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NIEUWE BOEKEN

Nieuwe boeken over de weg van Jezus!
Met bijbehorende cursussen
Voor Via Nova ontwikkelde Gert-Jan Roest deze lees- en cursusboeken, gericht op denkers.
Uniek door de ruimte om zélf te ontdekken, en te werken aan een koppeling tussen geloven en
leven. Geschikt voor mensen die nog niet bekend zijn met het christelijk geloof en voor christenen die het christelijk geloof op een nieuwe manier willen leren kennen.
Je kunt de boeken zelfstandig lezen en verwerken, maar het is het mooist als je dat samen met
anderen doet, gelovig, twijfelend of ongelovig. Voor groepen is er een handleiding voor zeven
cursusavonden voor elk van de beide boeken. Deze handleidingen zijn voor een kleine vergoeding beschikbaar op de website www.lerenindekerk.nl, onder de naam Tafelgesprekken.

Hoopvol leven
Ontdek de weg die Jezus wijst

ISBN 978-94-6369-048-5
144 p. - € 16,95

In Hoopvol leven maak je kennis met Jezus, het Bijbelse verhaal en de christelijke spiritualiteit.
Het is een soort hedendaagse Alpha voor mensen die willen nadenken over een waardevolle
levensstijl. Je ontdekt een leven van vertrouwen, waarin je je toelegt op liefde en waarin je
steeds weer verrast wordt door vernieuwing en hoop.

Open leven
Ervaar de weg die Jezus wijst
In Open leven gaat het om de concrete dagelijkse praktijk van het wandelen op de weg van Jezus. Het is een soort bèta-cursus voor hen die het christelijke leven daadwerkelijk willen ervaren. In Open leven leer je, samen met anderen, je te openen naar God (in het gebed) en naar je
omgeving, in concrete daden.

Mark Hage

Spelenderwijs

ISBN 978-94-6369-052-2
160 p. - € 16,95

Improvisatie, Jezus en je dagelijks leven
Leven is improviseren. Thuis, op het werk, in de supermarkt, op de dansvloer, bij vrienden of in
de kroeg, je hebt nooit een script. Vind je het ingewikkeld? Mark Hage laat zien hoe de spelregels uit het improvisatietheater je kunnen helpen.
Jezus blijkt verrassend genoeg een briljante improvisator. Het maakt niet uit of je nu wel of
niet bekend bent met improvisatie, want: geen voorbereiding is hier het halve werk. Het leven
is niet bedoeld om uit te zitten, maar om aan te gaan.
Mark Hage geeft clinics, workshops, trainingen en interactieve lezingen over improviseren,
voor kerken en voor bedrijven (zie spelenderwijs.eu).
“…inhoudelijk echt vernieuwend, met beide benen stevig in de wereld, en tegelijk diep verbonden met Christus. Het leest als een trein en je hebt er praktisch veel aan.”
(Reinier Sonneveld)
ISBN 978-94-6369-024-9
160 p. - € 18,95
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Reinier Sonneveld

Het vergeten evangelie
Het geheim van Jezus verandert alles
“Jezus is als een lont. Net als je denkt dat hij verdwenen is, begint het vuurwerk.” Dit is een
typerende zin uit Sonnevelds nieuwste boek. Daarin zoekt hij op zijn bekende grondige én
toegankelijke manier naar de betekenis van het Bijbelse begrip evangelie. Wat bedoelde Jezus
als hij claimde dat hij Gods rijk kwam stichten? Gaandeweg ontwikkelt Sonneveld een vernieuwende en relevante visie voor hedendaagse gelovigen, die diep wortelt in de Bijbel en de
vroegste christelijke denkers.

“De laatste tijd verdiep ik mijzelf ook in de theologie van ‘Christus victor’, mede aangespoord door Tom Wright. De samenvatting die Sonneveld geeft is de beste die ik tot nu
toe heb gelezen.” (Andries Knevel)
ISBN 978-94-6369-003-4
296 p. – € 19,90

Reinier Sonneveld

Gids voor de laatste dingen
Geloven is hopen
Onlangs werd de Doemdagklok verschoven naar 2 voor 12. Zo dichtbij is het einde van de wