonathan
Edwards

John
Owen

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

De ruimte van
soevereine
genade

Puriteinse
klassieken

1

De ruimte van
soevereine
genade

Op leven en dood_omslag.indd 1

De
Christenreis

De
Christinnereis

Op leven
en dood

3

16-06-17 10:41

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

De Christinnereis_omslag.indd 1

9 789087 181949

Dit is het vijfde deel in de serie Puriteinse Klassieken.

Puriteinse
klassieken

5

Peter Boer

09-05-18 14:39

9 789087 181208

Groot belang
van de
zaligheid

Met kanttekeningen
Puriteinse
klassieken

4

Peter Boer

9 789087 181208

01-05-20 21:34

9 789087 181949

Vertaald en ingeleid door dr. J. van de Kamp

Stephen Charnock

Tenzij
dat iemand ...

Stephen Charnock (1628-1680) was als predikant op
diverse plaatsen werkzaam, onder andere als legerpredikant van Oliver Cromwells zoon Henry in Ierland (16551660) en als collega van Thomas Watson in London vanaf
1675 tot aan zijn overlijden. Hij schreef diverse boeken,
waaronder Het bestaan en de eigenschappen van God, dat
als het beste klassiek-gereformeerde boek over dit onderwerp wordt beschouwd.

Groot belang van
de zaligheid

Puriteinse
klassieken

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

9 789087 181802

12-04-19 18:29

Stephen
Charnock

Thomas Halyburton

De Heere Jezus bond Nicodemus op het hart dat wedergeboorte hoogst noodzakelijk is. Zonder wedergeboorte kan
niemand het Koninkrijk Gods ingaan. De puriteinse predikant Stephen Charnock zet dit thema diepgaand uiteen.
Hij noemt de wedergeboorte ‘het fundament van de hele
praktijk van het geloof in het hier en nu en in de gelukzaligheid hierna’. Charnock belicht het onderwerp van verschillende kanten: waarom we wedergeboren moeten worden, wat de wedergeboorte is (een nieuw schepsel worden),
waardoor we wedergeboren worden (uit God) en hoe (door
het Woord der waarheid).

De Christinnereis

John Bunyan (1628-1688) was een Engelse puriteinse
predikant. Hij is vooral bekend geworden door zijn autobiografische werk Genade overvloeiende voor de grootste
der zondaren en door zijn allegorieën De Christenreis, De

Met kanttekeningen
Christinnereis en De Heilige Oorlog.

Dit is het vierde deel in de serie Puriteinse Klassieken.

Thomas
Halyburton

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

De Christenreis
Puriteinse
klassieken

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

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

John Bunyan

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

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

Over de verzoekingen
en de strijd
tegen de zonde

De Christenreis_omslag.indd 1

John
Bunyan

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

Dit is het derde in de serie Puriteinse Klassieken.

Op leven
en dood

Peter Boer

21-06-16 11:01

John Bunyan

Vertaling: volgt
John Bunyan volgt

2

Zeven preken

John
Bunyan

Flaptekst volgt

Puriteinse
klassieken

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

Peter Boer

4

Peter Boer

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

Jonathan Edwards

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

De ruinte voor souvereine genade_omslag.indd 1

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften
• Presentatiebijeenkomst

Eerder verschenen:

Jonathan Edwards etc.

9 789087 183455

Zeventien preken over
Psalm 42:12

Doelgroep: Ambtsdragers, predikanten
9 789087 183455
en gemeenteleden

Deze flaptekst komt nog.

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

Genezing voor
beproefde zielen
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Tenzij
dat iemand ...
Over de wedergeboorte

Peter Boer

Tenzij dat iemand ..._omslag.indd 1

9 789087 181802

12-04-19 18:27

9 789087 181925
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Jeremiah Burroughs

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

Jeremiah Burroughs

emiah Burroughs

Om vrede en waarheid
Bijbelse remedie tegen verdeeldheid
Deel 8 in de serie Puriteinse Klassieken
Jeremiah Burroughs was een hartstochtelijk pleitbezorger van vrede
en eenheid, en leefde die ook voor. Zijn gedachten over dit onderwerp
heeft hij weergegeven in het boek Irenicum (Vredegeschrift) waarvan
nu de eerste Nederlandse vertaling verschijnt. Om verdeeldheid te
voorkomen, adviseert Burroughs gelovigen de daden van hun broeders in het best mogelijke licht te zien en breuken zo spoedig mogelijk
te helen. Ootmoed is van groot belang om de eenheid te bewaren.
Burroughs behandelt in zijn boek gedragingen van Gods kinderen die
aanleiding kunnen geven tot verdeeldheid. Daarna wijst hij het zondige
van verdeeldheid aan. Hij besluit met een behandeling van het helen van
breuken. Met een inleiding van drs. L. van der Tang.

Om vrede en
waarheid

Om vrede en
waarheid

Puriteinse
klassieken

Bijbelse remedie tegen
verdeeldheid
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John
Owen

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

nathan Edwards etc.

De ruimte van
soevereine
genade

Puriteinse
klassieken

1

De ruimte van
soevereine
genade

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

Peter Boer

09-05-18 14:39

9 789087 181949

Vertaald en ingeleid door dr. J. van de Kamp

Stephen Charnock

Tenzij
dat iemand ...

Stephen Charnock (1628-1680) was als predikant op
diverse plaatsen werkzaam, onder andere als legerpredikant van Oliver Cromwells zoon Henry in Ierland (16551660) en als collega van Thomas Watson in London vanaf
1675 tot aan zijn overlijden. Hij schreef diverse boeken,
waaronder Het bestaan en de eigenschappen van God, dat
als het beste klassiek-gereformeerde boek over dit onderwerp wordt beschouwd.

Groot belang van
de zaligheid

Puriteinse
klassieken

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

9 789087 181802

12-04-19 18:29

Stephen
Charnock

Thomas Halyburton

De Heere Jezus bond Nicodemus op het hart dat wedergeboorte hoogst noodzakelijk is. Zonder wedergeboorte kan
niemand het Koninkrijk Gods ingaan. De puriteinse predikant Stephen Charnock zet dit thema diepgaand uiteen.
Hij noemt de wedergeboorte ‘het fundament van de hele
praktijk van het geloof in het hier en nu en in de gelukzaligheid hierna’. Charnock belicht het onderwerp van verschillende kanten: waarom we wedergeboren moeten worden, wat de wedergeboorte is (een nieuw schepsel worden),
waardoor we wedergeboren worden (uit God) en hoe (door
het Woord der waarheid).

De Christinnereis

John Bunyan (1628-1688) was een Engelse puriteinse
predikant. Hij is vooral bekend geworden door zijn autobiografische werk Genade overvloeiende voor de grootste
der zondaren en door zijn allegorieën De Christenreis, De

Met kanttekeningen
Christinnereis en De Heilige Oorlog.

Dit is het vierde deel in de serie Puriteinse Klassieken.

Thomas
Halyburton

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

De Christenreis
Puriteinse
klassieken

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

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

John Bunyan

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

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

Over de verzoekingen
en de strijd
tegen de zonde
Peter Boer

John
Bunyan
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John Bunyan

Dit is het derde in de serie Puriteinse Klassieken.

Peter Boer
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Eerder verschenen:
Jonathan
Edwards

Jeremiah Burroughs (15991646) 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.

Doelgroep: Ambtsdragers en gemeenteleden

Peter Boer

eze flaptekst komt nog.
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Hoe helen we breuken en bewaren we de eenheid in de kerk?

Algemeen

6

9 789087 181925

Tenzij
dat iemand ...
Peter Boer

Tenzij dat iemand ..._omslag.indd 1

9 789087 181802

9 789087 183707

Over de wedergeboorte

12-04-19 18:27

9 789087 181925

5

Theologie

Onderwijs over de voorbereiding op de wedergeboorte,
zelfverloochening en zelfbeproeving

Algemeen

Thomas Hooker

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

Zelfverloochening en
zelfbeproeving

Thomas Hooker (1586-1647)
was een bekende puriteinse
predikant. Hij studeerde in het
Engelse Cambridge. Hij was
predikant in Esher, niet ver van
Londen, en later Chelmsford.
Toen bisschop Laud hem verbood langer te preken, vertrok
hij naar Nederland. In 1633
emigreerde hij naar Newton
in Massachusetts (NieuwEngeland, nu de VS) en later
Hartford (Connecticut).

Thomas Hooker

Thomas Hooker

Dit boek bestrijkt drie thema’s. Allereerst: voorbereiding.
Volgens Hooker is de wedergeboorte volstrekt een werk
van God, maar verloren zondaren moeten wél voorbereid
worden om dit wonder te ontvangen. Hoe dat gebeurt,
Deel 9 in de serie
Puriteinse
schetst
hij in zesKlassieken
uitvoerige preken in het eerste deel van
dit boek. Hierop volgt een verhandeling over de zelfverloochening. Daarin wordt duidelijk wat het betekent om
het kruis op te nemen en de Heere Jezus na te volgen in
Dit boek bestrijkt
drie thema’s. Allereerst: voorbereiding. Volgens Hooker is de
de praktijk van het leven. In een volgende verhandeling
de zelfbeproeving
de God,
orde. Hooker
drie zondaren moeten wél
wedergeboorte komt
volstrekt
een werkaan
van
maarplaatst
verloren
schijngestalten van het geloof als in een spiegel voor ons:
de
wereldse
mens,
de
mens
die
God
alleen
voor
de
vorm
voorbereid worden om dit wonder te ontvangen. Hoe dat gebeurt, schetstZelfverloochening
hij in
dient en de tijdgelovige. Ten slotte gaat het over de zegeen zelfbeproeving
ningen die
Zijn kinderen
geeft:
droefheid
zes uitvoerige preken
in God
het aan
eerste
deel van
ditgeloof,
boek.
Hierop volgt een verhandenaar God, wedergeboorte, nieuwe gehoorzaamheid en de
aanneming tot kinderen.
ling over de zelfverloochening.
Daarin wordt duidelijk wat het betekent om het

kruis op te nemen
en de
Heere
Jezus teenvolgen
in de praktijk
van het leven. In een
Vertaald
door
Ruth Pieterman
Thera Tanis-Baars;
ingeleid door prof. dr. A. Baars.
volgende verhandeling komt de zelfbeproeving aan de orde aan de hand van 2
Hooker (1586-1647) was een Engelse puriKorinthe 13:5. Thomas
teinse predikant. Hij diende in Engeland, vluchtte naar
Nederland en emigreerde uiteindelijk naar NieuwMet een inleiding
van prof. dr. A. Baars.
Engeland (noordoosten van de VS). Hij staat bekend om
Doelgroep:

zijn scherp ontdekkende prediking, maar ook om zijn
hartelijke verlangen om zondaars tot Christus te leiden.
Zijn bekendste werk
is: De arme, twijfelende zondaar tot
Ambtsdragers
en gemeenteleden
Christus gebracht (1641).

Puriteinse
klassieken

Dit is het negende deel in de serie Puriteinse Klassieken.
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Dit is het vijfde deel in de serie Puriteinse Klassieken.
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Vertaald en ingeleid door dr. J. van de Kamp

Tenzij
dat iemand ...

Stephen Charnock (1628-1680) was als predikant op
diverse plaatsen werkzaam, onder andere als legerpredikant van Oliver Cromwells zoon Henry in Ierland (16551660) en als collega van Thomas Watson in London vanaf
1675 tot aan zijn overlijden. Hij schreef diverse boeken,
waaronder Het bestaan en de eigenschappen van God, dat
als het beste klassiek-gereformeerde boek over dit onderwerp wordt beschouwd.

Groot belang van
de zaligheid
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Over de ontdekking,
herstelling en plicht
van een waar christen
Peter Boer
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Prof. dr. A. Baars voorzag deze nieuwe vertaling van een
inleiding

Stephen
Charnock

Thomas Halyburton

De Heere Jezus bond Nicodemus op het hart dat wedergeboorte hoogst noodzakelijk is. Zonder wedergeboorte kan
niemand het Koninkrijk Gods ingaan. De puriteinse predikant Stephen Charnock zet dit thema diepgaand uiteen.
Hij noemt de wedergeboorte ‘het fundament van de hele
praktijk van het geloof in het hier en nu en in de gelukzaligheid hierna’. Charnock belicht het onderwerp van verschillende kanten: waarom we wedergeboren moeten worden, wat de wedergeboorte is (een nieuw schepsel worden),
waardoor we wedergeboren worden (uit God) en hoe (door
het Woord der waarheid).

De Christinnereis

John Bunyan (1628-1688) was een Engelse puriteinse
predikant. Hij is vooral bekend geworden door zijn autobiografische werk Genade overvloeiende voor de grootste
der zondaren en door zijn allegorieën De Christenreis, De

Met kanttekeningen
Christinnereis en De Heilige Oorlog.

Dit is het vierde deel in de serie Puriteinse Klassieken.

Thomas
Halyburton

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

De Christenreis
Puriteinse
klassieken

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

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

John Bunyan

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

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

Over de verzoekingen
en de strijd
tegen de zonde
Peter Boer

John
Bunyan

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

Nederlandse vertaling van een standaardwerk
van John Bunyan over wet en genade

Algemeen

John Bunyan

Wet en genade

JOHN BUNYAN

Wet en genade
Twee verbonden tegenover elkaar

Wet en genade

‘Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade’, schrijft de apostel
Paulus in Romeinen 6:14b. Deze tekst was het uitgangspunt toen John
Bunyan besloot een boek te schrijven over wet en genade. Wat betekent
het onder de wet te leven, in het werkverbond? In het tweede deel beschrijft de auteur van de Christenreis dat Gods kinderen niet meer onder
de wet leven, maar uit genade en dat Christus het grote Offer van het
nieuwe verbond is. Bunyan benadrukt dat het genadeverbond onwankelbaar vast is. In het boek schildert de auteur de grote zegeningen die het
nieuwe verbond bevat en hoe de gelovige hieruit kan leven. Pastoraal gaat
Bunyan in op tegenwerpingen en bestrijdingen die er kunnen zijn. Het boek
bevat veel onderwijs en troost. Dit standaardwerk van Bunyan is eenmaal
eerder in het Nederlands vertaald, door Jan Ross in 1746. Nu opnieuw
vertaald door drs. H. Folmer.

Twee verbonden tegenover elkaar

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

JOHN BUNYAN

Doelgroep: Gemeenteleden, theologen en liefhebbers van John Bunyan

Promotie
• Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften
Eerder verschenen:
Dien Hem

De Heere vrezen brengt gelukzaligheid zegt Psalm 128:1. De
bekende Engelse predikant John Bunyan wijst in dit boek op de
rijke inhoud van dit vers.
Hij beschrijft verschillende vormen van het dienen van God.
Voor de zondaar betekent God vrezen angst. Voor een kind van
God heeft vrezen van Hem juist een rijke betekenis. Bunyan
ontkracht in dit boek misverstanden die er over het begrip
kunnen leven. Centraal staat het Voorwerp van het vrezen: God
zelf en Christus in het bijzonder. Bunyan schrijft bemoedigende
woorden voor vrezende zielen.
Bunyan publiceerde dit boek een jaar na het verschijnen van
zijn bekende boek De Christenreis.

JOHN BUNYAN

Dien Hem
Over de rijkdom van het vrezen van de Heere

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 320 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 22,95
ISBN 978 90 8718 3530
c-NUR 700
Verschijnt november 2020
Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 16,99
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Spurgeons laatste publicatie vol raad aan ambtsdragers en gemeenteleden over de strijd met de zonden en satan

Algemeen

C.H. Spurgeon

Over het leger en de wapenuitrusting van een christen

Doelgroep: Ambtsdragers, theologen, gemeenteleden

9 789087 183509

C.H. Spurgeon

Eerder verschenen:
Dit boek bevat de mooiste overdenkingen uit het
maandblad ‘The Sword and the Trowel’, dat uitgegeven werd door C.H. Spurgeon. In deze bloemlezing 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
de aangename tijd!’

SPURGEON
Meditaties voor
de rustdag

Over het geloof worden veel dwalingen verkondigd. Ook wordt
het vaak voorgesteld op een manier die een zoeker niet verder helpt. Voor C.H. Spurgeon was dit de reden om het boekje
Een waar geloof, wat het is en waar het toe leidt te schrijven.

C.H. Spurgeon
Hierin geeft hij een heldere uiteenzetting van wat een waar

Wees
bereid

geloof is en wat het betekent in Christus gerechtvaardigd te
zijn.

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

Een waar geloof
Wat het is en waar het toe leidt
C.H. Spurgeon
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dit inmiddels beroemde boekje gaat Spurgeon in

Rondom de enge poort

MET

Een waar geloof
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C.H. SPURGEON
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SPURGEON
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ex silla superis, ses prio coeremquem, Castam, vilintestrae potil habem sit, audemus,
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MET

Ook verkrijgbaar als e-book.
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De grootste
strijd

C. H. Spurgeon

‘Strijd de goede strijd’. Vanuit die tekst sprak de bekende Engelse
prediker Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) in 1891 tijdens
een bijeenkomst voor predikanten en voorgangers. Ambtsdragers en
gemeenteleden moeten een kruistocht voeren tegen zonden en satan,
voor God en Zijn waarheid. Dat eist Christus. Wat is in die strijd nodig?
Spurgeon ziet drie dingen. De wapenuitrusting is Gods geïnspireerde
Woord, de Bijbel. Het leger is de Kerk van de levende God. En kracht
om te lijden en te strijden krijgen Christenen door de Heilige Geest.
Indringend roept Spurgeon zijn gehoor op deze wapens met Gods hulp
te hanteren en zo de satan zijn volgelingen te ontroven. De lezing bevat
veel onderwijs en troost voor ambtsdragers en gemeenteleden, zeker
ook in onze tijd. Vertaald door C.F. van der Meij-Doorn.

De grootste strijd

De grootste strijd

‘Strijd de goede strijd.’ Vanuit die tekst sprak
de bekende Engelse prediker Charles Haddon Spurgeon (1834-92) in 1891 tijdens een
bijeenkomst voor predikanten en voorgangers. Ambtsdragers en gemeenteleden moeten een kruistocht voeren tegen zonden en
satan, voor God en Zijn waarheid. Dat eist
Christus. Wat is in die strijd nodig? Spurgeon
ziet drie dingen. De wapenuitrusting is Gods
geïnspireerde Woord, de Bijbel. Het leger is
de Kerk van de levende God. En kracht om te
lijden en te strijden krijgen christenen door
de Heilige Geest. Indringend roept Spurgeon
zijn gehoor op deze wapens met Gods hulp
te hanteren en zo de satan zijn volgelingen te
ontroven. De lezing bevat veel onderwijs en
troost voor ambtsdragers en gemeenteleden,
zeker ook in onze tijd.

Charles Haddon Spurgeon
(1834-1892) wordt als een van
de meest bekende predikers ter
wereld beschouwd. Hij wordt
wel de ‘prins der predikers’
genoemd.

C.H. Spurgeon

Rondom
de enge
poort

Theologie

Indringend boekje over de grote waarde van een Bijbelvertaling in de
eigen taal voor het geloofsleven

Christelijke theologie

William Tyndale
Een wegwijzing in de Heilige Schrift

Een wegwijzing in de
Heilige Schrift

Wil l ia m T ynda l e

William Tyndale stierf de marteldood omdat hij de Bijbel in het
Engels wilde vertalen. Iedereen moest Gods Woord kunnen lezen.
Jaren voerde de Engelse theoloog strijd met geestelijken die de
vertaling wilden tegenhouden. In 1530 schreef hij het boekje
‘Een wegwijzing in de Heilige Schrift’ (A Pathway into the Holy
Scripture). Hierin legt hij uit waarom kennis van de Bijbel zo nodig
is. Alleen zo kan een mens kennis krijgen aan het ware geloof.
Eenvoudig legt hij uit wat de Bijbel is, zet hij de Wet tegenover
het Evangelie, en plaatst hij Adam tegenover Christus. Wat is een
waar geloof? Wat is gerechtigheid? Hij beschrijft de val in Adam,
maar ook Christus’ verlossingswerk en de vruchten daarvan in de
ziel van Gods kind. Om dan te concluderen dat de tegenstanders
van een Bijbelvertaling voor de eenvoudige gelovigen een sta in de
weg zijn.
Met levensschets van William Tyndale.

Wi l lia m Tyndale

Een wegwijzing
in de Heilige Schrift

Doelgroep: Theologen, predikanten, liefhebbers van de kerkgeschiedenis, en geïnteresseerde gemeenteleden

Promotie
• Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

04-03-20 11:36

William Tyndale (ca. 14941536) studeerde in Oxford en
werd in 1517 priester. Hij kwam
in contact met de geschriften
van de reformator Maarten
Luther. Hij vertaalde de Bijbel
in eigentijds Engels. Dat leverde
hem veel weerstand op. Hij
werd in Antwerpen gevangengenomen en korte tijd later
stierf hij in Vilvoorde de marteldood. Zijn werk is van grote
betekenis geweest voor de King
Jamesbijbel.

Uitvoering gebonden
Formaat 11 x 16 cm
Omvang ca. 72 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 8,95
ISBN 978 90 8718 2694
c-NUR 700-001
Verschijnt augustus 2020
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Theologie

Tweede deel van een toegankelijke studie over een actueel
theologisch thema: Schriftgezag

Schriftgezag

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

Kwamen in deel 2A onderwerpen aan de orde als: Hoe spreekt de

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

Deel 2b in de serie Semper Reformanda

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

Eerder verschenen:

Aan de orde komen onderwerpen als: Hoe spreekt de Schrift
zelf? Wat zijn de eigenschappen van de Schrift? Hoe is de Bijbel
ontstaan? Hoe leggen we Gods Woord uit? Hoe moeten we de
grondtekst vertalen? In de laatste hoofdstukken is er aandacht
voor de (moderne) Schriftkritiek en voor actuele ontwikkelingen
rond het Schriftgezag.
Het onfeilbare Woord. Een dogmatische verkenning is het tweede
deel in de Semper Reformanda-reeks. De redactie van de reeks
wordt gevormd door: ds. G. Clements, ds. J.J. van Eckeveld en
ds. P. Mulder.

SEMPER REFORMANDA
REEKS

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

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

DEEL IIA

Het onfeilbare Woord

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

SEMPER REFORMANDA
REEKS

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

DEEL IIA

Het onwankelbare
verbond

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

Een dogmatische verkenning

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

Een theologische verkenning

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

9 789087 181796
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Ds. G. Clements is docent
apologetiek, missiologie en
dogmatiek aan de Theologische
School en predikant van de
gereformeerde gemeente te
Gouda. Hij is benoemd tot
rector van de school.
Ds. J. van Eckeveld is emeritus
predikant in de Gereformeerde
Gemeenten en gaf leiding aan
diverse synodes.
Ds. P. Mulder is rector van de
Theologische School (tot
1 september 2020) en predikant van de gereformeerde gemeente te Tricht-Geldermalsen.

Een theologische verkenning

Ds. G. Clements e.a.

9 789087 183417

Het onfeilbare
Woord

Het onwankelbare verbond

Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 22,49

Doelgroep: Predikanten, theologen en
geïnteresseerde gemeenteleden
9 789087 183417

DEEL IIB

Ds. G. Clements e.a.

De Bijbel is heilig en canoniek.Het
De
Bijbel
is Gods
onfeilbare
onveranderonfeilbare
Woord.
Een dogmatische
verkenningen
is het
tweede deel
(2A en 2B) in de Semper Reformanda-reeks. De redactie van de
lijke Woord. De theologie in onze
tijd zet
daar
steeds
weer ds.
vraagtekens
reeks wordt
gevormd
door:
ds. G. Clements,
J.J. van Eckeveld bij.
en ds. P. Mulder.
Dit boek wil daar tegenwicht aan bieden en het - Goddelijke - gezag van de
Bijbel onderstrepen. Aan deze studie werkten verschillende deskundigen uit de
Gereformeerde Gemeenten mee. Kwamen in deel 2a onderwerpen aan de orde
als: Hoe spreekt de Schrift zelf? Wat zijn de eigenschappen van de Schrift? Hoe
is de Bijbel ontstaan? In dit deel (2b) is er aandacht voor de hermeneutiek, de
verhouding tussen Oude en Nieuwe Testament, het vertalen van de Schrift,
wetenschappelijk onderzoek van de Bijbel en de actuele ontwikkelingen rond
het Schriftgezag. Het boek sluit af met een hoofdstuk over het getuigenis van
de Heilige Geest in de Schrift.

Het onfeilbare Woord

Het onfeilbare Woord

Uitvoering gebonden
Formaat 16 x 24 cm
Omvang ca. 416 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 29,95
ISBN 978 90 8718 3417
c-NUR 700-002
Verschijnt november 2020

REEKS

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

SEMPER REFORMANDA

9 789087 181796

Promotie
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften
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Theologie

Vijftien indringende preken in beeldende taal die alle wijzen op Christus’
verlossingswerk

Preken

Samuel Rutherford

Christus in Zijn schoonheid

+

+
SAMUEL
RUTHERFORD

SAMUEL RUTHERFORD
Deel 5 in de serie Theologische werken van Samuel Rutherford

Christus in
Zijn schoonheid

Samuel Rutherford (16001661) was een Schotse predikant en schrijver. Zijn inhoudsvolle boeken en brieven worden
al eeuwenlang door velen met
stichting gelezen.

Het boek ‘Christus in Zijn schoonheid’ bevat vijftien preken van de bekende
Schotse predikant Samuel Rutherford. In de preken staat Christus en Zijn verlossingswerk centraal. Rutherford beschrijft dat op de voor hem zo kenmerkende wijze. Zijn beeldende taal getuigt van een diep inzicht in Christus’ reddende
zondaarsliefde. Deze bundel bevat preken over teksten uit de Bijbelboeken
Hooglied (5 keer), Jesaja (3), Jeremia (2), Hosea, Daniël en Zacharia (3). Een
aantal van deze preken is gehouden in de Avondmaalstijd. Vertaling door Ruth
Pieterman.

Christus in
Zijn schoonheid

Doelgroep: Predikanten, theologen, geïnteresseerde gemeenteleden.

Promotie
• Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

IV
De Banier

Eerder verschenen:
+

+

+

Beproeving
en
overwinning
van
het geloof

+

+

SAMUEL
RUTHERFORD

SAMUEL
RUTHERFORD

SAMUEL RUTHERFORD

Beproeving en
overwinning van
het geloof

Het
genadeleven

SAMUEL RUTHERFORD

Het
genadeleven

De stem van
mijn Liefste

Brieven

II

I

De Banier

De Banier

17-11-17 17:02

III A
9 789087 181307

De Banier

+

+

+

SAMUEL

SAMUEL
RUTHERFORD

RUTHERFORD

SAMUEL RUTHERFORD

De stem van
mijn Liefste

De stem van
mijn Liefste

Brieven

Brieven

III B
9 789402 907421

9 789087 181307

SAMUEL RUTHERFORD

De stem van
mijn Liefste
Brieven 2

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 544 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 39,95
ISBN 978 90 8718 2298
c-NUR 700-016
Verschijnt september 2020

9 789087 182298
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Theologie

Een grondige en praktische uitleg van de Heidelbergse Catechismus
met vragen voor bespreking in gezin

Preken

Ds. A. Schot

De drie stukken - toegelicht
en toegepast
CH

Verklaring van de
Heidelbergse Catechismus

Ds. A. Schot

CH

Verklaring van de Heidelbergse Catechismus

De drie
stukken

De drie
stukken

Aan de hand van de Heidelbergse Catechismus behandelt ds. A. Schot de
drie stukken die nodig zijn te weten om zalig te leven en te sterven. De
vragen en antwoorden worden niet alleen nauwkeurig uitgelegd, maar ook
Verklaring
van de
praktisch toegepast zodat iedere hoorder zich hieraan kan toetsen. Daarbij
Heidelbergse
worden actuele vragen niet uit de weg gegaan. Tegelijk blijkt uit de preken
Catechismus
dat de boodschap van de Heidelbergse Catechismus niet tijdgebonden is.
Deze preken zijn zeer geschikt voor leesdiensten en voor persoonlijk gebruik.
Bij elke preek zijn vragen over de Heidelbergse Catchismus toegevoegd die
gebruikt kunnen worden voor het gesprek over de preek in het gezin.

Toegelicht en toegepast

Toegelicht
en
toegepast

Doelgroep: Ambtsdragers en gemeenteleden

Ds. A. Schot

De Banier

Promotie
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Eerder verschenen:

drukt bijvoorbeeld in de Romeinenbrief de praktijk van de
rechtvaardigmaking. Jakobus benadrukt in deze zendbrief
de praktijk van de heiligmaking. Wie de heiligmaking oppervlakkig vindt, heeft er een verkeerd beeld van. De ware
heiligmaking vloeit voort uit de gemeenschap met Christus.

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

De brief van Jakobus is daarom juist diep bevindelijk. Zijn
brief houdt ons de spiegel voor van de praktijk der godzaligheid. Durft u voor die spiegel te gaan staan?
Ds. A. Schot is predikant van de Gereformeerde Gemeenten.
Eerder diende hij de gemeente te Krimpen aan de IJssel.
Sinds 2003 is hij verbonden aan de gemeente van Nunspeet.

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

beleving
van
het heil

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

De gulden keten

Ds. A. Schot

Ds. A. Schot

9 789087 180805

Sprekende
kleuren
Symboliek in de Bijbel

Ds. A. Schot

Godsvrucht in de praktijk

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

Ds. A. Schot

Ds. A. Schot

9 789087 183431

Horen en doen

de

Sprekende kleuren

zien lijkt het of de apostel Paulus meer diepgang heeft dan
de apostel Jakobus. Dat is echter maar schijn. Paulus bena-

de beleving van het heil

Het is opvallend dat de brief van Jakobus zo onbekend is
gebleven en zo vaak verkeerd is begrepen. Oppervlakkig be-

Horen en doen

Uitvoering gebonden
Formaat 16 x 24 cm
Omvang ca. 672 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 59,95
ISBN 978 90 8718 3431
c-NUR 700-016
Verschijnt november 2020

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

Tien overdenkingen

Ds. A. Schot

9 789087 181932
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Vier preken waarin aangedrongen wordt te bouwen op het enige
Fundament

Preken

Ds. D.E. van de Kieft
HET ENIGE FUNDAMENT

omen,
hoop
enige
preek
jst op
de der
is van
op de
et een
dat ik
ristus,
n 6:14.

Theologie

Het enige Fundament

HET ENIGE
FUNDAMENT

Vier preken

DS. D.E. VAN DE KIEFT

In de vier indringende preken die in deze bundel zijn opgenomen klinkt helder de noodzaak door van het feit dat het huis
van onze hoop - evenals dat van de wijze bouwer - gebouwd
moet zijn op het enige Fundament, Jezus Christus en Dien
gekruisigd. In de eerste preek klinkt de oproep: ‘Bekeert u’,
Mattheüs 3:2. De tweede preek wijst op de mogelijkheid van
bekering: ‘Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt’, Johannes 1:29. Preek drie, de gelijkenis van de wijze
en de dwaze bouwer (Lukas 6:48,49), wijst op de noodzaak
van de waarachtige bekering. De bundel sluit af met een preek
over de woorden van Paulus: ‘Maar het zij verre van mij dat ik
zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus
Christus, door welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der
wereld’, Galaten 6:14.



Vier preken

Ds. D.E. van de Kieft is sinds
september 2018 als predikant verbonden aan de
Gereformeerde Gemeente in
Nederland op Urk.

Promotie
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep: Ambtsdragers en gemeenteleden

D S . D. E . VA N D E K I E F T

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 120 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 12,95
ISBN 978 90 8718 3547
c-NUR 700-016
Verschijnt oktober 2020
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Theologie

Bemoedigende preken voor Advent en Kerst

Preken

Ds. C. Vogelaar

Uw ogen zullen de
Koning zien

Uw ogen zullen de Koning zien

Deze bundel bevat drie preken: twee voor de adventsweken en één voor Kerst.
Jesaja had geprofeteerd: ‘Uw ogen zullen de koning zien
in zijn schoonheid’ (Jes. 33:17).
De blijde boodschap aangaande Sions Koning werd
persoonlijk
aangezegd: ‘En zie, gij zult bevrucht
Drie prekenMaria
rondom
Kerst
worden en een Zoon baren, en zult Zijn Naam heten
Jezus. drie
Deze preken:
zal groot twee
zijn envoor
de Zoon
des Allerhoogstenen één voor
Deze bundel bevat
de adventsweken
genaamd worden; en God de Heere zal Hem de troon
Kerst. Jesaja had
geprofeteerd: ‘Uw ogen zullen de Koning zien in Zijn
Zijns vaders Davids geven’(Luk. 1:28-32).
schoonheid’ (Jes.
33:17).
Devolvoert
blijde boodschap
Sions Koning werd
En …
de Heere
Zijn raad. De aangaande
Koning zou geboren
worden in een
te zult
Bethlehem.
De weg
van en een Zoon
Maria persoonlijk
aangezegd:
‘Enkribbe
zie, gij
bevrucht
worden
Jozef en Maria naar deze kribbe was een wonderlijke
baren, en zult Zijn
Naam heten JEZUS. Deze zal groot zijn en de Zoon des
weg, maar ook een boodschap van Goddelijke gunst,
Allerhoogsten van
genaamd
worden; verlossing
en God de
zal Hem
Zijn wonderlijke
én Heere
een boodschap
vande troon Zijns
vaders Davids een
geven’(Luk.
1:28-32).
En
...
de
Heere
volvoert
Zijn raad. De
machtige, eeuwige Koning (Luk. 2:4).

Koning zou geboren worden in een kribbe te Bethlehem. De weg van Jozef en
Ds. C. Vogelaar is als predikant verbonden aan de NRC
Maria naar deze
kribbe was een wonderlijke weg, maar ook een boodschap
te Clifton, New Jersey (VS)
van Goddelijke gunst, van Zijn wonderlijke verlossing én een boodschap van
een machtige, eeuwige Koning (Luk. 2:4).

Ds. C. Vogelaar

Doelgroep: Ambtsdragers en gemeenteleden

Eerder verschenen:
Hoe duidelijk blijkt de trouw van de Heere in het
leven van de profeet Jona. Hij weigerde dienst maar
de Heere bracht hem op zijn plaats. Ondanks de
bewezen goedheid, was Jona het niet met God eens
toen Hij Ninevé spaarde. Wat is een mens! Toch
werd Jona door Christus Zelf tot een teken gesteld
van een boos en overspelig geslacht. Maar méér
dan Jona is hier. Christus Zelf roept en waarschuwt
in deze geschiedenis. Hij is de Getrouwe voor Zijn
ontrouwe knechten en ongehoorzame kinderen.
De preken zijn destijds uitgesproken in Zwolle. Ze
zijn geschikt voor persoonlijk gebruik maar ook
voor de leesdiensten.

9 789087 183554
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Ds. C. Vogelaar

Ds. C. Vogelaar is predikant van de Netherlands
Reformed Congregations te Grand Rapids (USA)

9 789087 183554
Ds. C. Vogelaar
Het teken van Jona

Uitvoering gebonden
Formaat 13 x 19 cm
Omvang ca. 80 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 11,95
ISBN 978 90 8718 3554
c-NUR 700-016
Verschijnt oktober 2020

Het teken
van Jona

Uw ogen
zullen

de Koning

Ds. C. Vogelaar is predikant
van de Netherlands Reformed
Congragations (NRC) in
Canada en de VS. Hij diende
de Gereformeerde Gemeenten
van Genemuiden, Benthuizen
en Zwolle. Momenteel is hij
predikant van de NRC te
Clifton. Eerder was hij in dat
kerkverband predikant van
St. Catharines, Franklin Lakes,
Grand Rapids, Kalamazoo en
Grand Rapids.

zien

Drie preken
rondom Kerst

Ds. C. Vogelaar

Promotie
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Theologie

Preken

Prekenbundel waarin oproep tot bekering en geloof in Christus centraal staan

Ds. J.J. Tanis
Wie is toch Deze

Wie is toch

Deze

Tien preken over een rijke Christus
voor een arme zondaar

Wie is toch Deze
Tien preken over een rijke Christus voor een arme zondaar
Dit boek bevat tien preken van ds. J.J. Tanis waarin de oproep tot bekering en geloof in Christus centraal staat. Het boek verschijnt ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum als predikant in de Gereformeerde
Gemeenten. De preken die in dit boek zijn opgenomen zijn gehouden in
de Gereformeerde Gemeente van Boskoop in de periode 2015-2020. Ze
zijn typerend voor de prediking en kenmerken het verlangen van ds. Tanis
om een leidsman tot Christus te mogen zijn. De opgenomen preken zijn
geschikt om door het hele jaar heen gebruikt te worden. Bij de selectie is
ook rekening gehouden met de viermomenten van het kerkelijk jaar, mede
ten behoeve van de vacante gemeenten.

Ds. J.J. Tanis (1949) is predikant van de Gereformeerde
Gemeenten. Hij werd op 3
september 1980 bevestigd te
Wageningen en diende daarna
de gemeenten van Tholen,
Ridderkerk, Lisse, MiddelburgCentrum, Kapelle-Biezelinge,
Kampen, Middelburg-Zuid en
Boskoop.

Doelgroep: Ambtsdragers, gemeenteleden

Ds. J.J. Tanis

Promotie
• Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Ds. J.J. Tanis

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 176 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 90 8718 4056
c-NUR 700-016
Verschijnt november 2020
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Theologie

52 meditaties met een rijke geestelijke inhoud

Meditaties

Ds. J. Karels, ds. W.J. Karels
Deze bundel bevat 52 meditaties. Uit de titel spreekt de wens van beide
schrijvers om het Woord van hun Zender na te spreken. De kern van
de boodschap is: voor verloren zondaren is behoudenis te vinden in het
bloed van Jezus Christus.
52 meditaties
In de meditaties klinkt duidelijk de oproep door om de Heere te zoeken. Ook is er onderwijs in te vinden omtrent de leidingen die de Heere
met Zijn kinderen houdt. De meditaties zijn zeer geschikt voor persoonblijk
gebruik.
kunnen ook gebruikt
bij de weekopening
Deze bundel
bevat
52Ze
meditaties.
Uit de worden
titel spreekt
de wens
of -sluiting. De twee predikanten zijn broers van elkaar.

van
beide schrijvers om het Woord van hun Zender na te spreken. De
kern van de boodschap is: voor verloren zondaren is behoudenis te
vinden in het bloed van Jezus Christus. In de meditaties klinkt duidelijk de oproep door om de Heere te zoeken. Ook is er onderwijs
in te vinden omtrent de leidingen die de Heere met Zijn kinderen
houdt. De meditaties zijn zeer geschikt voor persoonlijk gebruik.
Ze kunnen ook gebruikt worden bij de weekopening of -sluiting. De
twee predikanten zijn broers van elkaar.

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 176 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 15,95
ISBN 978 90 8718 3493
c-NUR 707-030
Verschijnt oktober 2020
Naar Uw getuigenis_nieuw.indd 1
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Ds. J. Karels, Ds. W.J. Karels

Doelgroep: Gemeenteleden en kerkenraden

Naar Uw getuigenis

Naar Uw getuigenis

Ds. J. Karels is emerituspredikant van de Gereformeerde
Gemeenten. Hij diende achtereenvolgens de gemeenten
van Werkendam, Beekbergen,
Rijssen-Zuid, Oudemirdum en
Middelharnis.
Ds. W.J. Karels is predikant van
de Gereformeerde Gemeenten.
Sinds 1996 dient hij de
gemeente van HardinxveldGiessendam.

Naar Uw
getuigenis

Promotie
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

52 meditaties
Ds. J. Karels, Ds. W.J. Karels

9 789087 183493
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Een praktische gids met antwoorden op vragen rond de deelname aan
het Heilig Avondmaal

Avondmaal

G. Wisse

Doe dat totdat Hij komt

isse
hij
eilig
op
ijke
echverten
oud

Theologie

Doe dat totdat Hij komt

Doe dat
totdat Hij
komt

In 1906 publiceerde de Gereformeerde predikant G. Wisse
(1873-1957) ‘Doe dat totdat Hij komt.’ In dit boek geeft hij
praktische richtlijnen voor de voorbereiding op het Heilig
Avondmaal, alsook voor de deelname aan en nabetrachting op
dit sacrament. Wisse, die later overging naar de Christelijke
Gereformeerde Kerken en professor werd, schreef in een
plechtige en verheven stijl. Om deze reden is nu een hertaling
verzorgd. Daarbij is de verwoording aangepast aan wat heden
ten dage gebruikelijk is, maar bleef de puur reformatorische
inhoud behouden. Hertaald door Jasper J. Stam MTh.

Prof. G. Wisse (18731957) was predikant van de
Christelijke Gereformeerde
Kerken en hoogleraar aan
de Theologische School te
Apeldoorn. Onder andere zijn
boek ‘De droefheid naar God’
sprak een breed publiek aan.

Doelgroep: Ambtsdragers en gemeenteleden

G. Wisse

Promotie
• Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

G. Wisse

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 240 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 19,95
ISBN 978 90 8718 3448
c-NUR 700-053
Verschijnt oktober 2020
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Theologie

Bijbelse lessen over de antichrist en zijn macht voor mensen die uitzien
naar de wederkomst

Eindtijd

Ds. M. van Reenen

Voorbereid op de komst van de antichrist
Wat is er aan de hand met deze wereld? Klimaatverandering, digitalisering, epidemieën ... Komt het einde
dichterbij?
En wat
hebben
we dan te
verwachten?
Wat is er aan de
hand met
deze
wereld?
Klimaatverandering,
digitaEen van de dingen die de Bijbel duidelijk voorzegt, is de
lisering, epidemieën
...
Komt
het
einde
dichterbij?
En
wat
hebben
we
komst van de antichrist. Er is in het verleden veel over
dan te verwachten?
Een van
dingenSommigen
die in dewisten
Bijbel
hem gesproken
en de
geschreven.
hemduidelijk wordt
preciesvan
aande
te wijzen.
Maar nuErlijkt
voorzegd, is dezelfs
komst
antichrist.
ishijintoch
hetvooral
verleden veel over
een schimmige figuur. Wie is hij, waar zal hij zijn, wat zal
hem gezegd, sommigen
wisten
hem
precies aan te wijzen. Maar nu lijkt
hij doen, wanneer
zal hij
komen?

hij toch vooral een schimmige figuur. Wie is hij, waar zal hij zijn, wat zal
De auteur gaat vanuit de Bijbel op deze vragen in. Niet
hij doen, wanneer
zal hij komen? De auteur gaat vanuit de Bijbel op
om onze nieuwsgierigheid te bevredigen, maar opdat
deze vragen in.weNiet
om onze
nieuwsgierigheid
maar
voorbereid
zijn voor
tijden van verleidingte
en bevredigen,
vervolging.
En
dat
in
de
vertroostende
wetenschap,
dat
ook
opdat we voorbereid zijn voor tijden van verleiding en vervolging. En
deze duistere periode uit zal lopen op de heerlijkheid
dat in de vertroostende
wetenschap,
dat ook deze duistere periode
van Christus en
Zijn Kerk.
uit zal lopen op de heerlijkheid van Christus en Zijn Kerk.

De vijand rukt vast aan

De vijand rukt vast aan

Doelgroep: Theologen, ambtsdragers, gemeenteleden en jongeren

De vijand rukt vast aan NIEUW.indd 1

9 789087 183578
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Ds. M. van Reenen

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

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

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

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 204 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 90 8718 3578
c-NUR 700-064
Verschijnt oktober 2020

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.

Promotie
• Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Ds. M. van Reenen

9 789087 183578
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Theologie
Kerkgeschiedenis

Boeiende beschrijving van de loop van Gods Woord over de aarde en de
lessen daaruit voor de toekomst

Algemeen

De regenbui

G. Roos

De regenbui
Begin, groei en neergang van het christendom, en
hoe nu verder
Dit boek laat eerst zien hoe de Vroege Kerk groeide. Dwars door de
vervolging heen. Toen de kerk na enkele eeuwen gesetteld raakte,
was er sprake van secularisatie en deformatie. De geloofskracht
nam af. De islam rukte op en nam de macht over in een deel van het
gebied waar de kerk voorheen bloeide. Waar de kerk de toon bleef
zetten, groeide het rooms-katholicisme. De Reformatie zorgde voor
nieuw leven in de kerk. Maar de Verlichting, de Schriftkritiek en de
theologie na Auschwitz hadden grote beroering tot gevolg. Velen
raakten het geloof kwijt. Groepen christenen verenigden zich. Om
zichzelf te verdedigen en waarheid te proclameren. Er ontstond een
rooms-katholieke, een neocalvinistische, maar ook een reformatorische zuil. Maar ook dat hielp niet. Dit boek laat zien hoe de regenbui
van het Woord voorttrekt. Maar het wil ook - in het bijzonder in de
laatste hoofdstukken - te denken geven over de toekomst.

G. Roos
G. Roos

De regenbui

G. Roos (1949-2020) was commentator bij het Reformatorisch
Dagblad en publiceerde diverse
boeken, onder meer over kerkhistorische onderwerpen.

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep: Theologen, ambtsdragers en geïnteresseerde gemeenteleden

Begin, groei en neergang van het
christendom, en hoe nu verder

Eerder verschenen:

Perumque prenihi cimagnis ipsa il ipsamus dolestiore rendus aceaqui aliatenit aut ut latistium quamus.
Ecuptatibust occus et, seque re nonsequam quuntiossi to omni di cus ditam dolupta
Ecuptatibust occus et, seque re nonsequam quuntiossi to omni di cus ditam doluptaAqui cum aut
di comnisse atem vendia nam is nullam sa pora de porpore ssitio vid mossime officti is exerit,
volupta errovid endestio. Sequodis de saecea nonem fugit aborpor ionsAs

G. Roos
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ELKE WEEK EEN WOORD

Ga. Et a veles aperitatibus aut mollaudis eariatias se ma nitatibusda doles que eaquas
exceati beribus molore volum quosam et pa volutatur?
Mi, utem velit que quam accusdae providis voles minvelest et am, con net laborum quaese
natature que consequaerit omnis aliquatur solloribus aspelloritat et ex eum rat.Inus. Aque
dolum ut odipsunt litaqui rerovide dis eum nus minvene solorer sperum corro offic temporibus et ari ad moditat eniaecto cusdae. Tem natur? Qui dolor sapid mollupi enderum,
ut haribusam apel ide doluptatiae voluptam autat eos ut excepta culparc ipidestorum aut
quia volenihilis doluptat.

Elke dag een woord_omslag.indd 1

Uitvoering gebonden
Formaat 16 x 24 cm
Omvang ca. 416 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 29,95
ISBN 978 90 8718 2731
c-NUR 704-020
Verschijnt september 2020
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Kerkgeschiedenis

Algemeen

De kerkgeschiedenis komt in deze verhalen voor jong en oud tot leven

Gisette van Dalen-Heemskerk

De kerkgeschiedenis
in 100 verhalen

Ximus ipsant reium reptaep elictusa vendantem res mo et et aut labore iliqui veriamus
magnimendem am autem quo mos aut late et eum eos cus dolupta que reptatur? Quibusae
natiat.

Dae peraes quo velenih itatat magnatius aliqui tenit que conseque quam qui dolupta nientus minimus, tem volor atur rem quibus, et et aliquam, officius aut quas voloria veliquiat

Deel 2

dolupta tquiaectur, tet arumquuntia quiandesciis expe ipiet ped quaepro vitatenim solores
que nos eum nam alit voloressin remperit, necae. Quiam, con pro etur, asperi ut evero imperep reptae nost, ut et lita ni to omnihit qui sitint eicat.

Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 21,99

deel 2

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

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

Gisette van Dalen

De kerkgeschiedenis
in 100 verhalen

deel 1

Gisette van Dalen

9 789087 183769
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in 100 verhalen

1

De kerkgeschiedenis in 100 verhalen deel 1

Full colour
Uitvoering gebonden
Formaat 20 x 20 cm
Omvang ca. 208 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 28,95
ISBN 978 90 8718 3769
c-NUR 704
Verschijnt november 2020

De kerkgeschiedenis

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

deel 2 Gisette van Dalen

‘Onophoudelijk
beuken torenhoge golven tegen de Greyhound aan. De
Les dempori ulluptistius eos is reri ut apidit odiori quia volenim ilibus eos nullesto et, quia
eossintem consed quamet laut vero volorum eostiusam as sunt.
bemanning hoost
uit alle macht het binnenstromende zeewater weer
Hentemp oruntion con pliqui sitas volupta temporeptur sitaspedit voluptam quatur restiate
overboord. Ze
zijn
in een verschrikkelijke storm terechtgekomen. Vlak bij
quatquam et occaborum harum quis dolum et porerio. Ebitatem eicaecest etus, ut eatus,
el inum res ea doles ut qui delestota inusapeliam rent, con corum quodipi endero cusdaep
de kapitein staat John Newton. ‘Moge God ons genadig zijn,’ roept hij uit.
udandae porempero idunt, sum qui torroritatur modigen ectiorem. Agnis maximporro tet
Meteen gaat het door hem heen: Zou er voor mij nog wel genade zijn?’
Dit tweede (en laatste) deel van ‘De kerkgeschiedenis in 100 verhalen’
begint in het tijdperk van de Reformatie en loopt door tot in de huidige
tijd. De auteur beschrijft de indrukwekkende levensverhalen van reformatoren, opwekkingspredikers, zendelingen en martelaren. In elk hoofdstuk
zijn kaders met achtergrondinformatie opgenomen. In deze vijftig verhalen
schittert de trouw van God. Hij houdt ondanks alle tegenwerking Zijn kerk
9 789087 183769
in stand! Een boek dat jong en oud met interesse zal lezen.

Gisette van Dalen

De kerkgeschiedenis in 100 verhalen

On eatiume voluptasimus moluptusciis di conse pro eturiatur sitae et laceatur, torrorerrum
dolorem nis alit rerunte ex eatias rem veribus.
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Leven als christen

Geloofsopbouw jongeren

Geschikt voor Bijbelstudie, persoonlijk of in groepsverband

J. Kriekaard

Alarm!

Alarm!
Joseph Alleine en zijn dringende oproep tot bekering

J. Kriekaard
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Joseph Alleine
en zijn dringende
oproep tot bekering

J. Kriekaard

‘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!’
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 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! Dit boek is geschikt voor
persoonlijk gebruik, maar ook als leidraad voor (jeugd)verenigingen.
Doelgroep: Jongeren

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Jeroen Kriekaard (1987) is
docent godsdienst op het
Driestar College te Gouda.
Daarnaast geeft hij catechesatie en catechese cursus voor
ambtsdragers. Van zijn hand
verschenen eerder de boeken
‘Jesaja’ ‘Jeremia’ en ‘Tot een
volkomen verzoening’.

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 120 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 4032
c-NUR 707-004
Verschijnt oktober 2020
Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 7,49
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Leven als christen

Een van de belangrijkste Bijbelboeken in eenvoudige taal uitgelegd
aan jongeren

Geloofsopbouw jongeren

H. van Dam

De Romeinenbrief is de sleutel om heel de
Bijbel goed te kunnen snappen. Daarom is
vangoed
de apostel
De Romeinenbrief is het
de belangrijk
sleutel omdeze
heelwoorden
de Bijbel
te kunnen snapPaulus goed te begrijpen. Dat is niet zo
pen. Daarom is het belangrijk
deze
woorden
van
de
apostel
Paulus goed
eenvoudig. Het Bijbelboek Romeinen is
te begrijpen. Dat is niet
eenvoudig.
is
somszobest
moeilijk. Het
Om Bijbelboek
jou te helpenRomeinen
legt
de auteur
voorlegt
versde
hetauteur
Bijbelboek
uit vers het
soms best moeilijk. Om
jou tevers
helpen
vers voor
in eenvoudige taal.
Bijbelboek uit in eenvoudige
taal. De auteur baseerde zich daarbij op
De auteur baseerde zich daarbij op de
de Kanttekeningen bij
de Statenvertaling
en het Bijbelcommentaar
van
Kanttekeningen
bij de Statenvertaling
en het
Bijbelcommentaar van Matthew Henry.
Matthew Henry.

romeinen VOOR JOU

Romeinen voor jou

H. van Dam (1931) schreef
een lange reeks boeken met
Bijbelse vertellingen, verhalen over de kerkgeschiedenis en (Bijbel)studieboekjes
voor kinderen en jongeren.
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H. van Dam schreef vele boeken met
Doelgroep: Jongeren,
ouders
en leerkrachten
Bijbelse
vertellingen
en verhalen over de
kerkgeschiedenis. Zijn boeken zijn in tal van
talen vertaald.

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

voor jou.indd
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H1 van Dam

Uitvoering paperback
Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang ca. 104 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 3486
c-NUR 707-004
Verschijnt oktober 2020
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Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Leven als christen

Geloofsopbouw jongeren

Toegankelijke kennismaking met het werk van ds. G.H. Kersten

Bart Bolier

Kersten in quotes
Dienaar, herder, leraar
‘Kersten in quotes’ bevat een bloemlezing uit de nagelaten
werken van ds. G.H. Kersten. Aan de hand van verschillende
thema’s wordt de lezer door de werken van ds. Kersten geleid.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: verkiezing en verantwoordelijkheid, wedergeboorte en geloof, Doop en
Avondmaal en Wet en Evangelie. De auteur heeft een toegankelijk
boek samengesteld, waarmee zowel jongeren als ouderen kennis
kunnen nemen van het werk van deze dienaar, herder en leraar.
De teksten zijn geschikt voor persoonlijke overdenking, maar ook
voor bespreking op (belijdenis)catechisatie en in studiegroepen.

Bart Bolier (1982) is ondernemer en ambtsdrager. Hij
is getrouwd en vader van vijf
kinderen. Eerder publiceerde hij: ‘Ontmaskerd.
Wat je moet weten over
popmuziek’ en ‘Kersten in
kleur. Voorganger, verbinder,
vernieuwer’.

Doelgroep: Jongeren en ouderen; zowel voor persoonlijk gebruik
als voor (belijdenis)catechisatie en studiegroepen

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften
Eerder verschenen:

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.

KERSTEN IN KLEUR

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.

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.

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

Bart Bolier

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.

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 200 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 90 8718 3882
c-NUR 707-004
Verschijnt november 2020

voorganger, verbinder, vernieuwer
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Dagboek

Een dagboek vol geestelijk onderwijs. Met een extra
duidelijke letter.

Kerkelijk jaar

Ds. W.C. Lamain

Ds. W.C. Lamain (19041984) was predikant van de
Gereformeerde Gemeenten.
Hij diende achtereenvolgens
de gemeenten van Leiden,
Rotterdam-Zuid en Rijssen. In
1947 vertrok hij naar Amerika,
waar hij tot zijn overlijden in
1984 predikant was van de
gemeente van Grand Rapids.

Een begeerlijke rijkdom
Bijbels dagboek

Bijbels dagboek

Een
begeerlijke
rijkdom

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

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 376 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 19,95
ISBN 978 90 8718 3479
c-NUR 707-022
Verschijnt september 2020

9 789087 183479

24

9 789087 183479

Bijbels
dagboek

Ds. W.C. Lamain

Een
begeerlijke
rijkdom

Bijbels dagboek

Ds. W.C.
Ds. W.C. Lamain (1904-1984) was een bekend predikant binnen
Lamain
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
vaderland
diewas
deeen
persoonlijke
omgang
met de Heere kenden.
Ds. W.C.oude
Lamain
(1904-1984)
bekend predikant
binnen
de Gereformeerde
Gemeenten
en daarbuiten.
Ook al diende
hij
Uit zijn nagelaten
werken
is een dagboek
samengesteld.
Het zijn
het grootse deel van zijn ambtelijke loopbaan in Amerika, desonwoorden vol onderwijs en troost. Op indringende wijze kon ds.
danks had hij door zijn preken en artikelen innige banden met
grotedie
ernst
spreken over
de eeuwige
velen in Lamain
het oudemet
vaderland
de persoonlijke
omgang
met de toekomst van hen
Heere kenden.
die voor eigen rekening voortreizen naar de eeuwigheid. Maar hij
kon ook op een zeer liefdevolle manier wijzen op de mogelijkheid
Uit zijn nagelaten werken is een dagboek samengesteld. Het zijn
worden
door Op
de indringende
Heere Jezus,wijze
de kon
enige
woordenvan
vol zalig
onderwijs
en troost.
ds.Borg en Middelaar.
Lamain Door
met grote
ernst spreken
eeuwige
toekomst
vannadat hij gestorven
dit dagboek
magover
ds. de
Lamain
nog
spreken
hen die voor eigen rekening voortreizen naar de eeuwigheid.
is. Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen.

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Dagboek

Kerkelijk jaar

Bijbels dagboek waarin jongeren in hun eigen taal worden aangesproken

Ben de Raaf

Zoom out
Bijbels dagboek voor jongeren
‘Zoom out’ is een vervolg op het eerder verschenen dagboek
‘Zoom in’. In dit dagboek wordt opnieuw per maand ingezoomd op een bepaald Bijbelgedeelte. Daardoor wordt de
boodschap van Gods Woord dichter bij jou gebracht. Neem
elke dag even de tijd om daarbij stil te staan. Gods boodschap is immers van levensbelang! Reserveer daarom bewust
een moment (aan het begin of aan het eind van de dag) om
daar aandacht aan te geven. Daarover wil de Heere Zijn zegen
geven. Luister naar Zijn stem!

Ben de Raaf (1961) is sinds
1979 werkzaam bij de politie
Rotterdam. Daarnaast is hij
ouderling in de Gereformeerde
Gemeente van RotterdamAlexander. Hij was jarenlang
actief in het kerkelijk jeugdwerk. Schrijven is zijn grote
hobby. Hij heeft inmiddels vele
kinder- en jeugdboeken op zijn
naam staan.

Doelgroep: Jongeren vanaf 14 jaar

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften
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Dagboek

Kerkelijk jaar

Dr. H.F. Kohlbrugge

C.H. Spurgeon

Genade alleen

U bent mijn Schuilplaats

Bijbels dagboek

Bijbels dagboek (grote letter)

D r. H . F. Ko h l b r ug g e

Genade alleen

Genade alleen
Bijbels dagboek

n

Dr. H.F. Kohlbrugge

Uitvoering gebonden
Formaat 11,3 x 18,5 cm
Omvang ca. 376 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 19,95
ISBN 978 90 3360 7622
c-NUR 707-020
Verschijnt september 2020
9 789033 607622
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Bijbels
dagboek
De bekende predikant uit Elberfeld
(1803Dit dagboek Hij
is samengesteld
aan de hand van het
1875) was een bewogen pastor.
had diep
bekende boek De Psalmen Davids van de geliefde
predikant
C.H. hij
Spurgeon
(1834-1892).
inzicht in de Heilige Schrift.
Maar
bezat
ook In dit overbekende werk geeft hij per psalmvers een korte
de gave om mensen op een
pastorale
manier
verklaring. Duidelijk horen we daarin het hart van
de pastor kloppen. Heel eenvoudig en praktisch beaan te spreken. Op indringende
wijze
predikte
schrijft hij lessen
voor het
geestelijke leven maar ook
voor het leven van elke dag! In de Psalmen vinden
hij enerzijds de totale verlorenheid
vanen de
we troost, bemoediging
onderwijs. Voor jongeren
én ouderen. In voorspoed en tegenspoed, in rijkmens, maar anderzijds ook
rijke genade
domde
en armoede,
in zieke en gezonde dagen wijzen
de Psalmen heen naar Hem Die ons leven bestuurt.
die er is in Christus Jezus. Van
zijn
handHogepriester
zijn Die de
Naar de
medelijdende
Schuilplaats is voor allen die Hem liefhebben.
vele Schriftverklaringen en preken bewaard.
Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen
Daaruit zijn deze dagboekstukjes samengesteld. Zijn woorden zijn heel toegankelijk en
verrassend actueel. Ook voor jonge mensen!
Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen. Dit
najaar verschijnt de derde druk.

U bent mijn Schuilplaats_omslag.indd 1

C.H. Spurgeon

C.H. Spurgeon

U bent
mijn
Schuilplaats

Dit dagboek is samengesteld aan de hand
van het bekende boek De Psalmen Davids van
de geliefde predikant C.H. Spurgeon (18341892). In dit overbekende werk geeft hij per
psalmvers een korte verklaring. Heel eenvoudige en praktisch beschrijft hij de lessen voor
het geestelijke leven maar ook voor het leven
van elke dag! In de Psalmen vinden we troost,
bemoediging en onderwijs. Voor jongeren én
ouderen. In verschillende levensomstandigheden wijzen de Psalmen heen naar Hem Die
ons leven bestuurt. Naar de medelijdende
Hogepriester Die de Schuilplaats is voor allen
die Hem liefhebben. Samengesteld door
J. Kranendonk-Gijssen.

U bent mijn
Schuilplaats
Bijbels
dagboek

Bijbels
dagboek

Uitvoering gebonden
Formaat 16 x 24 cm
Omvang ca. 376 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 21,95
ISBN 978 90 8718 4094
c-NUR 707-020
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Dagboek & Overdenking
Pastoraal

Kerkelijk jaar

Elke dag een korte tekst van Augustinus om te overdenken

Hans Alderliesten

AUGUSTINUS BREVIER

Augustinus Brevier
Woorden voor elke dag

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 (354430) 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.

Woorden voor elke dag

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.

Doelgroep: Persoonlijk gebruik; jongeren en ouderen

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Uitvoering gebonden
Formaat 10 x 14,4 cm
Omvang ca. 384 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 16,95
ISBN 978 90 8718 4070
c-NUR 707-021
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29-05-20 16:20

9 789087 184070

27

Dagboek & Overdenking

Een dagboek met 49 overdenkingen over hartstochtelijke liefde
en wederliefde

Algemeen

Ds. C.G. Vreugdenhil

Hartstocht

Uitvoering paperback
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omvang ca. 256 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 90 8718 4063
c-NUR 707-021
Verschijnt oktober 2020
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Doelgroep: Gemeenteleden

9 789087 184063

Ds. C.G. Vreugdenhil

praktische voorbeelden aan de orde om het Evangelie te delen met nietgelovigen. In hetDs.
boek
zijn
ook gespreksvragen
opgenomen.
C. G.
Vreugdenhil
is emeritus predikant
van de De motivaGemeenten. liefde tot God en de hoop dat
tie van de auteurGereformeerde
is een hartstochtelijke
dit dagboek bij mag dragen aan het door Gods genade leren kennen van
deze liefde.

Hartstocht

Wat een ontmoeting is dat geweest, van Jezus met de
vrouw bij de Jakobsbron. Aan de kant van Christus
schittert een hartstochtelijke liefde voor deze zondige
vrouw. Haar leven is vol van hartstochtelijke zonden
Toerusting en
aansporing om te getuigen
op het gebied van de seksualiteit.
Deze wonderlijke ontmoeting staat centraal in
Hartstocht, een dagboek met 49 overdenkingen.
Wat een ontmoeting is dat geweest, van Jezus met de vrouw bij de
Verschillende meditaties gaan over lofprijzing en
Jakobsbron. Aanaanbidding.
de kant van
schittert
In Christus
het tweede
gedeelte een
van hartstochtelijke
het boek
het hartstochtelijk
op de
liefde voor dezekomt
zondige
vrouw. Haar getuigen
leven is van
vol Paulus
van hartstochtelijke
Areopagus aan bod. Zijn houding heeft christenen in
zonden op het gebied van de seksualiteit. Deze wonderlijke ontmoeting
deze tijd veel te leren. Vanuit de Evangeliën en de
staat centraal inbrieven
‘Hartstocht’,
eenpraktische
dagboekvoorbeelden
met 49 overdenkingen.
komen veel
aan de
orde om het
Evangelie
te delen metenniet-gelovigen.
Verschillende meditaties
gaan
over lofprijzing
aanbidding. In het
In het boek zijn ook gespreksvragen opgenomen.
tweede gedeelte van het boek komt het hartstochtelijk getuigen van
De motivatie van de auteur is een hartstochtelijke
Paulus op de Areopagus
aan en
bod.
heeft christenen
in
liefde tot God
de Zijn
hoophouding
dat dit dagboek
bij mag
dragen
aan
het
door
Gods
genade
leren
kennen
van
deze tijd veel te leren. Vanuit de Evangeliën en de brieven komen veel
deze liefde.

Hartstocht
Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil is
emeritus predikant van de
Gereformeerde Gemeenten. Als
predikant diende hij - na zijn
toerustingswerk op
Papua - de gemeenten van
Vlissingen, Lelystad, Groningen
en Houten.

Toerusting
en aansporing
om te
getuigen
Promotie
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Dagboek & Overdenking

Algemeen

Dagboek van de kleinzoon van Mary Winslow

Octavius Winslow

Het verborgen leven

Octavius Winslow

Het verborgen leven

Octavius Winslow

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

3

Het verborgen leven
Gedenkteken voor het leven en de vroege dood van
mijn zoon John Whitmore Winslow
John Whitmore Winslow (1835-1856) was een begaafde en veelbelovende jongeman. Hij studeerde aan Trinity College in Dublin
om predikant te worden, toen hij op 21-jarige leeftijd in de zee
bij Dover verdronk, onder omstandigheden die altijd mysterieus
zullen blijven. Whitmore was de oudste zoon van de bekende
predikant Octavius Winslow (1808-1878). Zoals ds. Winslow een
boek samenstelde over het leven van zijn moeder Mary Winslow,
zo publiceerde hij ook fragmenten uit het dagboek dat Whitmore
nagelaten had. ‘Zijn leven was een verborgen leven’, schreef hij als
diepbedroefde vader over zijn zoon. ‘Ook zijn dood was verborgen. Maar hij leefde en stierf in de Heere. Laten jonge mensen die
aan onze universiteiten studeren dit lezen. En laten zij leren dat de
diepste vroomheid niet onbestaanbaar is met de grootste geleerdheid, en een nauwe wandel met God samen kan gaan met de meest
toegewijde intellectuele cultuur.’
Doelgroep: Persoonlijk gebruik; ouderen en jongeren

Promotie
• Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

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.

Uitvoering gebonden
Formaat 13 x 19 cm
Omvang ca. 264 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 18,95
ISBN 978 90 8718 3660
c-NUR 707-030
Verschijnt oktober 2020
Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 13,99
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Een indringende oproep om in Gods wegen te gaan in tijden van verval

Meditaties

Thomas Boston

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’.

Plicht en zegen
Deel 5 in de serie

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

Plicht en zegen

‘Goddeloosheid verslindt
zielen
van velen
enis dode
vormen
In de
tijden
van geestelijk
verval
het voor
gelovigen van
grootste belang
tegeneen
de stroom op
knagen aan de zielen vanhetanderen.
Doeom
er vastbesloten
alles aan om
te roeien. Boston gebruikt Noach als voorbeeld en wijst
bevindelijk, geoefend enelkwerkzaam
christen
teom
zijn.’
mens op zijn
dure plicht
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
In tijden van geestelijk verval
is hetvan
voor
gelovigen
van het maar ook
goedkeuring
de Heere.
Een indringend
hoopvol woord
in tijden
groot verval.
grootste belang om vastbesloten
tegen
de van
stroom
op te

Plicht en
zegen

Thomas Boston

roeien. Boston gebruiktThomas
NoachBoston
als voorbeeld
en wijst elk
(1676-1732) was een puritein uit Schotmens op zijn dure plichtland.
om Op
in Gods
wegen
te
Zij een
diepreek
dit van
zijn elfde jaar werdgaan.
hij onder
Henry Erskine ontdekt aan zijn verloren toestand en
door genade doen, mogen ook een rijke zegen verwachten:
leerde hij de noodzakelijkheid van Christus kennen. Als
vrede in het geweten enpredikant
de gunst
enhijgoedkeuring
van
de en Ettrick
heeft
de gemeenten van
Simprin
gediend.
Boston
heeft veel
werken
nagelaten.
Heere. Een indringend maar
ook
hoopvol
woord
in tijden
vanZijn bekendste boek is De viervoudige staat.
groot verval.

Ontmoetingen met puriteinen

Thomas Boston

Doelgroep: Persoonlijk gebruik; jongeren
9 789087 183998
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Vaste hoop

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 182069

12-04-19 18:00

Ware liefde_omslag.indd 15

9 789087 182076

18-04-19 10:17

Ontmoetingen met puriteinen

Het beste

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

Hugo Binning

9 789087 182823

9 789087 182076
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Ni volut ut officil lautassi dolorpor
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nonsequam nobis ellibus cipsam velenec tiandus.
Bus quiscienis rescia nus, et et quis ium iustiatiunt dist,
sapere, aute sa dolorum est quationseri volorrorior ali

Ware liefde

Richard Sibbes

Joseph Alleine

volgt.
Ontmoetingen met Flaptekst
puriteinen

Het allerbeste

Andrew Gray

volgt. Ni
Ontmoetingen metFlaptekst
puriteinen

Hugo Binning

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.
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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

Ware liefde
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Echt geluk

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.

Ontmoetingen met puriteinen

Promotie
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Citaat

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

Echt geluk

Uitvoering paperback
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Dagboek & Overdenking

De inleiding op de wet op een diepe en rijke manier verklaard

Meditaties

Ebenezer Erskine

Rijke belofte

e bij elier ten
genade.

Deel 6 in de serie Ontmoetingen met puriteinen
Rijke belofte

orden op
ne de beds de val
e heilige
ze preek
d – diept
n dat ze
ond van
d is onze

Rijke belofte

Ebenezer Erskine

itein uit
dikant te
Daarna
t als zijn
gelaten.

‘Hoe lieflijk worden hier de wet en het Evangelie bij elkaar gebracht.
Hoe beminnelijk staat de wet hier ten dienste van het heerlijke doel
en oogmerk van de genade.’

Ontmoetingen met puriteinen

Ebenezer Erskine (1680-1754)
was een puritein uit Schotland.
Op 23-jarige leeftijd werd hij
predikant te Portmoak, waar
hij 28 jaar lang heeft gestaan.
Daarna diende hij 23 jaar de
gemeente in Stirling. Net als
zijn jongere broer Ralph heeft
hij tal van preken nagelaten.

Ik ben de Heere uw God.’ Deze inleidende woorden op de Tien
Geboden zijn volgens Ebenezer Erskine de belangrijkste die God ooit
heeft uitgesproken sinds de val in het paradijs. Juist omdat ze voorafgaan aan de heilige wet van God hebben ze zo’n rijke inhoud. In deze
preek - volgens Erskine zelf de beste die hij ooit hield - diept hij deze
rijkdom uit voor zondaren die weten dat ze schuldig staan aan de wet.
En die tegelijk op grond van het genadeverbond mogen zeggen: ‘Deze
God is onze God.’

Ebenezer Erskine

Doelgroep: Persoonlijk gebruik; jongeren

Promotie
• Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften
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Hugo Binning

Andrew Gray
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Andrew Sibbes
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Dagboek & Overdenking

Praktisch Bijbels onderwijs over de dagelijkse omgang met
onze naaste

Meditaties

Arthur Alderliesten

Zijn als Christus

Zijn als Christuså

Hoe gaan we als christen met onze
naaste om? Doordeweeks, in ons
werk en op andere plaatsen. Het is
soms een worsteling. Niet zelden
52 x goed
doen
is het
een zoektocht naar de oriëntatie die God ons wijst. Niettemin
geeft God in Zijn Woord verrassend
veelals richtinggevende
antwoorden
Hoe gaan we
christen met onze
naaste om? Doordeweeks, in ons werk en
op deze vraag. Ook waar het gaat
op andereom
plaatsen?
Het
is
soms
een
Niet zelden is het een zoekde zorg voor onze naaste. worsteling.
Zowel
het levensbegin,
het ons
levenseinde
tocht naarrond
de oriëntatie
die God
wijst. Niettemin geeft God in Zijn Woord
als de levenswandel tussen de randen
verrassendvan
veel
antwoorden op deze vraag. Ook waar het gaat
hetrichtinggevende
leven.
In
52
overdenkingen
gaat
de auteur
om de zorg voor onze naaste. Zowel
rond in
het levensbegin, levenseinde als de
op de drie kernelementen van de chrislevenswandel
tussen
de
randen
van
het
leven.
telijke levenswandel: geestelijke eigen- In 52 overdenkingen gaat de
schappen,
en denkenvan
en hanauteur in op
de driekarakter,
kernelementen
de christelijke levenswandel: geestelijke
delen. De artikelen zijn gegroepeerd
eigenschappen,
karakter,
en
denken
en
handelen.
De artikelen zijn gegroepeerd
rond de zaligsprekingen, de zeven
deugden,
de
Tien
Geboden,
en
de
zerond de zaligsprekingen, de zeven deugden, de tien geboden, en de zeven
ven werken van barmhartigheid. DaarAlderliesten
werken vannaast
barmhartigheid.
Daarnaast
deArthur
auteur
nog een aantal
behandelt de auteur
nog eenbehandelt
aan(1979) is manager
specifieke
thema’s,
zoals ouderdom,
specifieke tal
thema’s,
zoals
ouderdom,
mantelzorg, eenzaamheid,
sterven
en zorg
vriendennetwerk
bij
mantelzorg, eenzaamheid, sterven en
Lelie zorggroep. Hiervoor dieren.
zorg voor dieren.
voor was hij directeur
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(VBOK). Hij studeerde bedrijfskunde,
communicatie en
theologie.

9 789087 183400

Zijn als
Christus

52x goed doen

Ar t hur A l derliesten

van de Vereniging
ter Bescherming van

Doelgroep: Mensen in de zorg, ambtsdragers, predikanten
en gemeenteleden
het Ongeboren
Kind

Arthur Alderliesten (1979) is
manager vriendennetwerk bij
Lelie zorggroep. Hiervoor was
hij directeur van de Vereniging
ter Bescherming van het
Ongeboren Kind (VBOK). Hij
studeerde bedrijfskunde, communicatie en theologie.

Promotie
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

A r th u r A l d e r l i e s t e n
06-04-20 16:57

Pastorale thema’s

Homoseksualiteit

Bijbelse antwoorden op vragen over (homo)seksualiteit

Liefde die boven alles uitgaat

Dr. P. de Vries, dr. M. Klaassen

Liefde

die boven
alles uitgaat

Dr. P. de Vries en dr. M. Klaassen

Wat zegt
de Bijbel
over (homo)seksualiteit
en identiteit?

Liefde die boven alles uitgaat
Wat zegt de Bijbel over (homo)seksualiteit en identiteit?
Onder christenen is veel discussie over de seksuele ethiek. Vanuit de overtuiging dat
de Bijbelse gegevens niets van hun geldigheid verloren hebben, zoeken de auteurs
van dit boek antwoorden op vragen over huwelijk, seksualiteit en in het bijzonder
homoseksualiteit. Ze gaan in op de seksuele revolutie en laten de doorwerking
daarvan in de huidige samenleving zien. ‘Liefde die boven alles uitgaat’ behandelt relevante Schriftgedeelten uit het Oude en het Nieuwe Testament. Daarbij analyseren
de auteurs de verschillende manieren waarop deze teksten geïnterpreteerd worden.
De auteurs betogen dat onze identiteit niet in de eerste plaats bepaald wordt door
onze seksuele gevoelens. Bepalend voor onze identiteit is of we Jezus Christus toebehoren. Bij alle gebrokenheid die op het gebied van relaties en seksualiteit wordt
ervaren, wil dit boek heenwijzen naar de liefde van God, een liefde die boven alles
uitgaat.

Dr. M. Klaassen (1981)
studeerde theologie aan de
Universiteit Utrecht en is
sinds 2015 predikant van
de hervormde gemeente te
Arnemuiden, eerder stond hij
in Sliedrecht. Hij promoveerde
in 2013 op een studie naar de
visie op de rechtvaardiging in
de gereformeerde traditie.

Doelgroep: Iedereen die behoefte heeft aan Bijbelse toerusting in de actuele discussie over seksuele ethiek

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke) bladen en tijdschriften

Dr. P. de Vries en dr. M. Klaassen

Dr. P. de Vries is docent
Bijbelse theologie en hermeneutiek aan het Hersteld
Hervormd Seminarie en
predikant in de Hersteld
Hervormde Kerk.

Uitvoering paperback
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Verkoopprijs ca. € 14,95
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c-NUR 711-036
Verschijnt oktober 2020
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Pastorale thema’s

Bemoedigende overdenkingen van Elisabeth Elliot over het lijden

Lijden/verdriet

Elisabeth Elliot

De

De hand van de Wever
Lijden is nooit voor niets
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ntotati
eium
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met lijden en

De HAND van de WEVER

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

HAND
WEVER
van de

Lijden is nooit voor niets

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

tegenslag te maken heeft
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voor mijn dochter
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Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Zoektocht naar Bijbelse antwoorden op vragen over moeite en verdriet
in het leven

Lijden/verdriet

Ds. W.A. Zondag

Kruisdragen
Bijbels onderwijs in het lijden
Deel 9 in de serie Zorg voor elkaar

n
af,
welk
den
erwante

Ds. W.A. Zondag

‘Nu reis ik getroost onder ‘t heiligend kruis naar ‘t erfgoed
hierboven, naar ‘t Vaderlijk huis’, dichtte R.M. McCheyne.
Deze troost is geen vanzelfsprekendheid. Het is noodzakelijk dat wij ons verdiepen in de handvatten die Gods
Woord geeft als het gaat over het dragen van het kruis van
‘moeite en zorg’ als rouw, gezinsproblemen, lichamelijke
en psychische nood. Mag je in dit verband ‘waaromvragen’
stellen? En wat kan helpend zijn als wij kijken naar de ervaringen van Job, Asaf, David, Petrus en Paulus? Ook komt
in dit boek ter sprake welk voorbeeld de Heere Jezus heeft
nagelaten in het aanvaarden van de Hem voorgestelde
lijdensweg. Op deze en aanverwante vragen probeert de
schrijver een antwoord te geven.

Kruisdragen

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep: Jongeren en ouderen
Eerder verschenen:
Serie Zorg voor elkaar

buiten het huwelijk. Want hoe gaan we dan om met
seksualiteit? En wat als er een gerichtheid is op hetzelfde geslacht? Aan de hand van Gods Woord zoekt
de auteur met u/jullie naar antwoorden.

De serie Zorg voor elkaar wordt uitgegeven in samenwerking met Stichting ‘de Vluchtheuvel’.
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Hier komt de ﬂaptekst van het boek.

en

DS. C.G. VREUGDENHIL



Samen in een
nieuw gez in
over samengestelde gezinnen

Drs. P. Eikelboom

DS. C.G. VREUGDENHIL

Stilstaan bij het zevende gebod



school. De titel geeft de ‘pijn’ aan in de relatie
tussen ouders en pleegouders: ouders die niet
meer voor hun eigen kinderen kunnen zorgen,
pleegouders die gaan voelen dat de pleegkinderen ‘hun kinderen worden’ maar dat niet
zijn.
Dit boek geeft een inkijk in de praktijk van
pleegzorg en gastopvang. In het boek zijn diverse ervaringsverhalen opgenomen. Daarbij
cirkelt alles om de vraag: Hoe kunnen we
christelijke naastenliefde betonen aan kwetsbare kinderen in gebroken omstandigheden?
Het is zodoende een handreiking voor gasten pleegouders, scholen, ambtsdragers en gemeenteleden.

Schuld

en vergeving

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

en heilig

bewaren

Serie Zorg voor elkaar

Ze horen bij ons?! beschrijft een Bijbelse visie op
Drs. P. Eikelboom
gastopvang en (pleeg)zorg in gezin, kerk en op

Ze horen bij ons?!

ons in het zevende gebod. Zowel vóór als binnen het
huwelijk. Dat kost zelfverloochening en strijd. Ook

Serie Zorg voor elkaar

Schuld en vergeving

Ons lichaam en onze ziel als een tempel van de Heilige
Geest zuiver en heilig bewaren. Dát vraagt God van

 Zuiver en heilig bewaren 

Bijbels
onderwijs
in het lijden

Serie Zorg voor elkaar

nte te

4100

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

Ds. W.A. Zondag

Serie Zorg voor elkaar

Kruisdragen

elijk dat
eft als
g’ als

Pastorale thema’s

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

Een praktische gids voor persoonlijke overdenking bij de voorbereiding
op het Heilig Avondmaal

Avondmaal

Zo iemand DORST R.M. McCheyne, W. à Brakel, M. Henry, C.H. Spurgeon, W. Teellinck

W. à Brakel, M. Henry, R.M. McCheyne,
iemand
DORST
C.H. Spurgeon,Zo
W.
Teellinck
Deze meditaties zijn een praktische handreiking
voor de week van voorbereiding op het Heilig
Avondmaal, voor de avondmaalszondag zelf en de
tijd na de bediening van het Avondmaal.
Het zelfonderzoek richt zich onder andere op het
Meditaties rondom het
Avondmaal
wareHeilig
bruiloftskleed
dat nodig is om de Koninklijke
Gastheer aan Zijn tafel te ontmoeten. Het onderwijs richt zich
op het leven, voor
lijden de
en sterven
Deze meditaties zijn een praktische
handreiking
week van
Christus.

Zo iemand dorst

van voorbereiding op het Heilig Avondmaal, voor de avondmaalsBij bediening
de samenstelling
gebruik
gemaakt van
zondag zelf en de tijd na de
van ishet
Avondmaal.
Het
werken van puriteinen en predikanten uit de tijd
zelfonderzoek richt zich onder andere op het ware bruiloftskleed
van de Nadere Reformatie.
dat nodig is om de Koninklijke Gastheer aan Zijn tafel te ontmoeSamengesteld
door J.lijden
Kranendonk-Gijssen
ten. Het onderwijs richt zich
op het leven,
en sterven van
Christus. Bij de samenstelling is gebruik gemaakt van werken van
puriteinen en predikanten uit de tijd van de Nadere Reformatie.
Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen.
Doelgroep: Gemeenteleden en ambtsdragers

De meditaties zijn een praktische handreiking voor
de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal, voor de avondmaalszondag zelf, en de tijd ná
het Avondmaal.
Het zelfonderzoek richt zich met name op ‘het
ware bruiloftskleed’ dat nodig is om de Koninklijke
Gastheer aan Zijn tafel te ontmoeten. Het
onderwijs richt zich op het leven, lijden en sterven
van Christus.
Bij de samenstelling is gebruik gemaakt van
werken van een puritein en predikanten uit de tijd
van de Nadere Reformatie.
Eerder verscheen Ik voor u

Robert Murray McCheyne,
Matthew Henry,
Thomas Watson e.a.

Meditaties rondom het Heilig Avondmaal

Verbroken voor u_omslag_def.indd1 1

VERGOTEN voor u

De meditaties in dit geschenkboekje zijn een praktische
handreiking voor de week van voorbereiding op het
Heilig Avondmaal.
Voor elke dag is er een gedeelte voor zelfonderzoek en
een onderwijzend gedeelte over de woorden: ‘Wendt u
naar Mij toe, wordt behouden …’
Voor de avondmaalszondag wordt heel praktisch aangegeven hoe de gestalte van ons hart dient te zijn als
we naderen tot de Tafel.
De bundel besluit met de bemoediging: ‘Wie zal ons
scheiden van de liefde van Christus?’ (Rom. 8:35-37).
Bij de samenstelling is gebruik gemaakt van werken
van puriteinen.

Eerder verschenen
in deze serie Ik voor u en
Wilhelmus
à Brakel
Verbroken voor u.
Matthew
Henry
Petrus
Immens
Samengesteld
door J. Kranendonk-Gijssen.
Willem Teellinck

Meditaties rondom het Heilig Avondmaal
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Dit geschenkboekje is samengesteld uit de werken van de
geliefde predikant Robert Murray McCheyne (1813-1843).

VERGOTEN
voor u

Het geheel vormt een praktische handreiking rondom het
Heilig Avondmaal.
Het boekje bevat zes meditaties voor maandag tot en met
zaterdag. Voor de zondag en de daaropvolgende week is
gebruikgemaakt van een preek die McCheyne zelf uitsprak
tijdens een nabetrachtingsdienst.
Speciaal voor jonge mensen zijn enkele vragen opgenomen
die hij in bewogenheid aan hen stelde, met de bedoeling de
vragen te beantwoorden tussen God en hun ziel.
Eerder verschenen:
Ik voor u
Verbroken voor u
Vergoten voor u
Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

R.M. McCheyne, Andrew
Gray, Matthew Henry en
Thomas Watson

Meditaties rondom het Heilig Avondmaal

4-2-2010 8:46:03

31-1-2011 14:02:02

R.M. McCheyne

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

VERBROKEN
voor u

Zonder geld en zonder prijs

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

VERBROKEN voor u

Wilhelmus à Brakel, Matthew Henry, Petrus Immens e.a.

Voor de avondmaalszondag is er een praktisch gedeelte
dat aangeeft hoe disgenoten de sacramenten behoren te
ontvangen. De bundel besluit met een toespraak die Robert
Murray McCheyne hield na de bediening van het Heilig
Avondmaal.

IK
voor u

R.M. McCheyne, Andrew Gray, Matthew Henry en Thomas Watson

Deze bundel bevat meditatieve stukjes die betrekking hebben
op het lijden van de Heere Jezus. Het is een handreiking
tot overdenking van gedeelten uit Gods Woord in de week
van voorbereiding op het Heilig Avondmaal, en op de
avondmaalszondag zelf.
Voor elke dag is er een meditatie tot zelfonderzoek én een
meditatie met onderwijs over Christus’ liefde opgenomen.
Steeds wordt er afgesloten met een passend gedicht.

VERGOTEN voor u

IK voor u

Thema van deze bundel is: ‘Ik voor u (daar gij anders de
eeuwige dood had moeten sterven).’
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R.M. McCheyne, W. à Brakel,
M. Henry, C.H. Spurgeon,
W. Teellinck

Eerder verschenen:

Bij de samenstelling is vooral gebruik gemaakt van de werken
van puriteinen, predikanten uit de Reformatie en de Nadere
Reformatie.

9 789087 183561

DORST

Meditaties rondom het Heilig Avondmaal

VERBROKEN voor u

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

9 789087 183561

IK voor u Robert Murray McCheyne, Matthew Henry, Thomas Watson e.a.

Uitvoering gebonden
Formaat 11 x 16 cm
Omvang ca. 80 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 11,95
ISBN 978 90 8718 3561
c-NUR 713
Verschijnt oktober 2020

Zo iemand

De auteurs leefden in verschillende perioden van de geschiedenis. Zij delen met elkaar te
staan in de reformatorische traditie. In hun prediking legden zij
het accent op de persoonlijke
omgang van de christen met
God en onderstreepten het
belang van levensheiliging.

R.M. McCheyne

Zonder geld
en zonder prijs

Meditaties voor
de voorbereidingsweek,
de avondmaalszondag
en de nabetrachting

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Gedichten

Bemoedigende gedichten voor moeilijke omstandigheden

Troost, verlies, verdriet

M.A. Groeneweg-de Reuver

Hij gaat vooraan

Gedichten

Hij gaat vooraan

Hij gaat
vooraan

M.A. Groeneweg-de Reuver

Mevrouw M.A. Groeneweg-de
Reuver (overleden in 2018) was
huisvrouw en moeder van haar
gezin. Zij raakte in brede kring
bekend door haar eenvoudige,
troostvolle gedichten.

Gedichten
In de dertiende gedichtenbundel van mevr. M.A. Groeneweg-de Reuver - die verschijnt na haar overlijden - vinden we bemoedigende woorden die zij heeft achtergelaten. Het was haar innerlijke vreugde om altijd goed van de Heere te spreken
en nietig van zichzelf. Juist daarin kwam Gods genade zo duidelijk openbaar in haar
leven. Ook de titel van deze bundel getuigt van het vertrouwen van waaruit zij
mocht leven: ‘Hij gaat vooraan.’

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Al mijn moeiten, al mijn tranen,
zal ik brengen bij mijn Heer’.
Want Hij kan de weg wel banen,
al weet ik hem zelf niet meer.
Hoe het verder ook zal gaan,
‘k wacht op Hem, Hij gaat vooraan.
Doelgroep: Zieken, rouwdragenden

M.A. Groeneweg-de Reuver

2

Eerder verschenen:

Zij laat in haar gedichten uitkomen dat niets
bij geval gebeurt, maar dat alles ons toekomt
van Gods Vaderlijke hand.

Mijn
rechterhand
gevat
In deze bundel treft u gedichten aan die iets laten
zien van de strijd en de beproevingen van Gods
kinderen. Maar we lezen ook van Gods rijke
vertroostingen, die Hij Zijn kinderen schenkt door
de kracht van het geloof.

‘k Wil U volgen, o mijn God,
M.A. Groeneweg-de Reuver

Gaat onze weg soms door een donk’re nacht,
Dan zal Hij in Zijn trouw ons niet vergeten.
Als wij op ons ‘waarom’ geen antwoord weten,
Sterkt Hij het hart dat smekend op Hem wacht.

Gedichten

Maak mij stil en houd mij klein.
Krom wordt recht, o zalig lot,
Als ik straks bij U mag zijn!

M.A. Groeneweg-de Reuver

M.A. Groeneweg-de Reuver

M.A. Groeneweg-de Reuver

Mijn wenend en verbroken hart
Roept in aanbidding en in smart:
‘Gij hebt voor mij Uw Zoon gezocht.
O God, wat ben ik duur gekocht!’

Geef ons
kracht

M.A. Groeneweg-de Reuver

M.A. Groeneweg-de Reuver

Wat bent U goed
De dichtbundels van mevr. M.A. Groeneweg-de
Reuver én de kaarten met haar gedichten zijn bij
velen bekend en geliefd.
In deze tiende dichtbundel heeft zij op gevoelvolle
wijze verwoord wáár rust en kracht te vinden is
als een ernstige boodschap verwerkt moet worden.
Zij heeft de meeste gedichten geschreven tijdens
de ziekte en na het overlijden van haar man.
Ook heeft zij opnieuw gedichten geschreven
rondom Kerst, Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren.
Leer ons maar stil te zijn in alles wat U doet.
Hoe krom het pad ook is, Heer’, in ons leven.
En hóé we op die weg ook mogen beven,
leer ons dan toch te kunnen zeggen: ‘God is goed’.

U in de 1e regel vs. Je in de 2e regel. Maar ze
getuigen ook van Gods rijke…..

De gedichten zijn bijzonder geschikt voor
zieken, rouwdragenden en eenzamen.

Gedichten

Mijn
rechterhand
gevat

Gedichten

Geloven zonder zien

Wat bent
U goed

In deze twaalfde bundel die van de hand van
mevr. M.A. Groeneweg-de Reuver verschijnt
zijn gedichten opgenomen die spreken van
vertrouwen, troost en bemoediging in dagen
van zorg en verdriet. Maar ze getuigen ook
van Gods genade in dagen van vreugde en
blijdschap.
Haar gedichten kenmerken zich door haar
voortdurend heenwijzen naar de Bron van
troost, Jezus Christus en Die gekruisigd.

M.A. Groeneweg-de Reuver

M.A. Groeneweg-de Reuver

Ik ben
met u

In deze dichtbundel vertolkt mevrouw
M.A. Groeneweg-de Reuver gevoelens rond
de thema’s ziekte, eenzaamheid, moeite en
verdriet.

Geloven zonder zien

In deze negende dichtbundel weet zij opnieuw
op een gevoelvolle manier te verwoorden wat
er in allerlei omstandigheden in ons hart kan
omgaan. De gedichten wijzen altijd op Hem,
van Wie alleen echte hulp kan komen!

Geef ons kracht

M.A. Groeneweg-de Reuver

raad

Gedichten

Wat bent u goed

Hij weet

De dichtbundels van mevrouw M.A. Groenewegde Reuver én de kaarten met haar gedichten zijn
bij velen bekend en geliefd.

Mijn rechterhand gevat

Ik ben met u

Geef ons kracht

Gedichten

IK ben met u

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

M.A. Groeneweg-de Reuver

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

Hij weet raad

Hij weet raad

Gedichten

Geloven
zonder
zien

Uitvoering paperback
Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang ca. 56 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 5,95
ISBN 978 90 8718 3622
c-NUR 714-055
Verschijnt september 2020

9 789087 183622
M.A. Groeneweg-de Reuver
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Christen en maatschappij

Reflecties over gebeurtenissen en ontwikkelingen in kerk en samenleving

Algemeen

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

Bespiegelingen over school, kerk en samenleving

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

Wandelingen langs de rivier van de tijd

Dr. Ewald Mackay

Wandelingen
langs
de rivier
van de tijd

Dr. Ewald Mackay

Tijdens zijn wandelingen langs de Merwede in Sliedrecht laat de auteur zijn
Dr. Ewald Mackay
is historicus in
en de
fi losoof.
als de trein. Maar
gedachten gaan over gebeurtenissen
op school,
kerkHijofis in
docent geschiedenis, cuma en fi losofie verbonden aan
ook over ontwikkelingen in het
maatschappelijke
of het
persoonlijke
leven.
Driestar
Hogeschool te Gouda. Eerder
publiceerde
hij
andere Het Grote Huis, Een Leeskamer in het Grote
In deze bundel heeft hij zijn onder
reflecties
vastgelegd
en
neemt
hij
de
lezer
mee
Huis en De Gedenkbalk van het Grote Huis.
in zijn wandelingen langs de rivier van de tijd. In deze teksten klinkt de echo
door van de boeken die Mackay eerder publiceerde. Boeken waarin hij vanuit
een eenheid van geloven en denken het erfgoed van de Kerk der eeuwen
verdedigt om dit over te dragen aan nieuwe generaties.
Doelgroep: Jongeren en ouderen

Bespiegelingen over school,
kerk en samenleving

Dr. Ewald Mackay

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

9 789087 183721

HET GROTE

HUIS
Christelijke
geloofstraditie
in een
(post)moderne
wereld

De christelijke geloofstraditie is een eeuwenoud Huis waar
binnen de schat van het geloof wordt bewaard. Om in dit
Huis te wonen, om ons te verbinden met de traditie der eeu
wen, is het belangrijk dat we kennis nemen van de bronnen
die ons zijn nagelaten. De christelijke traditie is immers een
traditie van het Woord en van schrijven en lezen.
In dit boek nodigt Mackay de lezer uit in de ‘Leeskamer van
het Grote Huis’. De auteur presenteert vijfentwintig brontek
sten uit vier periodes: de Vroege Kerk, de middeleeuwse kerk,
de kerk van de Reformatie en de Nadere Reformatie en de
kerk in de moderne en postmoderne tijd.
Dr. Ewald Mackay is historicus en filosoof. Hij is als docent
geschiedenis, cuma en filosofie verbonden aan Driestar Hoge
school te Gouda. Eerder verschenen: Het Grote Huis. Christelijke
geloofstraditie in een (post)moderne wereld (2013) en Een venster
op de hemel. Christelijk leraarschap in de vakken van het basis-, voortgezet en hoger onderwijs (2014).

Sommige eeuwenoude boerderijen hebben een gedenkbalk, waarin de
bewoners belangrijke gebeurtenissen markeren. Dit boek is een gedenkbalk in woorden. Deze gedenkbalk bevindt zich in het Grote Huis van
de joods-christelijke geloofstraditie. Dit huis staat aan de rivier van de
tijd die in God als haar Bron ontspringt. Vanuit Israël en via de GrieksRomeinse wereld is ook Europa onderdeel geworden van het Grote Huis.
Meer dan 1500 jaar heeft de joods-christelijke geloofstraditie hier gebloeid en zij leeft tot vandaag de dag voort, zij het dat haar plaats in
de huidige cultuur niet meer vanzelfsprekend is. De auteur markeert tal
van personen, gebeurtenissen en denkbeelden op de gedenkbalk vanuit
een persoonlijk, christelijk perspectief. Hij sluit daarbij aan bij de middeleeuwse vorm van geschiedschrijving, die inzette bij de schepping en
doorliep tot de eigen tijd.

in het

Grote Huis

Een handreiking bij het lezen
van teksten uit twintig eeuwen
Dr. Ewald Mackay (1964) is historicus en filosoof. Hij schreef verschilchristelijke geloofstraditie lende boeken op het grensvlak van geschiedenis, filosofie en theologie.

Dr. Ewald Mackay

De

gedenkbalk
van het

Grote Huis
Een persoonlijk perspectief
op de geschiedenis

Dr. Ewald Mackay

9 789087 183721

Dr. Ewald Mackay
9 789087 180737
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Een

leeskamer

De gedenkbalk van het Grote Huis

Dr. Ewald Mackay

Dr. Ewald Mackay

Dr. Ewald Mackay

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

Een leeskamer in het Grote Huis

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

Eerder verschenen:
HET GROTE HUIS

Uitvoering paperback
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Omvang ca. 160 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 12,95
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Concurrent of bondgenoot
Een christelijk perspectief op populisme

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

Deel 6 in de Reflector Reeks
Populistische partijen krijgen stevig voet aan de grond in de Nederlandse
politiek. Vormt het populisme nu een bedreiging voor of is het juist een
versterking van het christelijke geluid in de politiek? Vragen te over. Want
waar hebben we het precies over bij populisme? Klopt het dat populistische
politici de stem van het gewone volk vertolken? Natuurlijk hebben ze kritiek
op de bestuurlijke elite van ons land, maar willen ook zij niet aan de macht
komen? En hoe zit het met hun beroep op de joods-christelijke traditie van
ons land? 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 ver en dan weer dicht bij die van een christelijke partij
liggen.
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Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep: Politiek geïnteresseerden

B

184087

Boeiende en tegelijk spannende studie vanuit christelijke perspectief
op populisme in de Nederlandse politiek
Dr. J.O. van de Breevaart

6
EFLECTOR

Dr.

Dr. J.O. van de Breevaart
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Levensverhalen

Aangrijpende levensgeschiedenis van de eerste protestantse martelaar
die door de nazi’s werd omgebracht

Biografieën van christenen

A.B. Goedhart

K RO ON G E T U IG E N

De dominee van
Buchenwald

Uitvoering paperback
Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang ca. 160 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 11,95
ISBN 978 90 8718 2960
c-NUR 402-010
Verschijnt oktober 2020
Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 8,99

9 789087 182960
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Doelgroep: Iedereen die geïnteresseerd is in bijzondere levensverhalen

A.B. Goedhart

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

Natiore, veni intoritet excepero vollab idem restoria ent volupta tempore nimus.
Musdandit magnimet et eum reptaquis eaquam nimaio entiatur am, velit as sequi omnis arcid que paruptaquo beris
escimol uptatiam hicia dolupta a corro occae res inctis alis
Het levensverhaal
van
Paul Schneider
consed quibus
experum
a conessi omnis nos res eturit molupta et ium ra es ex eosapit latur? Sant alitis pernatumenis
sunt ut laboritis accum aut hil ipsum dolum fugition conest
Ds. Paul Scheider (1897-1939) groeide op in een Duitse protestantse
apiet quo to odis aliquas et alias aut mos audi blaccusae ium
gemeente waar de naam van dr. H.F. Kohlbrugge bekend was. Mede daaraliae velles sus nitio blanda aceates dolore destiorum dit quis
door kende hij
ook de Nederlandse Geloofsbelijdenis die later, tijdens zijn
et hitatus.
gevangenschap,
veel voor
hem
betekende.
Ed quiae
dus nus
exeriat
isquatus.Na zijn studie werd hij predikant
in een kleine Onse
dorpsgemeente.
Schneider
in de
dertig
consed et quos volorep sloot
tatqui zich
dolum
iur jaren
atia vid
mi- aan bij
de Bekennende
Kirche,
een
beweging
die
niet
wilde
buigen
voor
de
niendus as aut accusame re, nobit fugitis maiorem porpori-ideologie van Hitler.
Vanwege
verzetestegen
nationaalsocialisme
werd hij
orero
molorpozijn
rionem
ut eatehet
volenis
quodips umquam
et, gearresteerd.
ulla cus ulparum
et alia volorio
nsequia
temolla
ndiverschillendequas
malen
Uiteindelijk
werd
Schneider
weggevoerd
tas accuptatur,
aut re mag Daar viel hij op doordat hij moedig
naar concentratiekamp
Buchenwald.

A.B. Goedhart

De dominee
van Buchenwald

Het levensverhaal van Paul Schneider
9 789087 182960

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.

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Levensverhalen

Biografieën van christenen

S.A.C. Hoogendijk

De gekroonde strijder

De gekroonde
strijder
Het leven en de bekering
van kolonel James Gardiner

Indringend levensverhaal van een Schotse militair die door God werd gered

S.A.C. Hoogendijk

De gekroonde strijder
Het leven en de bekering van kolonel James
Gardiner

S.A.C. Hoogendijk

Dit boek beschrijft het bewogen levensverhaal van James
Gardiner (1688-1745). Hij genoot aanvankelijk van het leven.
Een schot door zijn mond kostte hem op 19-jarige leeftijd
bijna het leven, maar dit zette hem niet stil. Hij klom op in het
Schotse leger en leefde zich uit. Maar de Heere liet hem de
leegheid van zijn leven zien. James leerde zich in een wonderlijke weg kennen als de grootste zondaar voor God, maar ook
openbaarde God Zich aan hem in Zijn genade en liefde. James
leven veranderde geheel. Dat merkten ook zijn manschappen.
In alles zocht hij de Heere te dienen. De beproevingen bleven
niet uit, maar de Heere zorgde voor Zijn kind. Op 57-jarige
leeftijd sneuvelde hij. Kolonel Gardiner kon sterven, want voor
hem lag de kroon der rechtvaardigheid klaar. Met een voorwoord van ds. M. Krijgsman.
Doelgroep: Ouderen en jongeren, liefhebbers van biografische verhalen en (kerk)geschiedenis

Stephan Hoogendijk is docent
en adjunct-directeur van de
Mount Cheam Christian School in
Chilliwack (Canada).

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften
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Levensverhalen

Biografieën van christenen

Indringend bekeringsverhaal dat laat zien dat afgedwaalde kinderen
voor de Heere niet onbereikbaar zijn

James Burn sr.

De niet verloren zoon
Het leven van James Burn jr.
Vader James Burn sr. worstelde 22 jaar lang voor het behoud van de
ziel van zijn zoon. James Burn jr. (1858/1859 - 1895) koos voor een
leven in de wereld. Alles draaide om muziek. Tot de Heere ingreep.
James jr. werd ziek. Dat ziekbed gebruikt de Heere om hem stil te zetten en zicht te geven op de grote Heelmeester, Christus Zelf. Vader
Burn schreef alles op: hoe de Heere onderwees, vertroostte, maar ook
beproefde. Het boek is bemoedigend voor zieken, maar zeker ook
voor ouders van kinderen die niet meer naar Gods Woord willen leven.
Vader Burn geeft zulke ouders raad: blijf bidden en voor de Heere is
geen kind te ver afgedwaald. Dit boek bevat verder twee brieven van
vader James Burn; en ook een korte levensbeschrijving van de zus van
James jr.
Een deel van de opbrengst van het boek gaat naar de Stichting
Bethlehem die actief is onder arme mensen in Zuid-Afrika. Met een
voorwoord van ds. J.A. Weststrate.
Uitvoering gebonden
Formaat 13 x 19 cm
Omvang ca. 168 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 13,95
ISBN 978 90 8718 3585
c-NUR 402-010
Verschijnt september 2020
Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 9,99
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James
Burn Sr. De
Niet Verloren
Zoon

James Burn en zijn gezin
leefden eind negentiende
eeuw in Wallington, een
voorstad van de Engelse
hoofdstad Londen. Hij
schreef de bekeringsgeschiedenis van zijn zoon, de
officier James Burn jr.

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep: Liefhebbers van
bekeringsverhalen en kerkgeschiedenis
Het leven van James Burn Jr.

Levensverhalen

Aangrijpend levensverhaal van een beproefde puriteinse predikant
die de oversteek maakte naar Nieuw-Engeland

Waargebeurde verhalen

Thomas Shepard

Het bruisen van de zee gestild

Het bruisen
van de zee
gestild

Het bruisen van de zee
gestild
Autobiografie van de predikant Thomas Shepard (1605-1649)

Thomas Shepard

Onderdrukking, stormen, sterfgevallen, ziekten. De puriteinse predikant Thomas
Shepard kende een beproefd leven. Zijn levensgeschiedenis schreef hij op in
een autobiografie die nu voor het eerst in het Nederlands verschijnt. Shepard
stak in 1635 de Atlantische Oceaan over naar Nieuw-Engeland. Hij betekende
er veel voor kerk en samenleving en was betrokken bij de start van de beroemde
Harvard Universiteit. Shepard verloor er in korte tijd echter zijn eerste en
tweede vrouw en een paar kinderen. Ondanks al dit verdriet somt hij aan het
einde van zijn biografie veertien dingen die de Heere hem gaf. Zelf stierf hij op
44-jarige leeftijd. Deze uitgave verschijnt in het jaar dat er in binnen- en buitenland aandacht is voor de herdenking van de Pilgrim Fathers die 400 jaar geleden
vanuit Leiden naar Nieuw-Engeland vertrokken. In dit boek is ook zijn dagboek
opgenomen. Vertaling door W. van Emenes.
Doelgroep: Liefhebbers van de (kerk)geschiedenis

Autobiografie van de predikant
Thomas Shepard (1605-1649)

Eerder verschenen:
Getuigenissen

Dam, odit, acernam sinis autatur senimporum
rehendebis et vellis untum quid et accuptate
corempo rporem il estio quam quiatur
eruptaes debis doluptae alibus volo cus quame
apedit, ut digentiur, comnimi llatiis vollorrum
quatusanihil maionse quatiaestius di occaepu
daepratempe core, ut quasinverum sum
idignis conecatusa cust, ent aut laboritiur?
Tur si recta sequiae preiuntur alisqui quis qui
omnis adi voluptio velitatur, cuptatium sed
ullabor rorerum hiligni hiliquas idus estrum
et ma voluptur am et quo eostemqui aliqui
tecatiae porion

Thomas Shepard (1605-1649)
was een in Engeland geboren
Amerikaanse predikant. Hij geldt
als een belangrijke vertegenwoordiger van het Puritanisme.

Getuigenissen

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften
• Presentatiebijeenkomst

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 160 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 13,95
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thomas shepard

Thomas
Shepard
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Levensverhalen

Meer dan een eeuw lang hebben godsdienstonderwijzers een belangrijke taak vervuld in de
Nederlandse Hervormde Kerk. Het gaat dan niet
over leraren godsdienst, maar over voorgangers in
gemeenten en evangelisaties. Kort na de Tweede
Wereldoorlog waren er ongeveer 400. Zij leidden
kerkdiensten, waren werkzaam in het pastoraat,
Herinneringen
en eeneneerbetoon
gaven catechisatie
verrichtten zoveel andere
mooie taken, die van belang waren voor kerk en
Meer dan een
eeuw
godsdienstonderwijzers
een belangrijke
geloof.
Ze lang
kregenhebben
niet altijd
het aanzien dat ze
maar zetten zich veelal met hart en
taak vervuldverdienden,
in de Nederlandse
Hervormde Kerk. Het gaat dan niet over
ziel in voor de Heere en Zijn dienst.
leraren godsdienst,
over voorgangers
in gemeenten
en evangelisaties.
Wie warenmaar
deze mannen?
Wat deden ze? Hoe
vulden
ze
hun
‘ambt’
in?
Daar
verdiepte
dr.
W.
VerKort na de Tweede Wereldoorlog waren er ongeveer 400. Zij leidden kerkboom - zelf zoon van een van die godsdienstondiensten, waren
werkzaam
pastoraat,
gaven
derwijzers
- zich ininenhet
schreef
er dit boek
over, catechisatie en verrichtals een eerbetoon.
Hij wil die
een belangrijk
en mooi
ten zoveel andere
mooie taken,
van belang
waren voor kerk en geloof.
stukje kerkgeschiedenis vastleggen.

Mijn vader was
godsdienstonderwijzer

Ze kregen niet altijd het aanzien dat ze verdienden, maar zetten zich veelal
(1941)
is emeritus
predikant
in de
met hart enDr.
zielW.inVerboom
voor de
Heere
en Zijn
dienst.
Wie waren deze mannen?
Protestantse Kerk in Nederland. Hij was docent
Wat deden en
ze?later
Hoe
vulden
ze
hun
‘ambt’
in?
Daar
verdiepte dr. W. Verboom
bijzonder hoogleraar vanwege de Gerefor- zelf zoon van
eenBond
vanaan
diedegodsdienstonderwijzers
meerde
Universiteit Leiden. In 2006 - zich in en schreef er dit
ging dr. Verboom met emeritaat.
boek over, als
een eerbetoon. Hij wil een belangrijk en mooi stukje kerkgeschiedenis vastleggen.

Mijn vader was godsdienstonderwijzer_omslag 1.indd 1
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Dr. W. Verboom

Doelgroep: Gemeenteleden, mensen met interesse in (kerk)geschiedenis

Mijn vader was godsdienstonderwijzer

Dr. W. Verboom

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 112 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 13,95
ISBN 978 90 8718 3608
c-NUR 402-010
Verschijnt september 2020

Mooie herinneringen aan de bijzondere ‘bediening’ van godsdienstonderwijzers

Biografieën van christenen

Dr. W. Verboom (1941) diende als
predikant de hervormde gemeenten te Benschop, Waddinxveen en
Hierden. Daarna was hij hoogleraar in de Geschiedenis van het
Gereformeerde Protestantisme te
Leiden.

Dr. W. Verboom

Mijn vader was
godsdienstonderwijzer

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Herinneringen en een eerbetoon

Eerder verschenen:
In dit boekje hoort de lezer het lied klinken dat de kerk
der eeuwen zingt over de heilsfeiten die God voor haar
eeuwig behoud heeft verricht. Ze vormen het kloppende
hart in haar geloofsbelijdenissen. Zo horen we het lied van
het wonder van Kerst, van Goede Vrijdag, Pasen en
Hemelvaart, maar ook van Pinksteren en ten slotte van
de Wederkomst. Het is een boeiende ervaring om in de
oude geloofsbelijdenissen dit liefdeslied zó te horen, dat
je leert meezingen.
Het boekje leent zich ervoor om het zelf stil te lezen.
Tevens vormt het een mooi geschenk. Ook is het geschikt
om in een kring te bespreken. Daarvoor reikt de auteur
achterin het boekje gespreksvragen bij de zes hoofdstukjes
aan.

De heilsfeiten in de belijdenis van de kerk der eeuwen
Kerstfeest
Goede Vrijdag en Pasen
Hemelvaart
Pinksteren
Wederkomst

De heilsfeiten in de
belijdenissen van de
kerk der eeuwen

30-04-20 11:22
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Dr. W. Verboom
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Een praktische handreiking voor de geloofsopvoeding

Kinderen 4-12 jaar

Dr. M.J. Kater, Christine Stam-van Gent, Elise
Pater-Mauritz, Albertine Karels-van den Brink,
Liesbeth van Klinken-Rijneveld

Leven voor
DE KONING

Leven voor de Koning
Hoopvol opvoeden in gezin, kerk en op school

Hoopvol opvoeden in gezin, kerk
en op school

De kindertijd is de beste tijd om tot geloof te komen. Maar hoe ziet een leven
met en voor de Heere Jezus er in een kinderleven concreet uit? Wat brengen we
over als het gaat om (voortdurende) bekering en berouw en een leven in gemeenschap met de Heere Jezus? Hoe kan een kind vreemdeling zijn, op weg naar
de heerlijke toekomst van de Heere Jezus? Dit boek zoomt in op de bijzondere
roeping van opvoeders om Bijbelse opvoedwaarden over te dragen en kinderen
keuzes te leren maken die ingaan tegen het seculiere denken, ook wanneer ze
daardoor alleen komen te staan. Er volgt een aparte bespreking van de zondag,
die God ons geeft om ons en onze kinderen toe te rusten voor een leven voor
de Koning. ‘Leven voor de Koning’ is een praktische handreiking ter verdere verwerking en bezinning voor ouders, ambtsdragers, kinderwerkers en leerkrachten
op basisscholen.

dr. M.J. Kater, Christine Stam-van Gent,
Elise Pater-Mauritz, Albertine Karels-van den Brink,
Liesbeth van Klinken-Rijneveld

S AM E N W E R KIN G V OOR TO E RUS TIN G , E VA N G E L IS ATIE E N K IN D E R W E RK

dr. M.J. Kater e.a.

Promotie:
• Advertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Doelgroep: Ouders, ambtsdragers, kinderwerkers en leerkrachten
Eerder verschenen:
versimpelen? Hoe weten we dat we niet over hun hoofd
heen praten, maar hun hart bereiken? Kunnen we voorkomen dat kinderen het geloof ervaren als een woordenbrei die niets met het echte leven te maken heeft? Hoe

deden opvoeders
de Bijbel dit?
Geloofwaardig opvoeden
iningezin,
kerk en op schoolDit boek biedt ouders, ambtsdragers, kinderwerkers en
leerkrachten een praktische handreiking om met kinderen te zingen, bidden en spreken over God in taal die zij
begrijpen.
dr. M.J. Kater, dr. A.J. Kunz
en
drs. Sarina Brons-van der Wekken

SAMENWERKI NG V OOR TO ERUSTI NG , E VANGEL I SATI E E N K I ND ER WERK

Ant aut aut ut vel magnimusam, aut lique por sitio. Nam
fuga. Os aped et aborat.
Olorro tendandi cus iunti il il magniet qui blacerum sin
nihicita consenis utatem quunt minctatem re resequia
plabore mpores am coreicimenet estios ra coresti dent.
Unt exero bea conecus, cusapid maio. Tem nos ea dolum
versper rorporendis doloribusam quas qui cum arum ini
omni nos alisit alit iur? Pa idelecea earchil iquias mo im
quis aliquid ebitibu saeped que lam lam, earum nectore
nonseris di occum reprem volupis et volendel ma aut mo
tem. Sed expedi odi delenim suntiam rerspedi optatur?
Idelestium rem conse saped ut eris suntem facepel lendam et ped et inum que natur, omnimil excernates solorKlaassen,
drs. Eefje van
enis autemporio.
Alis in no

Begrijpelijk opvoeden in gezin,
kerk en op school
dr. M.J. Kater, dr. M.
de Werfhorst en dr. Janneke de Jong-Slagman,
Margreet van den Berg-van Brenk,
drs. Laurens Snoek

Woorden van
DE KONING
Inhoudsvol opvoeden in gezin,
kerk en op school
prof. dr. M.J. Kater, Nieske Selles, Laurens Snoek,
dr. A.J. Kunz en Steven Middelkoop

prof. dr. M.J. Kater e.a.

E VA NG EL IE STEK

Spreken over
DE KONING

Woorden van DE KONING

De kindertijd is de beste tijd om tot geloof te komen.
Maar hoe kunnen we met onze kinderen spreken over de
diepe waarheden van het christelijk geloof zonder die te

dr. M.J. Kater e.a.

E VA NGE LIE STEK

dr. M.J. Kater e.a.

aceribero tem adi officiae etus ut voluptate id et aspelibus seritiat.
Harum re consequo imus quat.
Deles num res none rerrovi

Kinderen voor
DE KONING

Spreken over de DE KONING

Ad quo testius volorecto int erit, ut accus repta doluptae
eicae. Nequisim sum resequas accatur? Fictur mos eost,
quiderfere liquasp identio rendeni hicaeptaes peles audam ut ipsa nulparum volore volupta cus unt quiaeru
ptamet et quam autempo rporro voluptatem quas aliquun daerunt, velessunt ut rehendi oratende consecto
quatur? Qui as es qui offictotate con nos aute qui vendias quaecabo. Ut aspicim ulla voloria necab inulpar cienis
ea voluptas eatur sitatis ad eatiberum illis aut estrum am
vendusam que ea eos quid molupta nonserspe nonseditatia perum fuga. Ucia dolest, quis magnitate volorer
ehenis dolorpora nobita nobis quatis eos dis magnima
iorporrum ipsument ipsam sum est doluptatur? Qui officiis alitatatque est omnimustrum est mo moluptae doluptatio eliquamus aut pedionsequos sequae expere
que peris alignati comnimi, sunt laccuscium aut volupta
spienimil endunt latur, consequo consed quaessi tatinciet hilland igenis as ma vel incium quaspeles modit,
quam, officia quam, sitatem quidem litatemquam, que in
eaquidel ium cus minvenis doleste nimolup tatesto qui

Kinderen voor DE KONING
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Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
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Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 3738
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Verschijnt september 2020
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Geloofsopvoeding

De weg van de bekering uitgelegd aan jonge kinderen

Algemeen

Aleid Nijhof-Schreuder

Hoe werkt de Heere
in het hart van Zijn kinderen

Jonge kinderen kunnen belangrijke vragen hebben. Hoe krijg ik

Aleid Nijhof-Schreuder

een nieuw hart? Of: hoe kan ik weten of ik een nieuw hart mag
Jonge kinderen kunnen belangrijke
vragen hebben. Hoe krijg ik een nieuw
hebben? Is mijn verdriet wel echt verdriet over mijn zonde? In
kerkeen
horennieuw
ze tijdens hart
de prediking
de Heere werkt,
hart? Of: hoe kan ik weten ofde ik
maghoehebben?
Is maar
mijn verdriet
het is vaak moeilijk voor hen om alles te begrijpen.
wel echt verdriet over mijn zonde?
In
de
kerk
horen
ze
tijdens
de
De auteur vertelt in eenvoudige, begrijpelijke taal aan de handprediking
van de Heidelbergse Catechismus hoe de Heere werkt in het
hoe de Heere werkt, maar het
is vaak moeilijk voor hen om alles te begrijhart van Zijn kinderen. Zij legt uit wat ellendekennis is, wat de
verlossing doorbegrijpelijke
het bloed van de Heere
Jezus
inhoudt. aan de
pen. In dit boekje wordt in eenvoudige,
taal
verteld
Maar ook wat ware dankbaarheid is.
hand van de Heidelbergse Catechismus
hoe
de
Heere
werkt
in het hart van
Het boekje is geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar.
Zijn kinderen. Er wordt verteld wat ellendekennis is, er wordt uitgelegd wat
de verlossing door het bloed van
Heere
Jezus
ook wat
Ds. A. de
Schreuder
schreef
een kortinhoudt.
voorwoord bijMaar
dit boekje
dat zijn dochter samenstelde.
ware dankbaarheid is. Het boekje is geschikt
voor kinderen vanaf 9 jaar. Ds.
A. Schreuder schreef een kort voorwoord bij dit boekje dat zijn dochter
samenstelde.

Hoe werkt de Heere in het hart van Zijn kinderen

Hoe werkt de Heere
in het hart van Zijn kinderen

Hoe werkt de

Hee re

in het hart van Zijn kinderen

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

Aleid Nijhof-Schreuder
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Promotie:
• Advertenties in tijdschriften

Fictie

Streek- en familieroman

Verbroken harten

Arie Tuinman

Een verhaal dat de geestelijke worsteling van een jongeman vertelt

Arie Tuinman

Verbroken harten

Arie Tuinman

Verbroken
harten

Dit verhaal speelt zich af in het kerkse plaatsje Zandwijk. Jan Derks, een
eenling, verhardt zich onder de slaande hand van God. Daar staat Gijs
Leune tegenover. Hij is ouderling. Hij wijst de predikant en de gemeenteleden voortdurend op de noodzaak rechtzinnig te zijn. Een leven
naar de geboden van God, vol van deugden en plichten, is volgens hem
voldoende om de hemel te beërven. Door bijzondere en ingrijpende
gebeurtenissen verandert er veel in Zandwijk. Jan Derks, de dominee en
andere dorpelingen gaan inzien dat zij voor God niet kunnen bestaan. In
dit verhaal komt duidelijk tot uiting dat de Heere tegenover de boosheid
en zondigheid van mensen Zijn goedheid en genade stelt. Dit is de zesde,
bewerkte druk.
Doelgroep: Jongeren en ouderen

Arie Tuinman was een preudoniem
van A. Jansen (1903-1964). Hij
was de eerste hoofdredacteur van
de GezinsGids. Jansen schreef onder het pseudoniem B.J. van Wijk
ook ‘De Bijbelse Geschiedenis aan
onze kinderen verhaald’ en ‘Zoals
Gods vinger schrijft’. Het boek
‘Verbroken harten’ verscheen eerder onder de titel ‘Om ‘t eeuwig
welbehagen’.

Promotie:
• Advertenties in tijdschriften
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Fictie

Familieroman

Een prachtige, invoelende roman!

Nelleke Wander

kan ook prima apart gelezen worden.

Twinkels
in je ogen

NELLEK E WAN DER

Loïs Doornkamp kan haar creativiteit volop kwijt in haar werk als illustrator. Sinds ze getrouwd is met René werkt ze als freelancer voor
verschillende uitgeverijen, maar ook maakt ze geregeld vrij werk. Als
Doornkamp
kaneen
haar creativiteit
volop
kwijt in
haarmet
Loïs enkele maanden zwangeroïs is,
voelt ze
innerlijke
drang
om
werk als illustrator. Sinds ze getrouwd is met René werkt
penseel uiting te geven aan
haar
gevoelens.
Op
het
schildersdoek
ze als freelancer voor verschillende uitgeverijen, maar ook maakt
ze geregeld
vrij werk. Als
Loïseen
enkeleveld
maanden
is, voeltkoolverschijnt een moederfiguur
te midden
van
metzwanger
bloeiend
ze een innerlijke drang om met penseel uiting te geven aan haar
zaad. Maar waarom zijn de
wolken
daarboven
donker?
De voorgegevoelens.
Op het
schildersdoekzo
verschijnt
een moederfi
guur te
van een veld met bloeiend koolzaad. Maar waarom zijn
voelens van Loïs wordenmidden
realiteit
als ze te horen krijgen dat hun kindje
de wolken daarboven zo donker?
De voorgevoelens
vanzal
Loïshebben.
worden realiteit
ze te horen
krij-los
waarschijnlijk het syndroom
van Down
Ditalsmaakt
veel
gen dat hun kindje waarschijnlijk het syndroom van Down zal
bij Loïs. René en zij gaanhebben.
hier heel
verschillend mee om en dat maakt
Dit maakt veel los bij Loïs. René en zij gaan hier heel
verschillend mee om
en Loïs
dat maakt
zwangerschap
gede zwangerschap niet gemakkelijker.
Kan
het deeens
wordennietmet
makkelijker.
Gods wil voor haar leven?
En
zal
zij
wel
genoeg
liefde
hebben
voor
Kan Loïs het eens worden met Gods wil voor haar leven? En zal hun
zij wel genoeg liefde hebben voor hun kindje?
kindje? ‘Twinkels in je ogen’
is het boeiende vervolg op ‘Laat los, Loïs’,
maar kan ook prima apart
gelezen
worden.
Twinkels
in je ogen
is het boeiende vervolg op Laat los, Loïs, maar

Twinkels in je ogen

Twinkels in je ogen

NELLEKE WANDER

Promotie:
• Advertenties in tijdschriften

Doelgroep: Liefhebbers van familieromans

Kun je je diepste gevoelens voor elkaar
verborgen houden?

illis en Mascha trekken van jongs af aan veel met elkaar op.
De vriendschap tussen de twee buurkinderen verdiept zich
in hun tienerjaren. Dat zij Joods is en hij niet, speelt daarbij
geen rol.
Dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit. Joden zijn nergens
meer veilig. Mascha en haar ouders worden gewaarschuwd om
een goed heenkomen te zoeken. Toch kunnen ze er maar niet
toe komen om hun huis te verlaten. En dan is het te laat …
Jillis rouwt om het gemis van zijn jeugdliefde en worstelt bovendien met een schuldgevoel: hij had moeten voorkomen dat
Mascha gedeporteerd zou worden! Als een soort genoegdoening sluit hij zich aan bij het verzet. Dat brengt hem in contact
met Ditty, met wie hij na de oorlog trouwt en een gezin krijgt.
Hoewel Jillis oprecht van Ditty houdt, kan hij Mascha niet
vergeten. Toch vertelt hij Ditty en zijn kinderen nooit over zijn
eerste liefde. Maar wat gebeurt er als het verleden zich zo sterk
aan hem opdringt dat zwijgen niet langer mogelijk lijkt?

9 789087 180645

Hoe kan ik

Mascha
vergeten?

Nelleke Wander

en nieuwe baan, een nieuwe toekomst! Dat is waar
Liselot naar uitziet. Ze is blij dat ze het ouderlijk
huis op de Veluwe met alle herinneringen kan verlaten.
Een gezellige kamer in een voornaam grachtenpand in
de stad – ze ziet het helemaal zitten.
Maar juist de onbekende stad, de nog onbekende kerk en
haar nieuwe werk confronteren haar met het verleden.
Krampachtig probeert ze het buiten te sluiten, maar dat
heeft een prijs. De mensen die om haar geven, probeert
ze zoveel mogelijk te ontlopen. Zelfs die sympathieke
jongen, die met zijn prachtige ogen doordringt tot haar
hart, houdt ze op afstand. Eenzaamheid blijft over.
Uiteindelijk begrijpt Liselot dat ze het verleden pas achter zich kan laten als ze het onder ogen ziet en ze zowel
God als mensen toelaat tot haar hart.

N E L L E K E WA N D E R

Blijf
niet
J
omzien

Hoe kan ik Mascha vergeten

Laat los, Loïs is een vervolg op Blijf niet omzien, maar kan
ook apart gelezen worden.

‘Mijn moeder en zusje komen deze week ook nog kijken.
Mijn moeder heeft wel geholpen met verven en behangen,
maar de kamer nog niet ingericht gezien. Ik ben er zó blij
mee! Het is echt leuk geworden.’
‘Fijn dat je moeder komt. Heb je … en je vader, Liselot?’
Er valt een stilte. Hij dringt al Liselots poriën binnen.
‘Ik heb geen vader meer!’ snauwt ze dan.

NE L LE KE WAN DER
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oïs is er niet blij mee dat haar moeder een vriend
heeft. Ze hadden het zo goed met z’n tweetjes, wat
moet die indringer bij hen in huis? Ook andere mannen
krijgen bij haar geen voet aan de grond. De vriendschap
met Michel legt een druk op haar en voor de saaie René
heeft ze geen oog. Wat is er met haar aan de hand dat ze
af haakt zo gauw het persoonlijk wordt?
Michel mag ze de weg naar de Heere wijzen, maar heeft
ze die zelf eigenlijk al gevonden?
Loïs gaat door een diep dal voor ze haar angst kan loslaten
en weer wat vertrouwen krijgt in God en mensen.

N ELLEKE WAN DER

Laat los,
Loïs

Blijf niet omzien

9 789087 183820

Eerder verschenen:

N EL LE K E WA N DE R

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

9 789087 183820

Laat los, Loïs

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 160 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 12,95
ISBN 978 90 8718 3820
c-NUR 344
Verschijnt september 2020

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

Nelleke Wander

9 789087 180645

Fictie

Boeiende historische roman voor een breed publiek

Historische roman

Maarten Brand

Kruitdamp

m a a rt en br a nd

Kruitdamp
Het is 12 januari 1807, kwart over vier. In de binnenstad van Leiden
slaat een schip vol kruit een enorme krater in de wijk Rapenburg. De
dreun klinkt tot ver in de omtrek, ook tot in Den Haag. Hugo van
Meerten, substituut-schout van Leiden, probeert uit alle macht de
tragedie te beheersen, te beginnen bij zichzelf, want hij komt er al snel
achter dat zijn zoontje Herman Willem op school was, een school in
de wijk Rapenburg. De vraag wie dit gedaan heeft, lijkt in de weken die
volgen niet te beantwoorden. Of toch wel?

Kruitdamp

m a a rt en br a nd

Onze vaderlandse geschiedenis kent enkele grote kruitrampen, waaronder die in Delft en in Leiden. De jongste vond plaats in Enschede, in
het jaar 2000. Deze roman kleurt de gebeurtenissen rondom de ramp
in Leiden op overtuigende wijze in.

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

Promotie:
• Advertenties in tijdschriften

Doelgroep: Liefhebbers van historische romans van Nederlandse
bodem

Eerder verschenen:
over een persoonlijke strijd
in oorlogstijd

rom a n

Wat is het grootste gevaar waar ik mee te maken
heb? Ik ben minder bang voor Duitse soldaten dan
voor onze eigen oorlog. Al is het nu even rustig.
Lijkt het.
Moeder is weg.
En vader ging net bijna van zijn stokje.
En ik?

Maarten Brand

Onze
eigen
oorlog

Maarten Brand

Hoe moet ze het redden? Vader is ziek en vertoont
geheimzinnig gedrag. Zusje glipt telkens onder
haar handen vandaan. Haar kleinste broertje is
lastiger dan ooit. En moeder is weg …
Toch neemt Mieke haar verantwoordelijkheid. Zo
goed en kwaad als het lukt zorgt ze voor het gezin.
Daarbij moet ze steeds op haar hoede zijn. Wie kan
ze in vertrouwen nemen?
Totdat ze een brief van moeder ontdekt. En dan
volgen de gebeurtenissen elkaar in hoog tempo op.
Zal deze strijd tot overwinning leiden?

Onze eigen oorlog

Een aangrijpende novelle

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 256 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 90 8718 3943
c-NUR 342
Verschijnt oktober 2020
Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 10,99

9 789087 183943
~ N O V E L L E ~
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Fictie

Verhalenbundel

Een bundel nieuwe kerstverhalen voor alle leeftijden

Diverse auteurs

en andere
verhalen
advent
Kerst. Gods
Licht straaltvoor
in de duisternis.
De en
echte Kerst
betekenis

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

Doelgroep: Kinderen en volwassenen

Promotie:
• Advertenties in tijdschriften

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

28-04-20 10:30

Nieuwe verhalen voor advent en kerst

Cillacia venda sum voluptur, sum veliquiation conetur rest,
is velitatus acit eiciet aceaqui qui ut re esequiam que as aut
apit ut liquiae ribusam volorecest, quissi iduntem poratenet
aligendunto officatur? Quis sit liquos dolecerae nullenes sam,
sit utate velignis eatqui dit vendele ndemqui dissusaped quae
consequam liqui as doles dolum volenis quam commolo repelignam volorem quiaesed miliquia vitatur sam eos natur? Opta
providem eos quos arum quis il inia ene deni aut aut volore
ne vit aligeni ipsandipid quas moluptat evelign atemposto eos
et quasim quiam quos essitatia sinihit quaeped maionet que
eatibus dandae nulparc hiciet pos aut voluptaque doluptat.

9 789087 183813

Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 7,49
Die éne kaars nieuw variant.indd 1

Eerder verschenen:
Morgenrood

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 144 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 3813
c-NUR 340-085
Verschijnt oktober 2020

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

moet er Deze
veelbundel
weerstand
overwonnen
bevat nieuwe
verhalen voorworden.
Advent en Daarvan
Kerst voor gevolwassenen
kinderen.
De verhalen zijn zeer
geschikt
om vooral
tuigen de
verhalenenin
deze kerstbundel.
Maar
ze laten
voor te lezen in het gezin, in de kerk of op de vereniging.
zien dat dit Licht zoveel kracht heeft dat het mensen stilzet
Aan deze bundel werkten mee: Janny den Besten, Maaren brengt
tot aanbidding van de Zaligmaker.
ten Brand, Lijda Hammenga, Marjanne Hendriksen, Johan
Leeflang,
Diny van
Leeuwen,
Everdienvoor
Noorlander,
Janneke
Deze bundel
bevat
nieuwe
verhalen
Advent
en Kerst
van Reenen, Mirjam Schippers, Sytse van der Veen en Nelleke
voor volwassenen
en
kinderen.
De
verhalen
zijn
zeer
geschikt
Wander.
om voor te lezen in het gezin, in de kerk of op de vereniging.

Die ene kaars

Die ene kaars

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

M

orgenrood

9 789087 183813

Nieuwe verhalen voor advent en Kerst

9 789087 181185

Bundel kerstverhalen.indd 1
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Fictie

Young adult

Opnieuw een tof boek met diepgang, van Anja Bout-Monteau!

Anja Bout-Monteau

Anja Bout-Monteau (1961) is
docent praktijkonderwijs aan het
Driestar College te Gouda. Ze is
getrouwd en heeft drie dochters.

Echt niet normaal!

girls' alert 3

Echt niet normaal!

Deel 3 in de serie Girls’ alert

Anja Bout-Monteau
girls' alert 3

l

Anja Bout-Monteau

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 232 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 12,95
ISBN 978 90 8718 3929
c-NUR 340-060
Verschijnt september 2020

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

girls' alert 1

Anja Bout-Monteau

J e bent
niet ⁄

mijn moeder
Jenthe
Maur

Isabe
Liv

a

girls' alert 1

l

Anja Bout-Monteau

girls' alert 2

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

Hoe
zuur is

Anja Bout-Monteau

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

Hoe zuur is suiker?

M

aura

Isabe
Liv

Doelgroep: Jongeren

J e bent mijn moeder niet ⁄

Jenthe

Echt
niet
normaal!

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

Jenthe

Maur

Isabe

l

suiker?
Anja Bout-Monteau

Liv

9 789087 183929
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girls' alert 2

9 789087 180867
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Fictie

Boeiende psychologische roman die laat zien welke impact het gemis
van liefde en waardering in de jeugd kan hebben in het leven van een
jonge vrouw

Psychologische roman

Janny den Besten

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.

Tekort aan liefde in haar jeugd tekent haar leven.

E
Vlinderlicht

Doelgroep: Liefhebbers van romans van eigen bodem

9 789087 183783

Eerder verschenen:
van moeder en dochter.

Janny
E den Besten

Zwanenmoeder is de derde roman van Janny den BestenBoudestein. Witzwart en Kersenbloesem verschenen eerder
bij uitgeverij De Banier. In de romans van Den Besten
worden psychologische thema’s op een fijngevoelige manier beschreven.

9 789087 182403

9 789087 182403

9 789087 180614

Een invoelend geschreven roman over
een aangrijpend onderwerp.

Nicky is 25 jaar getrouwd met haar lieve Floor. Familie

en vrienden worden uitgenodigd om deze blijde gebeurtenis met hen te vieren. Nicky is van plan om volop te
genieten van het feest, maar waarom voelt ze zich zo moe
en heeft ze zo weinig eetlust?
Niet lang na het feestelijke jubileum krijgt Nicky een
moeilijke boodschap te verwerken. Ze is ziek. Zelfs zo
ziek dat het maar de vraag is of ze de bruiloft van Roos
en Jilles nog kan meemaken.
Terwijl Floor naar allerlei oplossingen blijft zoeken, leert
Nicky langzaam maar zeker de realiteit te aanvaarden.
Hoewel deze heel anders is dan zij zou wensen, strekt
zich een hoopvolle toekomst voor haar uit.

Zwanen~
moeder
Janny den Besten

Zwanenlied is het vervolg op Zwanenmoeder, maar kan ook apart gelezen worden. Janny den Besten-van Boudestein
heeft meerdere romans geschreven bij
Uitgeverij De Banier. Ze weet met haar verhalen lezers in het hart te
raken en aan het denken te zetten.

Janny den Besten

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

één bijna volwassen dochter: Roos. Hoewel ze altijd een
goede band hadden, botert het de laatste tijd niet meer zo
best tussen moeder en dochter. Roos reageert steeds afwijzend op de goede zorgen van haar moeder en gaat haar
eigen gang. Nicky vraagt zich wanhopig af waar ze de
negatieve houding van haar dochter aan te danken heeft.
In de aanloop naar een gezamenlijke vakantie in Zwitserland loopt de spanning hoog op. Eenmaal aangekomen op
de plek van bestemming, houdt Floor Nicky een spiegel
voor. De les die ze hieruit mag leren is hard, maar tegelijkertijd bevrijdend.

Janny den Besten

llis Rozengaarde is een enthousiaste jonge vrouw. Ze werkt als fysiotherapeute en is verloofd met Tom. Ellis is dol op haar oma Bette, naar wie
ze vernoemd is. Zowel kleindochter als oma zet zich, ieder op haar eigen
manier, in voor Syrische vluchtelingen die in het dorp zijn komen wonen.
Tom kan maar weinig enthousiasme opbrengen voor Ellis’ belangstelling
voor vluchtelingen. Toch geeft hij haar de ruimte om ‘haar ding’ te doen.
Tijdens een van Ellis’ bezoekjes aan oma komt het gesprek op oma’s jeugd.
Bette vertelt dat haar verloving aan het begin van de Tweede Wereldoorlog een andere wending kreeg. Zij, haar familie en duizenden anderen
moesten per kolenschuit vanuit Veenendaal evacueren naar het westen
van het land.
De gebeurtenissen uit het leven van oma werpen een nieuw licht op Ellis’
relatie met Tom. Durft ze het aan om gemaakte keuzes opnieuw te bezien?

Nicky is gelukkig getrouwd met Floor. Samen hebben ze

Zwanenlied

Duinvlinder

Janny den Besten

Janny den Besten
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Verborgen
lied

Zwanenmoeder

fuga. Ullabor ectore iunt.
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voluptatur, sollupta voleste voluptat quiaepro blabore henias mos videllor a simus ex exerepelique volorume re lani sed qui ut et aut aborest
doluptate eum untiandis ne venimilis estist doluptaquost fuga. Nectem
enimin pori autenim eveni
Janny den Besten-van Boudestein verstaat
de kunst om lezers in het hart te raken en
aan het denken te zetten. Met dit historische verhaal in een eigentijdse setting
weet zij opnieuw lezers van begin tot
eind te boeien.

9 789087 183783

Janny den
Bestenroman over de kwetsbare relatie
Indringende

Luptiuria eum re consent omnis nos volesedis et opta volorestem

Verborgen bloem

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

Promotie:
• Advertenties in tijdschriften

Duinvlinder

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 384 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 17,95
ISBN 978 90 8718 3783
c-NUR 340-030
Verschijnt oktober 2020

Janny den Besten

Vlinderlicht

Janny den Besten

en hult zich in zelfmedelijden. Als ze op een verjaardag Annet
Deze psychologische roman gaat over een vrouw die door ervaringen
en haar spontane
dochter
ontmoet,
erverhaal
een laat
vriendschap
in het leven
verbitterd
is geraakt. Ditgroeit
hoopvolle
zien dat
heling en genezing bij God te vinden zijn.
tussen die twee. Annet en haar man Kees moedigen haar aan
om God in haar leven toe te laten en zo het bittere zoet te laten
Janny den Besten-van Boudestein verstaat de kunst
worden. Toch leeft
Elsinnog
last van een geheim dat
om lezers
het hartaltijd
te rakenmet
en aande
het denken
te zetten.
ze diep heeft weggestopt.
Zal
er
een
moment
komen dat ze de
Met dit historische verhaal in een eigentijdse
setting weet zij opnieuw lezers van begin tot
last van het verleden
kwijtraakt?
eind te boeien.

Vlinderlicht

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

Janny den Besten

Zwanenlied

Fictie 15+

Spannend

ROTTERDAMSE
ZAKEN
Rechercheur Verschoor en
de mysterieuze motorrijdster

Rechercheur Verschoor en
de mysterieuze motorrijdster

Opnieuw een detective waarin de spanning hoog oploopt!

Olof Hooijmeijer

Rechercheur Verschoor en de
mysterieuze motorrijdster

Olof Hooijmeijer (2000) leest
en schrijft graag spannende
detectives. Hij volgt de opleiding
Mediavormgeving op het Grafisch
Lyceum.

Deel 3 in de serie Rotterdamse zaken
William Zwanenburg was dik tevreden met zijn succesvolle leven. Maar als hij
in zijn luxe woning onverwacht hardhandig aangepakt wordt door onbekende
indringers, weet hij dat daar maar één reden voor kan zijn: de lening van twee
miljoen die hij nog nooit afbetaald heeft. Hij is vastbesloten de politie er
buiten te houden en toch is hij het zelf die de recherche op het spoor zet.
Rechercheur Verschoor pakt de zaak op met nieuw élan, na een periode van
gedwongen rust. Maar algauw blijkt alles ingewikkelder te liggen dan hij dacht
en wordt ook hijzelf hard geraakt door deze zaak.

Promotie:
• Advertenties in tijdschriften

Doelgroep: Lezers van 15 jaar en ouder die van detectives houden

Eerder verschenen:

ROTTERDAMSE
ZAKEN

ROTTERDAMSE
ZAKEN
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Rechercheur Verschoor en
de misdaad met een verleden

Een onmogelijke zaak voor
rechercheur Verschoor
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Fictie 13-15 jaar

Het eerste deel van een supergezellige meidenserie!

Algemeen

Mirjam Schippers

F SAMEN! F

Hel p!

Help! Mam is verliefd

G

Eerder verschenen:

Time-out

Nikki Bakker zit in havo 4. Ze geniet van gezelligheid met
klasgenoten en trekt veel op met haar beste vriendin Lynn.
Dat ze sinds kort verkering heeft met Tim, de liefste en
leukste jongen van de hele school, maakt haar helemaal
gelukkig. Maar waarom voelt ze zich steeds zo moe en

heeft ze steeds minder energie om leuke dingen te doen?
mirjam schippers

Door Nikki’s vermoeidheid met onbekende oorzaak
komen haar relaties op spanning te staan: Lynn begrijpt
niet waarom ze het niet ziet zitten om samen naar school
te fietsen of zomaar wat af te spreken. Maar vooral is
Nikki bang om Tim te verliezen: hij zal toch wel een keer
genoeg krijgen van een vriendin die altijd maar moe is?
Pas als Nikki’s angst werkelijkheid wordt ontdekt ze dat
er Eén is, Die wat gebroken is, weer heel kan maken. Is
het niet te laat om kapotte relaties weer te lijmen?

Lotte (15) is hopeloos verliefd op Leonard, een knappe jongen uit 5 vwo. Als blijkt dat het wederzijds is, is ze dolgelukkig. Deze positieve wending in haar leven is meer dan
welkom, want ze heeft nogal wat narigheid in haar leven
te verwerken. Toch voelt Lotte zich onzeker over haar
relatie met Leonard. Hij is echt superlief voor haar, maar
hij laat ook merken dat het allemaal wel wat spannender
mag. Wat bedoelt Leonard hiermee en hoever wil ze zelf
eigenlijk gaan?
Bas zit bij Lotte in havo 4 en werkt met Lotte samen aan
een opdracht voor wiskunde. Hij moet toegeven dat hij
meer dan gemiddelde belangstelling heeft voor haar, maar
het lijkt wel of Lotte een muur om zich opgetrokken heeft.
Wat is er aan de hand met de eens zo vrolijke klasgenoot?
En heeft Leonard daar misschien iets mee te maken?

LIJMEN?

Mirjam Schippers (1993) schrijft al sinds
ze jong is verhalen. In 2015 verscheen
haar debuut bij uitgeverij De Banier:
De opdracht, een young adultroman. Daarna volgden twee andere romans voor
jongeren.

9 789087 182199

mirjam schippers

mirjam schippers

Mirjam Schippers (1993) is docent
Engels op het Driestar College. Al sinds
ze jong is, schrijft ze verhalen. In 2015
verscheen haar debuut bij uitgeverij
De Banier: De opdracht, een young
adultroman.

mirjam schippers

9 789087 182199

mirjam schippers

Vrije val

Een boeiende young-adultroman over een actueel thema.

mirjam schippers

Mirjam Schippers (1993) is docent Engels.
Al sinds ze jong is, schrijft ze verhalen.
In 2015 verscheen haar debuut bij uitgeverij
De Banier: De opdracht, een young adultroman. Dit boek is een vervolg op Lijmen,
maar kan ook apart gelezen worden.

CHAOS

Vrije val

5 en bereidt zich voor op het examen. Haar beste vriendin, Nikki, is blijven zitten, maar buiten schooltijd zijn er
nog genoeg momenten waarop ze elkaar ontmoeten.
Lynn is verrast als Simon, een vakantieliefde, ineens weer
contact zoekt. Ze besluit de relatie een kans te geven en
geniet van de aandacht die Simon haar geeft. Maar er is
ook een lastige kant: Simon praat niet veel over wat hem
bezighoudt en is soms onnavolgbaar in zijn gedrag. Toch
weet Lynn zeker dat ze van hem houdt. Maar waarom
duurt het dan zo lang tot ze haar klasgenoot Maurits
vertelt dat ze een relatie heeft? En waarom kan ze niet
zo goed hebben als hij aandacht besteedt aan andere
meisjes? In Lynn’s hoofd ontstaat een complete chaos.
Ook haar schoolprestaties lijden eronder. Met wie kan
ze praten over haar dubbele gevoelens? En wat moet ze
ermee?

LIJMEN?

De zomervakantie is voorbij. Lynn Leeflang zit in havo
mirjam schippers

CHAOS

mirjam schippers

9 789087 183974

Time-out

Lynn Leeflang heeft haar havo-examen er net opzitten als
ze te horen krijgt dat ze niet wordt toegelaten op het conservatorium. Haar droom om van pianospelen haar beroep
te maken spat als een zeepbel uit elkaar.
Welke opleiding moet ze nu kiezen? En wat is eigenlijk
Gods wil voor haar leven? Lynn komt er niet uit en overweegt een tussenjaar te nemen. Dit plan neemt vaste
vormen aan als ze in contact komt met een stel uit
Engeland dat een au-pair zoekt voor hun twee kinderen.
Lynn besluit het avontuur aan te gaan. Dat ze een halfjaar haar familie en vrienden achter zal moeten laten is
wel even slikken. Juist nu haar vriendschap met Maurits
steeds serieuzere vormen aanneemt, wordt het lastig om
het contact voort te zetten.
Wat gaat deze tussenstop in Engeland betekenen voor
Lynn’s relatie en toekomst?

Mirjam Schippers schrijft al sinds ze jong is
verhalen. In 2015 verscheen haar debuut:
De opdracht, een young adultroman.
Time-out is haar vijfde roman. Dit boek is
een vervolg op Chaos, maar kan ook apart
gelezen worden. In het dagelijks leven
werkt Mirjam als storyteller bij het LCJ.
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Mirjam Schippers
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Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 10,49
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Mam is verliefd

Doelgroep: Meiden van 12 jaar en ouder
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 272 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 13,95
ISBN 978 90 8718 3974
c-NUR 284-010
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Mirjam Schippers

het gezin van Naomi.
Help! Mam is verliefd is het eerste deel van ‘Samen!’, een
supergezellige
meidenserie
over hetmet
samengestelde
geOm elkaar beter te leren kennen besluiten
Naomi
en Julian
beide gezinnen
zin van Julian en Naomi.
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 schrijft al sinds
ze jong is verhalen. In 2015 verscheen haar debuut: De opdracht,
een young adultroman. In het
dagelijks leven werkt Mirjam als
storyteller bij het LCJ.

Mam is verliefd

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 alDeel 1 in de serie Samen!
tijd moeite met veranderingen en ze vindt het daarom erg
spannend om kennis te maken met het gezin van Naomi.
Om elkaar beter te leren kennen besluiten Naomi en Julian
Als Fleur hoort dat haar moeder verliefd
op Julian,
moet
ze even
slikken. Het is
met beideis
gezinnen
op vakantie
te gaan.
De gezamenlijke
vakantie op een camping in het Zwarte Woud levert veel
ruim vier jaar geleden dat haar vader
is overleden. Wat gaat dit allemaal betekemooie momenten op. Fleur en Fenna ontdekken dat ze
erg verschillend
maar
het heel goed met elkaar kunnen voor haarzelf, haar tweelingbroer
Sem en zijn,
haar
zusjes?
nen vinden. Als hun ouders aankondigen dat ze willen
Voor Fenna geldt precies hetzelfde.gaan
Het
nieuws dat haar vader een vriendin
trouwen, kunnen ze daarmee alleen maar heel blij
heeft, vindt ze best lastig. Ze vindtzijn!
het erg spannend om kennis te maken met
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Een berespannend boek dat je in één adem uitleest, mét ook nog eens
heel veel leuke illustraties!

Algemeen

10 jaar
en ouder

De berenbeschermers
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10-12 jaar

Jeannette Donkersteeg
Jeannette Donkersteeg

De berenbeschermers

De berenbeschermers

Deel 2 in de serie De Sterrentellers

Jeannette Donkersteeg woont
met haar gezin in Karinthië
(Oostenrijk) en runt daar een
gastenverblijf. Naast haar werk
als gastvrouw is ze vertaler,
redacteur en schrijfster van
jeugdboeken.

Ook al zijn Jenthe en Levi nu naar Oostenrijk verhuisd, natuurclub De Sterrentellers blijft bestaan! Niels en Sem reizen de
eerste de beste zomervakantie meteen achter Jenthe en Levi
aan. En ook daar, in het land van bergen en meren, blijkt de
vier vrienden een belangrijke taak te wachten. Niet de nachtdieren hebben dit keer hun hulp nodig, maar ... de beren! De
Sterrentellers doen wat ze kunnen. Ongevaarlijk is hun actie
niet.
Met illustraties van Sifra van Herwijnen.

Jeannette Donkersteeg

Doelgroep: Jongens en meiden vanaf 10 jaar

Eerder verschenen:
10 jaar
en ouder

Illustraties: Sifra van Herwijnen

Jenthe en Levi richten met hun buurjongens Niels
en Sem een natuurclub op die de nacht moet beschermen. Het is té erg, vinden ze, dat je op een
heleboel plaatsen de schitterende sterren niet eens
meer kunt zien. Er branden ‘s nachts gewoon veel
te veel lampen. En niet alleen de sterren worden onzichtbaar door al dat licht, ook steeds meer nachtdieren raken ervan in de war. Daarom gaan de vier
vrienden actievoeren.
Dat loopt alleen wel iets anders dan ze hadden bedoeld. Niet iedereen steunt hun acties. Bovendien
doen de ouders van Jenthe en Levi nogal geheimzinnig. Wat zijn ze toch allemaal van plan? Alle raadsels komen bij elkaar na een schokkend bericht van
Niels … Kan de natuurclub dit overleven?

9 789402 907230

Jeannette Donkersteeg

De sterrentellers

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 192 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 10,95
ISBN 978 90 8718 3905
c-NUR 283-050
Verschijnt oktober 2020
Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 8,49

Jeannette Donkersteeg

Ben jij zorgzaam voor ons klimaat en de
natuur? Lees dan dit eerste boek over
‘De Sterrentellers’. Jenthe, Levi, Niels en Sem
zullen echt vrienden van je worden.

De sterrentellers

Alleen raak je nooit uitgeteld …

Promotie:
• Advertenties in tijdschriften

Illustraties: Sifra van Herwijnen
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10-12 jaar

Ga weer mee met de Campers en beleef een nieuw superspannend
avontuur!

Spannenende boeken

Johan Leeflang

campers De BUNKER

campers

De bunker
Deel 5 in de serie Campers

Doelgroep: Avontuurlijke jongens en meiden van 10 jaar en ouder

Johan Leeflang
Eerder verschenen:

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

campers De nachtwacht
campers

De nachtwacht

9 789087 180720

De lancaster

Johan Leeflang

Johan Leeflang

Johan Leeflang

campers

Flaptekst ontbreekt nog ...!!!!!

campers De lancaster

De monstrans

Johan Leeflang

Johan Leeflang

56

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

campers De nachtwacht

De 21e mijn

m ipsandipsum suste voluptates es eaque la velluptas modi
bea eictatio il in ex ende nobitius molenimpor adignis ipienestis pe vit officiu mquatur as ipic temolore voluptat remodignis ut quod quaectem iusciminis cuptatiatis alit hilique
officiendem ut occuscia necerit laut od qui ommodit atisquia
quidunt as rerumque verepta tissunt emquasiti berfere ndelit
volupta testruntium ratium quam net, occulles magnihil elibus
dolentia dolorep ressequam, sequam et ullabor estiandebit et
libusam diatus, ute velendae occus solupta tureribusam, atum
ea sus rae voluptia voluptatem fugit que voluptae nia voluptaque et eosam faceaquam et praturerum int renihitem volupienimin nossed maximus reperferia et lanim fugiate doluptur?
Quiatquam venimin velles remporro magnit exceaqu atenducium veliqui aruptusapis et ium unt ipsapedit

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?

Flaptekst flaptekst flaptekst enz. Flapper de flaptekst, de flappertjestekst, flapperen, geflapper, wij flapperen de flaptekst enz.
geflapt of geflapperd.

campers De monstrans

‘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.’

campers De nachtwacht
campers

campers De monstrans
campers

campers De 21e mijn

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

9 789087 183967
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campers De 21e mijn

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

De bunker

Johan Leeflang

Sander, Rhodé en Michiel reizen in de kerstvakantie naar het besneeuwde
Hürtgenwald in Duitsland. Ze zijn de enige gasten op de camping, maar
dat vinden ze geen probleem. Terwijl hun ouders genieten van de rust,
verkennen de Campers de omgeving te voet. Natuurlijk nemen ze hun
nieuwe drone mee. In de
bunkers
uit de
Dit omgeving
is het vijfde deelzijn
in deveel
serie Campers,
bedoeld
voorTweede
avontuurlijke jongens en meiden vanaf 10 jaar.
Wereldoorlog en het is een gevaarlijk gebied vanwege de munitie die er
nog zou liggen. Als de Campers hun drone laten vliegen boven afgezet
gebied en later op hun camerabeelden ontdekken van een jongen, is hun
nieuwsgierigheid gewekt. Wat doet die jongen daar? En wat betekent die
ijselijke gil die ze midden in de nacht vanuit het bos horen? De Campers
gaan op onderzoek uit. En voor ze het weten, raken ze verzeild in een
avontuur waarin elke seconde telt ...

campers De BUNKER

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

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 160 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 10,95
ISBN 978 90 8718 3967
c-NUR 283-030
Verschijnt september 2020

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

Johan Leeflang

9 789087 180720

9 789087 182137

Johan Leeflang

9 789087 182137
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Spannende boeken

Misdaad rond het WTC

Jan van Wingerden
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Spannend eerste deel in een serie die zich afspeelt in de polder van de
Alblasserwaard
Jan van Wingerden

Misdaad rond het Wtc
Deel 1 in de serie De drie op avontuur

Jan van Wingerden (1963)
groeide op in de Alblasserwaard.
Hij geniet bekendheid vanwege
zijn natuurschilderijen. Jan heeft
nu behalve de penseel ook de pen
ter hand genomen. Hij debuteert
met een spannend jeugdboek.

Als Erik in de polder rondzwerft, vindt hij een dode roofvogel. Net als
hij hem opgepakt heeft, komt een grote man dreigend op hem af. ‘Dus
jij bent de dader’, zegt hij grimmig. De man dreigt hem aan te geven.
Ook Eriks vrienden Ad en Arend maken kennis met de boosaardige
man. Al snel is duidelijk dat hij iets in zijn schild voert. Iets wat het
daglicht niet kan verdragen. Erik gaat op onderzoek uit. Maar dat moet
hij duur bekopen ...
Doelgroep: Jongens en meisjes vanaf 10 jaar, die van spannende
verhalen houden

Jan van Wingerden
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Ook verkrijgbaar als e-book.
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10-12 jaar

Een mooi en spannend verhaal dat zich afspeelt in de bijzondere
periode na de Tweede Wereldoorlog

Historisch

Janny den Besten

Vanaf 9 jaar

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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Griezelpap en
prutspinazie

Janny den Besten

lijk. Gelukkig zijn er wel aardige jongens met wie Bart vriendschap
sluit, maar een groepje dat zich ‘de lefkikkers’ noemt, gaat hem
steeds meer dwarszitten ...
Doelgroep: Jongens en meiden vanaf ongeveer 9 jaar

Eerder verschenen:
8 JAAR
EN
OUDER

‘Nou, kom op! Dan moet je gewoon gaan kijken!’

‘Kom dan!’ roept Jens zachtjes. Er klinkt geritsel. Even later
houdt hij een lichtbruin bolletje in zijn hand. ‘Dit is Wollie.
Mooi, hè?’ Trots laat hij de hamster aan Jolien zien.
‘Ah!’ Jolien aait met haar vinger over zijn rugje. Ze legt haar
wang tegen zijn vacht. ‘Wat is-ie zacht! Net een bolletje
wol!’
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‘Dit is een echt legerpak, Jolien. Als ik deze broek draag en
dat jasje, dan …’

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

Met illustraties van Marijke Duffhauss
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?
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.

Vanaf 8 jaar

8 JAAR
EN
OUDER

Janny den Besten

Hiep hoi,
Koningsdag!

'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.'

Tante Sandra en de meester gaan trouwen! Jens en Jolien
willen op deze dag graag bruidsmeisje en bruidsjonker zijn.
Jens ziet zichzelf al zitten in een stoere auto en Jolien heeft
er zo'n zin in om een mooie jurk te dragen ... Maar dan
horen ze dat dit feest waarschijnlijk niet doorgaat, want
het aanstaande bruidspaar vindt Jens en Jolien niet netjes
genoeg.
Dat laat de tweeling niet zomaar gebeuren. Jens en Jolien
bedenken een plan om te bewijzen dat ze wél geschikt zijn
om bruidsjonker en bruidsmeisje te worden. Maar of dat
lukt …?!
Dit humoristische verhaal speelt zich af in de lente. Door
de quiz die Jens en Jolien in hun klas maken kom je ook allerlei interessante dingen te weten over Pasen en over de
lente.

Vanaf 8 jaar

Met illustraties van
Marijke Duffhauss

9 789402 907339

Janny den Besten

8 JAAR
EN
OUDER

‘De schat …’ steunt Jolien.

Bukken!' fluistert Jens. Samen sluipen naar het raam.
Ineens horen ze stemmen. Vlug duiken ze naar beneden.

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

Met illustraties van Marijke Duffhauss

9 789402 907339

9 789087 182571

Janny den Besten

Bruiloft in
het kasteel

Janny den Besten

Met illustraties van Marijke Duffhauss

goedwinkel.

Janny den Besten

Vanaf 8 jaar

Doei
dierendag!

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

Het is bijna dierendag. Iedereen in de klas kijkt ernaar uit,
behalve Jens en Jolien. Zij hebben geen huisdier om mee
te nemen naar school. Jens en Jolien proberen bij een paar
buren in de Tjalkstraat een dier te lenen, maar dat mislukt.
Dan besluit Jens om stiekem zelf een hamster te kopen.
Zou dierendag nu toch een feestje worden?
Opnieuw een vlot en humoristisch geschreven verhaal in
de serie ‘Jens en Jolien’. Door het opstel van Jolien kom je
ook allerlei dingen over dierendag te weten.

8 JAAR
EN
OUDER

Janny den Besten

Janny den Besten

Vanaf 8 jaar

En het ruikt een beetje vreemd.
Jolien buigt zich voorover.

Janny den Besten

Een vlot en humoristisch geschreven verhaal, waarin je ook
dingen over het kerstfeest te weten komt die je vast nog
niet wist!

Janny den Besten

Het is kerstvakantie. Iedereen is druk met de voorbereidingen voor Kerst, maar Jens en Jolien vervelen zich. Mama
zegt: ‘Ga iets nuttigs doen.’ De tweeling helpt daarom de
bewoners van de Tjalkstraat: buurvrouw Jonker, meneer
De Groot, buurman Landgraaf, mevrouw Rodenburg, meneer Broekhuizen … maar die rare buurvrouw Prietkamp
slaan ze liever over. Dan hoort Jolien een vreemd geluid in
de schuur van ‘Spriet’. Zal ze vlug voorbijlopen, of …?

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!

zichtig trekt hij het deurtje open. Het is donker binnenin.

Bruiloft in het kasteel

Jolien knikt. ‘Ja, ik weet niet.’

opstaan!’

Janny den Besten

9 789087 183844

Jens gaat op zijn knieën voor zijn nachtkastje zitten. Voor-

Lente in Lekdorp

‘Spriet? Zit je daar nog steeds mee?’

Voor Jens blijft er maar één over … De meester lacht.
‘Om met mij een mop uit te halen, moet je vroeger

Vanaf 8 jaar

Meteen staat Jolien stil. O nee, daar is dat geluid weer.
Jens kijkt achterom. ‘Wat is er?’
Met een wit gezicht wijst Jolien naar de schuur.

men. Snel pakt Jolien de laatste goede schuimzoen.

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

tegen de schuur van buurvrouw Prietkamp.

8 JAAR
EN
OUDER

Janny den Besten

Kerst in de
Tjalkstraat

Hiep hoi, Koningsdag!

glimlacht hij en pakt de achterste. ‘Hartelijk bedankt

1 april!

‘En ik verscheur dat papier met al die nut-ti-ge dingen.’Boos
trapt Jolien tegen een steentje in de brandgang. Het ketst

Doei dierendag!

meester natuurlijk niet … Zijn grote hand gaat naar
de schuimzoenen. Hij kijkt scherp naar Jolien. Dan

8 JAAR
EN
OUDER

huis lopen.

Kerst in de Tjalkstraat

meester ligt. Er zit scheerschuim in, maar dat weet de

tekst: Janny den Besten illustraties: Marijke Duffhauss
‘Ik ga nooit meer mensen helpen’, zegt Jens als ze naar

‘Alstublieft meester, een schuimzoen!’ Jolien draait
de doos, zodat die ene schuimzoen precies voor de

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

Ook verkrijgbaar als e-book.
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10–12 jaar

Twee bijzondere ontmoetingen laten zien hoe de Heere werkt!

Algemeen

Jannie Koetsier-Schokker

Jannie Koetsier-Schokker

8 JAAR
EN OUDER

Fátima en Naomi

Fátima en Naomi

Lieke van de Zanden gaat met haar vader mee om evangelisatiefolders uit te delen in de buurt van het asielzoekerscentrum. Daar ontmoet ze twee meisjes: Fátima en Naomi. Fátima
is moslima. Ze woont in het azc en voelt zich daar eenzaam.
Naomi’s vader komt in de gevangenis terecht en haar ouders
willen niets van de Bijbel weten. Beide meisjes raken bevriend
met Lieke. Het contact met Lieke en haar ouders is voor Fátima
en Naomi heel belangrijk. Vooral omdat ze daardoor de Heere
Jezus mogen leren kennen. Maar het betekent ook dat het voor
Fátima gevaarlijk wordt ...
Dit boek is gebaseerd op afzonderlijke, ware gebeurtenissen.

Jannie Koetsier-Schokker

Fátima en
Naomi
8 jaar
en ouder

Vanaf 8 jaar

Freek en Gerdien zijn met hun beide moeders een
week in Roemenië. Daar maken ze heel wat mee.
Wat is het leuk om met de kinderen van het weeshuis Julice home te spelen! En wat zijn de mensen

29-05-20
Freek en 16:08
Gerdien een

vuilnisbelt bezoeken, zijn
ze diep onder de indruk van wat ze daar zien …
Terug in Nederland vertellen ze hun belevenissen aan de klas. Maar daar blijft het niet bij. De
hele school komt in actie om de arme mensen in
Roemenië te helpen!
Een waargebeurd verhaal.
Freek en Gerdien op de vuilnisbelt is het zevende
boek met avonturen van Freek en Gerdien.

Vanaf 8 jaar

7

&

Op de boerderij van Gerdien gebeurt iets vreemds:
er worden steeds kalfjes dood geboren. De veearts komt langs om te onderzoeken wat er aan
de hand is. Het lijkt erop dat de herdershonden

Storm en Wolf er ook iets mee te maken hebben.
op de vuilnisbelt
Gerdien is erg verdrietig als ze hoort dat de honden niet op de boerderij kunnen blijven. Maar gelukkig beleeft ze in dit deel ook heel veel mooie én
spannende avonturen met haar beste vriend Freek.
Want wat doet die auto met drie mannen op het
erf van de boerderij?
Een waargebeurd verhaal.
Een sluwe insluiper is het achtste deel met avonturen van Freek en Gerdien.

Vanaf 8 jaar

8

8 jaar
en ouder

&

Hat exceatat quatis ea dolent qui aliqui nullabo
remqui bea vel ipsam reruptatem comnis aturemodit eosam, ulliqui nientures sim fugit, andus quo
eium quiaes eium resenis et fugia aliquos sam ne

liti aspere iur, id quiaecea vid modit et millenihilit
een sluwe insluiper
ut es siminci ut ilit et vollam, quodici digenimin
ni ame quam fuga. Cuptuscid earum rerae es in
nonsequ atquam, quidus quaturias molorep udandam quam doloreius expe arciist abo. Offici in eos
maximpore di volupta tatur, unte volupti oneceatqui dolorit laborent volor aute nessimodit que
cuptio voluptat faccuptatur? Et excea duntian dipsum facerum simaio. Pudanis dolorro ipsandigento que iliquam volorem veliquis dolorerum quam
seque cust ullorum fugit aut dolut iusam, cone
volupta temporist, auditesto magnihicil et experum eius etur sum conse pe porere, sitibus volut la
nonsecus, occus, sunt mosa non cusdant optatum
utectestore aut resed magnatest, ullupti onsecae
vellorum everibusam eicitasi doluptiosam,
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verboden vuurwerk
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Vanaf 8 jaar

9 789087 184049

Vanaf 8 jaar

freek en gerdiendl3_omslag.indd 1

8 jaar
en ouder

8 jaar
en ouder

&

blij met kleding en voedselpakketten die worden
een grote verrassing
uitgedeeld. Niet alles tijdens de reis is leuk. Als

Freek & Gerdien

quas res num imusda que labo. Et omnisim pernate mporro et peribus re, numqui rendam velit
ant quae inctotam volupta tetur? Im deria dendit earciusam quis idestem peraerumque nobitat
et ut ut fugit et ligendi picienim restet fugiati
berovit quo berum et quos ma imporep udandeb itibusam quam, occus.
Ab incti sita verferitae vellaccatio minimus explit ataspelis porias mo et et et ma volor resci
si quiat vent ilibus mo et quiae. Nem inturio
ribuscita sequodi orepre conseque vel imporiore laudae dolum que cum faccab ide volestrum
vitenih illorem et es esci suntio dem. Genda se
volumet lit assinventin consequunt lia volorit
atiiste mposam sitatem porepeditas ilicit ut ipit
plati tempore, vel molore aut quatemos imus

6

Freek & Gerdien

Tas cus solende niscillis et fugit od maionsed
quibus incturesti con et ut quam nectum estio
inisti omnim voloressit moluptae paria volorrum expel magnat unduci undi re non rem la-

Freek & Gerdien

Een hond kan meer dan blaffen is het derde deel
van de serie ‘Freek en Gerdien’.

8 jaar
en ouder

&

es eatur simi, et ipitam, nulla dolut
een hond kan meer borit,
danvoloblaffen
quam experit, corionsequo dolut volore soles

Freek & Gerdien

Een waargebeurd verhaal.

3
Freek & Gerdien

Freek en Gerdien gaan op bezoek bij een geleidehondenschool in België. Ze zijn verrast te ontdekken hoeveel die slimme honden daar leren.
Met Hanneke, het nichtje van Gerdien, gaan ze
naar een zorgboerderij. Hier zijn heel veel dieren.
Freek, Gerdien en Hanneke helpen graag mee met
het verzorgen van de dieren.
De oppas van Hanneke, Louise, is blind. Zij heeft
ook een geleidehond. Samen met Louise gaan
Freek en Gerdien op pad te zien hoe knap haar
hond Victor is.

Doelgroep: Jongens en meiden van 10 jaar en ouder, AVI-E4,
CLIB-5

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

15-7-2011 11:29:43
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10-12 jaar

Dit verrassende nieuwe deel van de serie Douwe en Dario wil je meteen
uitlezen!

Algemeen

Adri Burghout

In het gebied waar dokter Douwe Daman en zijn zoon Dario
leven en wonen vond ruim vijftig jaar geleden een verschrikkelijke ramp plaats. Een gletsjertong brak af en stortte
boven op de barakken van arbeiders, die bouwden aan de
Mattmarkstaudamm. Als herdenking wordt er nu een halve
marathon georganiseerd richting de plaats waar de ramp
gebeurde.
Dario en zijn vriend Sebastian starten samen met een groot
Deel 4 in de serie Douwe en
Dario
aantal
enthousiaste deelnemers op de dag van het evenement. Douwe is als arts aanwezig. Ze kunnen geen van
allen vermoeden dat het heel anders zal uitpakken dan ze
In het gebied waar dokter ook
Douwe
Daman
endenken
zijn zoon
Dario leven en
maar hadden
kunnen
...

Gevecht met het verleden

9 789087 183851

Promotie:
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Tragische erfenis.indd 1

Dokter Douwe Daman en zijn zoon Dario wonen in SaasGrund, in Zwitserland. Dario wil later ‘Bergretter’ worden.
Samen met zijn vriend Sebby en opa Bruno, die ook Bergretter
is geweest, is hij regelmatig in de bergen te vinden.
In de zomervakantie arriveert er een filmploeg in het Saasdal,
om een documentaire te maken over de Saracenen. Volgens
opa Daan Daman, die een paar weken bij Douwe en Dario
logeert, gaat het mysterieuze verhaal de ronde dat dit
Arabische volk schatten verborgen hebben in de omgeving
van Saas-Grund.
Als Dario en Sebby in de bergen aan het trainen zijn, nemen
ze stiekem een kijkje bij de filmopnamen. Dan worden de
vrienden ontdekt en in paniek verschuilen ze zich in een grot.
Maar Dario en Sebby zijn niet de enigen die zich daar schuilhouden …

‘Mocht je in het Saasdal op vakantie gaan, dan
herken je vast plaatsen uit het boek. Zoals de
Monte Moro (2853 m). Op deze berg vind je hier
en daar nog trapsgewijs gelegde rotsblokken
om het klimmen te vergemakkelijken. Eenmaal
boven heb je een schitterend uitzicht op de
Monte Rosa, als er tenminste geen wolk voor
hangt. Daarnaast heb je grote kans dat je steenbokken kunt spotten!’

Douwe en Dario
9 789087 180713

31-05-17 11:08

9 789087 182397

Redders in de bergen

Douwe en Dario deel 3 (werktitel)_omslag.indd 1

9 789087 180713

Het Saracenenmysterie
Adri Burghout

3

Adri Burghout

'De Britanniahütte en de Glacier Trail
bestaan echt. Als je dit deel van Douwe en
Dario hebt gelezen heb je ongetwijfeld zin
om er eens te gaan kijken. Dat moet je zeker
doen als je in het Saasdal of daar in de buurt
op vakantie bent. Een bijzondere berghut,
een vriendelijke Hüttenwart en … het is er
zóóó mooi!'

Adri Burghout

9 789087 183851

Adri Burghout

‘Het zou zomaar kunnen dat je na het lezen van
dit boek ook zin krijgt om een keer in het Saasdal
op vakantie te gaan. Je moet dan zeker eens
naar Längfluh klimmen. Het uitzicht over de
Feegletsjer is er adembenemend!’

15-05-20 14:00 2

Het Saracenenmysterie

Douwe en Dario is een spannende serie over dokter Douwe
Daman en zijn zoon Dario, die zich afspeelt in het Saasdal
in Zwitserland.

Grund, in Zwitserland. Douwe is er huisarts en kent elke
inwoner van het dorp. Dario wil later ‘Bergretter’ worden.
Samen met zijn vriend Sebby en zijn opa, die ook Bergretter
is geweest, is hij regelmatig in de bergen te vinden.
Mevrouw Bumann, een oudere inwoonster van Saas-Grund,
overlijdt. Douwe is daar als huisarts bij betrokken. Als de
erfgenamen na enkele weken weer in het dorp zijn om
alles af te handelen, gebeurt er met de zoon van mevrouw
Bumann iets heel ernstigs. Ineens ontstaat er rond de erfenis een beklemmende en beschuldigende sfeer.
Dario maakt met opa en Sebby een tocht over twee gletsjers. Daar stuiten ze op een vreemd spoor in een gevaarlijke richting. Heeft het spoor iets te maken met de zoon
van mevrouw Bumann? Uiteindelijk vindt Dario in de verse
sneeuw iets heel belangrijks. Zou dat leiden tot de oplossing van alle raadsels?

Tragische
erfenis
Adri Burghout

Adri Burghout
Dokter Douwe Daman en zijn zoon Dario wonen in Saas-

1

Vrouw vermist

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

Eerder verschenen:
Dokter Douwe Daman en zijn zoon Dario wonen in SaasGrund, in Zwitserland. Douwe is er huisarts en kent elke
inwoner van het dorpje. Dario wil later ‘Bergretter’ worden.
Samen met zijn vriend Sebby is hij regelmatig in de bergen
te vinden.
Natuurlijk komen er vaak toeristen in Saas-Grund. Maar die
ene vrouw gedraagt zich wel opvallend. Ze beschermt haar
zoontje bijna ziekelijk! Dario begrijpt er niets van. Dat is toch
overdreven?
Totdat duidelijk wordt wat er aan de hand is. En dan is er
ineens grote haast bij! Douwe spant zich in om het jongetje
te redden en Dario gaat met Sebby op onderzoek in de bergen. Kunnen ze een ramp voorkomen?

Tragische erfenis
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Adri Burghout

aan te bevelen om eens te bezoeken als je in dit
gebied op vakantie bent.'

4

Gevecht met het verleden

wonen vond 55 jaar geleden een verschrikkelijke ramp plaats. Een gletsjertong brak af en stortte boven op de barakken van arbeiders, die bouwden aan de Mattmarkstaudamm. Als herdenking wordt er nu een halve
marathon georganiseerd richting de plaats waar de ramp gebeurde. Dario
en zijn vriend Sebastian starten samen
met een groot aantal enthousiaste
'De Mattmarkstaudamm is de grootste aarden
stuwdam van
Europa. maar
de bouw
een
deelnemers op de dag van het evenement.
Douwe
is als
artsheeft
aanwezig.
Ze
bewogen geschiedenis. In het restaurant boven
kunnen geen van allen vermoeden dat
heel
zal uitpakken
aan het
de dam
is eenanders
expositie ingericht
die in beeld dan ze
geluid wat laat zien over de bouw en over de
ook maar hadden kunnen denken. en
dramatische gebeurtenis tijdens de bouw. Echt
Doelgroep: Jongens en meiden van 10 jaar en ouder

Gevecht met
het verleden

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.

Adri Burghout

Douwe en Dario
Redders in de bergen

12-04-19 17:39

04-05-18 13:01

9 789087 182397

10-12 jaar

Opnieuw een boek vol humor van het duo Janwillem en Daan

Algemeen

Janwillem Blijdorp en Daan van Oostenbrugge
JOËL EN JAEL OP MUSEUMTOER

JOËL EN JAEL
OP MUSEUMTOER

Joël en Jael op museumtoer
Deel 2 in de serie Twins
Het wordt voor de tweeling een zomer om nooit te vergeten. Omdat hun
ouders nog geen vakantie hebben, komen opa en oma oppassen. Om te voorkomen dat de kinderen zich gaan vervelen, bedenken opa en oma dat het leuk
is om met hen naar verschillende musea te gaan. Eerst hebben Joël en Jael daar
helemaal geen zin in, tot ze ontdekken dat een heleboel musea helemaal niet
saai, maar juist ontzettend leuk zijn. En ze steken er een heleboel van op, al
zullen ze nooit zo slim worden als hun klasgenootje Hylke.

Janwillem Blijdorp (1957) werkt in
een boekhandel te Heerenveen. Hij
schreef diverse romans en kinderboeken. Janwillem is getrouwd,
heeft twee dochters en is woonachtig in Noordscheschut.
Daan van Oostenbrugge (1994)
is striptekenaar. Hij publiceert o.a.
in Kits en werkt in opdracht van
diverse bedrijven. Illustraties en
strips van Daan zijn overal in kerkelijk Nederland te vinden.

Doelgroep: Kinderen van 10 jaar en ouder

Janwillem Blijdorp
Daan van Oostenbrugge

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

9 789087 181901

Janwillem Blijdorp
Daan van Oostenbrugge

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

JOËL EN JAEL GAAN SPORTEN

Janwill
em
Blijdor
p

L
JOËL EN JAE
N
GAAN SPORTE

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 224 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 11,95
ISBN 978 90 8718 3936
c-NUR 283-010
Verschijnt september 2020
Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 8,99

Janwillem
Blijdorp

van
Daan brugge
Oosten

9 789087 181901

9 789087 183936
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10-12 jaar

Spannend ... Jij hebt nu de kans om dit geheime dagboek van Lizzy te
lezen!

Algemeen

Jolanda Dijkmeijer

Lizzy

10 JAAR
EN
OUDER

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

Jo land a Dij k m

ei j

Dagboek van een zusje

10 jaar en ouder

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

9 789087 183912

62

tr

s

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 128 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 10,95
ISBN 978 90 8718 3912
c-NUR 283-010
Verschijnt september 2020
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9 789087 183912
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Jolanda Dijkmeijer

Doelgroep: Meiden van 9 jaar en ouder

Dagboek van een zusje

Hoi, Ik ben Lizzy. Nou ja, eigenlijk heet ik Elizabeth, maar iedereen noemt
mij Lizzy. En dat vind ik zelf ook veel leuker. Ik ben dol op dieren en later
wil ik modeontwerpster worden. Dit dagboek heb ik gekregen van mijn
praatjuf. Om in op te schrijven hoe
ik me voel, was het idee. Eigenlijk was
Ps 1. Weet je dat Mimi, onze poes, moeder is geworden?
Ps 2. Nu alleen nog een supergoede
ik niet van plan dat te doen, maar verstopplek
het is toch
wel fijn dat ik zeker weet dat
verzinnen zodat ze
jou nooit, maar dan ook NOOIT vinden!
mijn geheimen bij jou veilig zijn. Over
Laura, mijn zus. En die akelige ziekte
van haar. Gaat het nu nooit over?! Soms weet ik echt niet meer wat ik
ervan moet denken. Ik hou van mijn zus, maar tegelijk ... Dat dus. Volgende
keer meer.

Dagboek

van een

zusje

er

Jolanda Dijkmeijer is vooral bekend als kinderboekenschrijfster,
maar ze heeft ook enkele romans
geschreven. Door ziekte is er
een aantal jaren geen boek van
haar verschenen, maar met Lizzy
maakt zij haar comeback. Het is
haar veertigste boek.

Promotie:
• Advertenties in tijdschriften

10-12 jaar

Algemeen

Dit indrukwekkende boek leg je niet snel naast je neer!

Lianne Biemond

Vreemde vog els

Vreemgdee ls
vo
Vervolgde
christenen
in Colombia

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

Vreemde Vogels
Vervolgde christenen in Colombia
Deel 13 in de serie Vervolgde kerk
Jean Julio vindt dat hij op een van de mooiste plekken van Colombia woont:
vlak bij een strand waar hij kan snorkelen én dicht bij de jungle, waar hij prachtige vogels kan spotten. Samen met zijn klasgenoten Victor en Valeria ruimt hij
plastic afval op en maakt daarvoor ook de klas warm. Maar als hij op een dag
thuiskomt uit school en er een zwarte motor voor de deur staat, verandert zijn
rustige leven abrupt. De motorrijder valt zijn moeder lastig en daar blijft het
niet bij. Waarom is vader zo vaak van huis? Wat heeft het werk van zijn vader te
maken met dit bezoek? En wat heeft hij besproken met de bezoeker van Open
Doors? Als JJ vroeg in de morgen een bizarre ontdekking doet, neemt zijn vader
een ingrijpende beslissing.

Promotie:
• Advertenties in tijdschriften

Lianne Biemond

Doelgroep: Jongens en meisjes van 10 jaar en ouder

Eerder verschenen:

ONTSNAPT!

Beeld nog onbewerkt
Vervolgde christenen in Nigeria

DE BRIEF
OP DE DEUR
Vervolgde christenen in India

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

Jeannette Donkersteeg

Lijda Hammenga

Im re deratur minctoresti re con reptiae plis cus endae eum excea
doloribus as sime poriasp errore volenem ius, sume evel modis
dit et que et venducidebis sequatur, ea corae prore corehen dissenim eatempel molorem et exerion pora voluptame nest que ne
natur, volor mil ium et ere debis ex eturerum quae dolorerum et
dolorest voluptaque id quatur re venda sunt veligent acepudam
que cullaut porror saecto quibeate mos eat aut pro et esecumqui corio modit asitiun tiatur? Hendeliquam et duciist enditat
empore derferum in cuptatur suntempor a dolum veles am, et
expliquo eum que vel ipsuntis est, is verspid ebissim autet am
quam, susdant et doluptat.
Vid etur? Optature, quo volecus.
Di dolorep uditatquia dellaborro moluptam simod qui bla
nonet vollenia sequi dunt.
Tur, non everepe lestem. Imusamus dolorrum fuga. Itatus.
Acepe ommodit voluptatusa dolore dolest omnim hari odigenda
qui audant, eos evelignis accumque nonectusam cus sintumquunt magnitibus dolorem osandest, consequi simus.
Cia asin cumquis incturia dolupissunt expelitatur sim illes dolorerum fuga. Et idisquatus que sunt.
Alis ium uta quos atur re quos

Lijda Hammenga

ONTSNAPT!

Lianne Biemond

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 176 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 3806
c-NUR 283-010
Verschijnt november 2020

Vervolgde kerk
in India

9 789087 183806

Jeannette Donkersteeg

9 789087 182489

15-05-20 15:59
Vervolgde kerk.indd 1

9 789087 182489

25-06-18 09:35

9 789087 181383
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7-9 jaar

Een nieuw verhaal van een bekende kinderboekenauteur!

Algemeen

Margriet de Graaf

Vanaf 7 jaar

In de buurttuin en in de boomhut is het altijd fijn. Maar dat zijn zaklamp
wordt gestolen, vindt Jonathan minder leuk. Bovendien verdwijnen de
babytomaatjes spoorloos, stoppen de kippen met eieren leggen en ligt
de oude koekenpan opeens niet meer in de zandbak! Heeft de peuk die
In de soms
buurttuin
en met
in de boomhut
is het altijd
Maar Een
Jonathan in de boomhut vindt,
iets
deze raadsels
tefijn.
maken?
dat zijn zaklamp wordt gestolen, vindt Jonathan minder
leuk verhaal met een sympathieke
sfeer.
Het
decor
waartegen
het
zich
leuk. Bovendien verdwijnen de babytomaatjes spoorloos,
stoppen de kippen met eieren leggen en ligt de oude koeafspeelt, maakt het extra bijzonder!
kenpan opeens niet meer in de zandbak! Heeft de peuk
die Jonathan in de boomhut vindt, soms iets met deze
raadsels te maken?

Met illustraties van Hester Nijhoff.

Een spannend verhaal voor lezers vanaf 7 á 8 jaar.

Margriet de Graaf

Doelgroep: Kinderen van 7 jaar en ouder, AVI-E5, CLIB-5
7 jaar en ouder

Margriet de Graaf
Sanne staat voor de
deur van Sep. Ze kleppert met de
brievenbus. ‘Sep! Sep! Het stormt!’
‘Joehoe!’ Daar komt Sep al. Hij loopt met
grote stappen over de stoep tegen de
wind in. Met zijn armen wijd. Net alsof
hij vleugels heeft. Sanne loopt achter
Sep aan. Ook met grote stappen. Want
rennen gaat niet. De wind duwt hard
tegen hen aan. Maar Sep en Sanne zijn
sterker dan de wind. Ze hangen naar
voren tegen de wind in.

Niet alleen
kinderen,
maar ook
voorlezende
volwassenen
zullen van
de verhalen
genieten. Ze
zijn ook heel
geschikt voor
gebruik op
school.

Sep

Sanne. In twaalf voorleesverhalen beleven de twee vrienden nieuwe avonturen. Sep en Sanne spelen in de wind en in de sneeuw. Ook helpen ze
mee met de schoonmaakdag. Met een mooie stok ruimen ze alle rommeltjes op het Van Dalenplein op. Sep en Sanne halen ook een grapje uit met
de papa van Sep. Wat ze verder voor leuks beleven, lees je in dit gezellige
deel 2
voorleesboek voor kleuters!

&Sanne
Vrolijke voorleesverhalen

9 789087 180669

Margriet de Graaf

Dit derde en laatste deel staat weer vol met vrolijke verhalen over Sep en

Margriet de Graaf
met illustraties van Sanne Miltenburg

deel 3
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Ze zijn ook heel geschikt
voor gebruik op school.

Margriet de Graaf

Dit tweede deel staat weer vol met vrolijke verhalen over Sep en Sanne. In
twaalf voorleesverhalen voor kleuters beleven de twee vrienden nieuwe
avonturen. Sep en Sanne mogen stemmen voor een nieuw speeltoestel
op het pleintje. Ze gaan samen naar de kinderboerderij en doen een wedstrijdje met stoepkrijt. Ook raakt Sanne haar prinsessenrugtas kwijt …

9 789087 183776

met illustraties van Sanne Miltenburg

Sep & Sanne

Niet alleen
kinderen,
maar ook de
voorlezende
volwassenen
zullen van
de verhalen
genieten.

deel 2

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

‘Eén, twee,
drie, vier, vijf, zes, zeven …’
Sanne hurkt op het grasveldje
op het midden van het plein. Poeh,
wat staan die bloemetjes dicht bij
elkaar. Die kan ze niet goed meer tellen.
‘Sanne!’ hoort ze Sep roepen. Ze springt
op en zwaait. Sep holt naar haar
toe. ‘Wat doe je?’ ‘Ik tel die witte
klokjesbloemen.’ ‘Dat zijn sneeuwklokjes’, zegt Sep. ‘O ja,
nu weet ik het weer!’
roept Sanne.

Margriet de Graaf

9 789087 183776

Sep & Sanne

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 128 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 3776
c-NUR 282-010
Verschijnt september 2020

De boomhut, de buurttuin en het raadsel

De boomhut,
de
buurttuin
Wie bakt
er stiekem
eieren
bij de vuurkuil?
en het raadsel

De boomhut,
de buurttuin
en het raadsel

Sep

&Sanne
deel 3

Vrolijke voorleesverhalen

9 789087 180669

Margriet de Graaf-Sijpkes
(1956) schreef veertig boeken, waaronder verschillende
kinderboekenseries voor jongere
kinderen, enkele boeken voor
oudere kinderen en twee prentenboeken. Ze is werkzaam in het
basisonderwijs als remedial teacher en leerkracht van groep 1
& 2. Margriet heeft 3 volwassen
kinderen en woont in Delfgauw.

Promotie:
• Advertenties in tijdschriften

6 jaar
en ouder

Het cadeau voor de juf

Een vrolijk boekje voor jonge lezers!

Algemeen

Het cadeau
voor de juf!
Tess

Jess 4

Geesje Vogelaar-van Mourik

Geesje Vogelaar-van Mourik

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.

Het cadeau voor de juf!
Deel 4 in de serie Tess en Jess
De juf van Tess en Jess is bijna jarig. De tweeling heeft veel zin in het
feest en is heel benieuwd. Wat gaan ze doen in de klas? Waar trakteert
de juf op? En wat zal ze allemaal krijgen? De juf zou best een hond willen,
maar die geef je natuurlijk niet zomaar. Een knuffelhond kan wel! En dus
krijgt de juf een knuffelhondje met een leren neus. Maar als het feest
voorbij is, gebeurt er iets wat niemand verwacht.
De serie van Tess & Jess is leuk voor jongens en meisjes die al zelf kunnen
lezen.
Met illustraties van Trish Flannery.
Doelgroep: Kinderen vanaf 6 jaar die een hoger AVI-niveau proberen te
halen, AVI-M4, CLIB-4

Eerder verschenen:
6 jaar
en ouder

Tess

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?

Jess 2

quia dolupta temole

Vanaf 6 jaar

Geesje Vogelaar-van Mourik

9 789087 180683

Vanaf 6 jaar

Geesje Vogelaar-van Mourik

9 789087 180683

9 789087 182120

Rennen voor
de geit!
Tess

Promotie:
• Advertenties in tijdschriften
Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 96 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 10,95
ISBN 978 90 8718 3745
c-NUR 282-010
Verschijnt september 2020

Jess 3

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

Geesje Vogelaar-van Mourik

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

Rennen voor de geit

Jess 1

6 jaar
en ouder

Beren in
het bos!

Geesje Vogelaar-van Mourik

Vanaf 6 jaar

Tess

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

Geesje Vogelaar-van Mourik

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

6 jaar
en ouder

Naar de
dierentuin!

Beren in het bos

Geesje Vogelaar-van Mourik

Tess en Jess zijn een tweeling.
Ze gaan vandaag op reis met heel de klas!
Naar de dierentuin.
Hun grote neef Daan gaat ook mee.
Bram en Koen zitten bij Tess en Jess in het
groepje.
Met elkaar zien ze heel veel dieren.
Vooral de aapjes zijn erg leuk.
Maar dan gebeurt er iets naars.
Waar is Bram ineens gebleven?

Naar de dierentuin!

45

7-9 jaar

Geesje Vogelaar-van Mourik

9 789087 182120

9 789087 183745
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7-9 jaar

Vanwege het onderwerp bijzonder geschikt als Kerstgeschenk voor
jonge kinderen

Algemeen

Hilde de Vaal

6 jaar
en ouder

Toch naar het feest?

helemaal zelf kunnen lezen!

Het is bijna Kerst. Kas kijkt uit naar het feest. Hij kreeg van de juf een taak:
hij mag de tekst opzeggen! Maar vlak voor het feest voelt Kas zich niet fijn.
Wat nu? Een mooi boek dat beginnende lezers helemaal zelf kunnen lezen!
Met illustraties van Sanne Miltenburg.
Vanaf 6 jaar

Doelgroep: Beginnende lezers

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

Sanne Miltenburg

9 789087 183950

Promotie:
• Advertenties in tijdschriften

ZZZO EM

Full colour
Uitvoering gebonden
Formaat 15 x 19 cm
Omvang ca. 32 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 3950
c-NUR 282-010
Verschijnt september 2020

Hilde de Vaal

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

Hilde de Vaal & Sanne Miltenburg

nog een week,
kas voelt zijn buik.
dan is het feest.
wat doet zijn buik raar.
als hij maar niet ziek wordt.
kas heeft er veel zin in.
hij kreeg een taak,
Het is bijna Kerst. Kas kijkt uit naar het feest.
hij zegt de tekst op in de hal.
Hij kreeg van de juf een taak: hij mag de tekst
kas voelt zijn buik.
opzeggen! Maar vlak voor het feest voelt Kas
zich niet fijn. Wat nu?
wat doet zijn buik raar.
als hij maar niet ziek wordt.Een mooi boek dat beginnende lezers

Toch naar het feest?

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

Toch naar
het feest?

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

Sanne Miltenburg

Een leuk boek dat beginnende lezers helemaal zelf
kunnen lezen!

Hilde de Vaal & Sanne Miltenburg
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Hilde de Vaal

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

Vanaf 6 jaar

9 789087 183950

ZZZOEM

9 789087 182052

9 789087 182052
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Lianne Biemond
Lianne Biemond

Marijke Duffhauss

GOED GEDAAN,

ZWIT!

Lianne Biemond

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

Goed gedaan, Zwit!
Deel 3 in de serie Avonturen van Steef Stekel
Steef Stekel speelt in de tuin. Hij is een zieken-wagen. Suus is de dokter.
Ze zoekt een zieke. Kijk, daar zit Zwit! Kom, poes! Jij bent ziek! Maar Zwit
wil niet. Ze wil weg. Miauw. Steef en Suus moeten mee. Dat doen ze. Ze
lopen achter Zwit aan. Wat wil die poes toch? Ze gaan de hoek om. Ze
kijken. Dan schrikken Steef en Suus ... Een heerlijk verhaal voor kleine
dierenliefhebbers!
Met illustraties van Marijke Duffhauss.
Doelgroep: Kinderen van 6 jaar en ouder, AVI-E3, CLIB-3

Promotie:
• Advertenties in tijdschriften

Marijke Duffhauss

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 80 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 3752
c-NUR 281-010
Verschijnt september 2020

Eerder verschenen:
vanaf
6 jaar

BRIT
IS WEG!
Lianne Biemond

Marijke Duffhauss

Steef Stekel woont naast Suus. Samen gaan ze
klussen bij oom Piet. Ze maken een hok met een
klep. Maar voor wie is het hok?
Steef en Suus helpen ook tante Riek. Zij maakt zieke
dieren beter. Maar nu ligt Grit op de tafel in de
praktijk. Grit is de hond van oom Piet en tante Riek.
Wat is er met haar? Is Grit ziek?

Avonturen van Steef Stekel deel 3

Lianne Biemond schreef een herkenbaar verhaal dat
beginnende lezers graag helemaal zelf zullen willen
lezen.
Het geheim van Grit is het tweede deel van de serie
Avonturen van Steef Stekel.

Brit is weg!.indd 1

Avonturen van Steef Stekel deel 1

Het geheim van Grit.indd 1

9 789087 180744

9 789087 182090

Lianne Biemond

Marijke Duffhauss

HET GEHEIM VAN

GRIT

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

Marijke Duffhauss

6 jaar en ouder

9 789087 180744

HET GEHEIM VAN GRIT Lianne Biemond
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Een nieuw deel in de serie van Steef Stekel!

Algemeen

vanaf
6 jaar

GOED GEDAAN, ZWIT

en

4-6 jaar

9 789087 183752

Avonturen van Steef Stekel deel 2

22-05-18 08:45

12-04-19 17:29

9 789087 182090

67

5-6 jaar

Prentenboeken

Marjanne Hendriksen, Hester Nijhoff

Stiekem op stap
Ga jij stiekem met het Afrikaanse meisje Mariyana mee op stap? Dan beleef
je van alles en word je veel wijzer!
Dit vrolijke prentenboek zal peuters en kleuters zeker aanspreken. Het is
voor hen een eerste en laagdrempelige kennismaking met het dagelijks
leven in Afrika.
Doelgroep: Peuters en kleuters

Full colour
Uitvoering gebonden
Formaat 19 x 19 cm
Omvang ca. 40 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 12,95
ISBN 978 90 8718 3875
c-NUR 273
Verschijnt september 2020

9 789087 183875

68

Prachtig én leerzaam prentenboek in Afrikaanse sfeer

Marjanne Hendriksen woont
sinds 2007 op een zendingspost. Daar zet ze zich in voor het
opzetten van christelijk onderwijs
in Zambiaanse dorpjes. Marjanne
heeft diverse kinderboeken en
verhalen geschreven, die zich
afspelen in Zambia. ‘Stiekem op
stap’ is haar eerste prentenboek.
Hester Nijhoff is illustrator van
voornamelijk kinderboeken. Ze
doet opdrachten vvoor diverse
uitgeverijen. Hester studeerde
in Groningen aan de Minerva
Academie en woont daar nog
steeds.

Promotie:
• Advertenties in tijdschriften

3-4 jaar

Kind & Bijbel

Bartimeüs

Bartimeüs
kan weer zien

Tekst en illustraties: Alberte Jonkers

Aansprekend boekje met een Bijbelvertelling voor de allerkleinsten!

Alberte Jonkers

Bartimeüs kan weer zien

kan weer zien

De blinde Bartimeüs hoort dat Jezus in de buurt is. Daarom roept hij zo
hard als hij kan: ‘Jezus, Zoon van David, help mij!’

Alberte Jonkers-Bakker werkt als
apothekersassistent. Ze woont op
Urk. Schilderen is haar grote passie. In haar vrije tijd illustreert zij
kinderboeken. Haar tekeningen zijn
kleurrijk en sprekend.

In dit peuterboekje wordt het wonder van de genezing van Bartimeüs
verteld én verbeeld voor peuters en kleuters. De Heere Jezus wordt in dit
boekje niet afgebeeld.
Doelgroep: Peuters en kleuters

Promotie:
• Advertenties in tijdschriften

Full colour
Uitvoering gebonden
Formaat 15 x 15 cm
Omvang ca. 32 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 9,95
ISBN 978 90 8718 2830
c-NUR 224-002
Verschijnt september 2020

9 789087 182830
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Kleurboeken 0-12 jaar

Prachtig kleurboek bij de psalmen!
Kleurplaten bij de Psalmen

Hobby

Linda Bikker

Linda Bikker

Kleurplaten bij de
psalmen
Linda Bikker maakte diverse uitgaven met
kleurplaten voor kinderen en volwassenen. Deze
uitgave bevat aansprekende kleurplaten voor
kinderen van bekende psalmen. De gekozen
psalmen zijn ook terug te vinden in de veelgebruikte Psalmboekjes voor jonge kinderen.
De kleurplaten zijn eenzijdig gedrukt op dik
papier en met geperforeerde rand, zodat ze gemakkelijk per stuk uit het boekje gehaald kunnen
worden om bijvoorbeeld als kaart te versturen.

Linda Bikker

Kleurplaten
bij de Psalmen

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.

9 789087 180881

Doelgroep: Kinderen

Linda Bikker
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Bijbelse kleurplaten

9 789087 183790

Van punt tot punt

Uitvoering paperback
Formaat 21 x 14 cm
Omvang ca. 48 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 6,95
ISBN 978 90 8718 3790
c-NUR 214-030
Verschijnt september 2020

Van punt
tot punt
Linda Bikker

Bijbelse kleurplaten

Promotie:
• Advertenties in tijdschriften
9 789087 180881

Dit boek moedigt aan om na te denken over de vraag: Wat mag het
geloof in Jezus Christus ons echt kosten?

Reeds verschenen

DE hoogste prijs

MIJN GEZIN STIERF IN AFGHANISTAN VOOR JEZUS
Hannelie Groenewald

e
t
s
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prijs

Hannelie Groenewald

De hoogste prijs

Hannelie Groenewald

Hannelie Groenewald volgt met haar man Werner Gods roeping naar
Afghanistan, een primitief land, waar een grote geestelijke duisternis heerst.
Met hun zoon Jean-Pierre en dochter Rodé bouwen ze er een nieuw bestaan op,
waarbij ze op allerlei manieren proberen dienstbaar te zijn. Na een verblijf van
twaalf jaar wordt er een aanslag gepleegd op het huis en kantoor van de familie
Groenewald. Werner en de kinderen komen bij deze wrede terreurdaad om het
leven.
Als Hannelie zo onverwacht haar gezin verliest, wordt ze indringend geconfronteerd met vragen: Hoe kon zoiets gebeuren? Waar is God nu? Om anderen die
met deze vragen worstelen te helpen, schreef ze haar verhaal op. Ze wil hiermee
een boodschap van hoop en genezing brengen. ‘De hoogste prijs’ moedigt aan
om het liefdevolle karakter van God en de kracht van vergeving te zien, zelfs in
de meest verschrikkelijke omstandigheden.

Hannelie Groenewald (1969) komt
uit Zuid-Afrika waar ze werkzaam
was als arts. Van 2003 tot en met
2014 diende zij met haar man
Werner en hun kinderen JeanPierre en Rodé in Afghanistan.
Hannelie keerde na de aanslag op
haar gezin terug naar Zuid-Afrika
en hertrouwde enkele jaren later
met Hannes Laubscher.

Doelgroep: Iedereen die geïnteresseerd is in persoonlijke verhalen van vervolgde christenen

Promotie:
• Advertenties in tijdschriften

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang 288 pagina’s
Verkoopprijs € 19,95
ISBN 978 90 8718 3653
c-NUR 402-010
Ook verkrijgbaar als e-book.
Ca. € 14,99

9 789087 183653
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Informatief en waarschuwend boek over de duistere achtergrond van
Halloween

Eerder aangekondigd

Halloween

Halloween is een feest dat ook in Nederland steeds meer
aandacht krijgt. Skeletten, doodskoppen en monsters verbeelden
de dood. In dit boek wijst de auteur op de heidense wortels van
het feest en de occulte lading die het heeft. Hij waarschuwt
tegen het demonische van Halloween.
Hij geeft ook antwoord op de vraag: Hoe moeten christenen
met het feest omgaan? Meegaan in het spoor van de duivel
is gevaarlijk. De predikant zet tegenover het duistere van
feest
dathet
ook
invan
Nederland
Halloween
Licht
God en Zijn steeds
Woord. meer aandacht

Een duister feest

Halloween is een
krijgt.
Skeletten, doodskoppen
en
monsters
verbeelden
de
dood.
In
dit
boek
Ds. A.A. Brugge is predikant van de Gereformeerde Gemeente te
Als predikant
in Noord-Amerika
maakte
ook occulte
daar
wijst de auteur opDoetinchem.
de heidense
wortels
van het feest
enhijde
lading
de viering van Halloween van nabij mee.
die het heeft. Hij waarschuwt tegen het demonische van Halloween. Hij
geeft ook antwoord op de vraag: Hoe moeten christenen met het feest
omgaan? Meegaan in het spoor van de duivel is gevaarlijk. De predikant
zet tegenover het duistere van Halloween het Licht van God en Zijn
Woord.
Doelgroep: Voor jongeren, ouders, opvoeders, leiders van verenigingen,
leraren en ambtsdragers

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

9 789087 181994
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Halloween
een duister feest

Ds. A.A. Brugge is predikant van
de Gereformeerde Gemeente te
Doetinchem. Hiervoor diende
hij de Netherlands Reformed
Congregation van Lethbridge
(Canada). Ds. Brugge is hoofdredacteur van het jongerenblad Daniël, van de Jeugdbond
Gereformeerde Gemeenten.

Ds. A.A. Brugge

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 96 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 10,95
ISBN 978 90 8718 1994
c-NUR 707-012
Verschijnt september 2020

Halloween een duister feest

Ds. A.A. Brugge

9 789087 181994

Ds. A.A. Brugge

Promotie:
• A dvertenties in (kerkelijke)
bladen en tijdschriften

Eerder
Herdrukken
aangekondigd

Eerder aangekondigd
de Banier
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Statenvertaling.

de Banier

Voor elke dag is er een meditatie naar aanleiding van
een Bijbelgedeelte. Daarnaast wordt een te lezen

dagboek
kalender

Schriftgedeelte en te zingen psalm opgegeven.
Per dag vindt u bovendien alle gegevens over de
datum met de zon- en maanstanden.

dagboek
kalender

2021
grote letter

letter

Deze uitvoering is in grote letter en bevat uitsluitend
meditaties.

v

de Banier

de Banier
dagboek

kalender

dagboek

2021

kalender

Ds. J. Belder

v

grote

2021

Ds. J. Belder

Omgaan met dementie

De Banier Dagboekkalender is een dagboek bij de

Eerder aangekondigd

2021

Omgaan met

dementie

In gesprek blijven met

9 789087 182601

9 789087 182939

Diverse predikanten

Diverse predikanten

Ds. J. Belder

Dagboekkalender 2021

Dagboekkalender 2021

Omgaan met dementie

De ‘Banier Dagboekkalender’ is een dagboek bij de
Statenvertaling. Voor elke dag is er een meditatie
naar aanleiding van een Bijbelgedeelte. Verder staan
er in dit dagboek diverse kortere en langere verhalen,
gedichten en citaten.

De ‘Banier Dagboekkalender’ is een dagboek bij de
Statenvertaling. Voor elke dag is er een meditatie naar
aanleiding van een Bijbelgedeelte. Het bevat bijdragen
van predikanten uit diverse kerkgenootschappen.

Dementie is een nare hersenziekte; het schrikbeeld van
veel ouderen. In dit boekje reikt de auteur praktische
tips en handvatten aan voor de direct betrokkene en
voor diens omgeving. Vanuit de geopende Bijbel worden
perspectief, troost en bemoediging geboden.

Kleine letter:
Uitvoering gebonden
Formaat 10 x 14,4 cm
Omvang ca. 736 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 13,95
ISBN 978 90 8718 2922
c-NUR 707-022

Grote letter:
Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 384 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 14,95
ISBN 978 90 8718 2939
c-NUR 707-022

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 208 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 11,95
ISBN 978 90 8718 2601
c-NUR 711-005
verschijnt oktober 2020

9 789087 182922

9 789087 182939

9 789087 182601
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Eerder aangekondigd

Eerder aangekondigd

Eerder aangekondigd

V

DE BIJBEL UITGELEGD

Geïllustreerd door
Matt ie de Bruine

2021

Ds. C.P. de Boer is predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Psalmen 135 -150

In Psalmen wordt elke psalm beknopt uitgelegd. Tekst volgt.
De serie De Bijbel uitgelegd is bedoeld voor iedereen die zich – alleen
of met anderen – wil verdiepen in de rijke wereld van de psalmen;
om zo samen met Israël door psalmen de Heere te loven, te danken
of tot Hem te bidden.

DE BIJBEL UITGELEGD

Agenda 2021

Psalmen
Psalm 135 -150

Ds. C.P. de Boer

terdege.nl

9 789087 182670

agenda 2021 omslag_compleet kopie.indd 1

08-05-20 14:59

AGENDA 2021 cover.indd 1

Ds. C.P. de Boer

30-4-2020 09:25:38
Psalmen uitgelegd_omslag.indd 1

Ds. C.P. de Boer

05-11-19 10:57

Mattie-agenda 2021

Terdege-agenda 2021

Psalmen

Al jarenlang zijn de sfeervolle agena’s van Mattie
de Bruine een begrip. En dat is niet verwonderlijk: met haar stijlvolle aquarellen weet De
Bruine een vast publiek aan zich te binden. De
agenda heeft veel notitieruimte en een liniaal
die fungeert als bladwijzer.

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 vormgeving is lekker fris en puur.

In ‘Psalmen’ wordt elke psalm beknopt uitgelegd. In dit
deel komen Psalm 135-150 aan bod. Elk hoofdstuk sluit
af met een aantal vragen.

Full colour
Uitvoering wire-O
Formaat 14 x 18 cm
Omvang ca. 112 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 12,95
ISBN 978 90 8718 2625
c-NUR 011-010

Full colour
Uitvoering wire-O
Formaat 14 x 18 cm
Omvang ca. 112 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 12,95
ISBN 978 90 8718 2632
c-NUR 011-010

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 128 pagina’s
Verkoopprijs ca. € 10,95
ISBN 978 90 8718 2670
c-NUR 702-030
Verschijnt oktober 2020

Psalm 135-150
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Herdrukken
D S . B . S M I J T E G E LT
DS. B. SMIJTEGELT

naar de kerk. Pieter kijkt zijn ogen uit, want er
gebeurt van alles. Pieter vindt het mooi om

doen en een praatje te maken met de koster,
maar stilzitten is best moeilijk!

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

Zondag 27-52

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

uitgelegd.

2

Achter in het boek staan pictogrammen om de volgorde van de

1

dru

kerkdienst uit te leggen.

Zondag 1-26

1

Catechismus dl 2_Smijtegelt-De Banier.indd 1

Leeftijd: 3-6 jaar.

14-01-20 07:55

Zondag 1-26

9 789087 180317

Mama huilt, want de opa van Pieter is gestorven. Pieter is ook heel verdrietig.

voor moeders

Hij gaat samen met papa en mama en Derk naar oma. Daar mag hij opa
nog één keer zien, in een kist. Ook mag hij erbij zijn als opa wordt begraven.
Wat is het moeilijk om te begrijpen dat opa nu nooit meer bij hen is …

Kinderen maken soms al op jonge leeftijd mee dat iemand uit hun omgeving
sterft. In dit boek wordt op een begrijpelijk niveau uitgelegd wat het betekent
als iemand overlijdt en wat er dan allemaal gebeurt. Door de illustraties wordt
het een herkenbaar boekje voor peuters en kleuters. De tekst is geschreven

Pieter heeft
verdriet
Voorlees- en kijkboek
over rouw

vanuit een reformatorische geloofsbeleving en is eenvoudig aan te passen als
de gebruiken in een specifieke situatie anders zijn dan in dit boek beschreven.
Leeftijd: 3-7 jaar.

4ek

3ek

Mama trekt Pieter naar zich toe. ‘Ik moet je iets

vertellen, Pieter. Zaterdag zijn we bij opa geweest, weet
je nog? Hij was heel ziek, hè?’

Pieter knikt. Ja, dat weet hij nog wel. Opa lag op

dru

dru

bed en zei bijna niets.

Mama zucht. Dan zegt ze: ‘Net belde oma om te

Willemieke Kloosterman-Coster

Hoe een
het leven
van een
man redde

2e

druk

vertellen dat opa is gestorven.’

Ds. A. Schot

Tony Hutter

en 51 andere verhalen over
Spurgeon voor kinderen

Tony Hutter

2ek

Zondag 27-52

Behalve aantrekkelijke illustraties bevat dit boek gespreksvragen.

Willemieke Kloosterman-Coster

rijkste elementen van de eredienst op het niveau van een kind
9 789087 180317

WIJSHEID

Pieter naar de kerk

Ds. A. Schot is predikant van de
gereformeerde gemeente te Nunspeet
en vader van een groot gezin.

Hier komt de ﬂaptekst.

Willemieke Kloosterman-Coster

2

m
r de kerk
naa

Woorden van C

Ds. A. Schot

samen te zingen, om geld in de collectezak te

Piaegtmeeer

Woorden van wijsheid

Het is zondag. Pieter mag vandaag samen
met papa, mama en zijn broer Derk mee

Pieter mag mee naar de kerk

De
Heidelbergse
Catechismus

De
Heidelbergse
Catechismus

X
Een moeder neemt voor haar kinderen een grote plaats in. Zij droeg haar
kinderen onder het hart en bracht hen
ter wereld. Zelfs als de bloedband ontbreekt weten moeders kinderen een
plaats in het hart te geven. De beste
raad in dit boekje wordt gegeven door
de moeder van de Heere Jezus. Zij
sprak op de bruiloft te Kana: ‘Zo wat
Hij ulieden zal zeggen, doet dat.’ Wat
Gods Woord ons aanraadt en afraadt
wordt in dit boekje uitgewerkt.

Pieter heeft verdriet

De
Heidelbergse
Catechismus

B . S M I J T E G E LT

Hoe een spin het leven van een man redde

De
Heidelbergse
DS.
Catechismus
DS. B. SMIJTEGELT

Tekst: Willemieke Kloosterman-Coster
Illustraties: Anita Engelen

Stories for children.indd 1
09-01-20 13:50

4e

druk

De Heidelbergse
Catechismus

Pieter mag mee naar
de kerk

Woorden van wijsheid
voor moeders

(set 2 delen), B. Smijtegelt,
900 pag., € 59,00

Willemieke Kloosterman,
48 pag., € 11,95

ds. A. Schot, 112 pag.,
€ 9,95

06-11-15 13:40

Pieter heeft verdriet

Hoe een spin het leven
van een man redde

Willemieke Kloosterman,
48 pag., € 12,95

Tony Hutter, 144 pag.,
€ 13,50

9 789087 180317

Uitgeverij De Banier

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

2

Troost
in dagen
van rouw

e

druk

Hanna Roubos-Nobel

Openbaring
begrijpen 2e
k

W.B. Kranendonk

druk

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

Steef Post

3

e

John Flavel

met anderen te delen.

Hanna roubos-nobel

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

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.

Geest de Openbaring van Jezus Christus voor je open.
Aan de hoofdstukken over de inhoud van Openbaring zijn gespreksvragen toegevoegd, zodat het boek ook goed bruikbaar is voor Bijbelkringen en andere gespreksgroepen.

dru

Leeswijzer bij
het laatste Bijbelboek

9 789087 182144
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Tel Aviv

Westelijke
Jordaanoever
AMMAN

Beersheva

Dode

Zee

JERUZALEM
Gaza
Gazastrook

Een reis door Israël krijgt nog meer waarde als regelmatig de Bijbel open gaat. Deze
reisgids bevat daarom niet alleen veel informatie over het land en reizen door Israël,
maar bij alle plaatsen worden ook relevante
Bijbelverzen genoemd en in de toelichting
wordt op bijzonderheden in licht van de Bijbel gewezen. Een onmisbare gids voor iedereen die in Israël op zoek wil naar plaatsen die
in de Bijbel een grote rol spelen.
Aan deze reisgids werkten predikanten uit
diverse kerkgenootschappen en kenners van
het land Israël en zijn geschiedenis mee.

JORDANIË

EGYPTE

W.B. Kranendonk

Dienen,
leiden,2ek
samenbindendru

Leven en werk van ds. a. vergunst

Met de Bijbel
door ISRAËL

Reisgids

anderen. Alles voor een piekfijn resultaat!

Hanna Roubos-Nobel heeft van haar hobby haar

punten gidsen de lezer vervolgens hoofdstuk voor hoofdstuk door het
intrigerende en actuele Bijbelboek. Zo valt bij het licht van de Heilige

Al treft u
’t felst
verdriet

Meer
van
Tiberias

Nazareth

Met de Bijbel door ISRAËL

veel tips voor de verzorging van jouw haar, of dat van

In dit boek lezen we Openbaring door de ogen van deze eenvoudige
gemeenteleden. In het laatste Bijbelboek stralen nog een keer al Gods
eigenschappen en schittert de heerlijkheid en macht van Koning Jezus.
Wie nog niet bij Jezus hoort, wordt op de meest indringende manier
gewaarschuwd: De tijd is nabij. Bekeert u. Het is anderzijds een boek
van bemoediging, volharding en troost voor wie Hem liefheeft.
Openbaring begrijpen begint met zeven leeswijzers. Deze uitgangs-

E
L
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E
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E

LIBANON

Haifa

Reisgids

leert Hanna je de juiste kapseltechnieken voor allerlei gelegenheden. Behalve kapsels vind je in dit boek

Klein-Azië. Zij ontvingen de boodschap van troost en hoop met blijdschap.

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

Steef Post

Dienen, leiden, samenbinden

meer dan dertig ideeën om je haar op te steken of in
te vlechten. Stap voor stap, zowel in tekst als in beeld,

Openbaring is onthulling. Zo wordt het niet altijd ervaren. Veel
lezers van het Bijbelboek lopen vast in deze apocalyptische profetie.
Maar Openbaring is niet geschreven voor theologen. Johannes schreef
deze uitgebreide brief in eerste instantie voor zijn gemeenteleden in

Openbaring begrijpen

In Creatieve haarcreaties maken met Hanna vind je

Creatieve haarcreaties maken met Hanna

kort, steil of gekruld is? Dan is dit boek iets voor jou!

Creatieve haarCreaties maken met hanna

Al treft u ’t felst verdriet

Piekfijn |

Ben je graag met je haar bezig, of het nu lang of

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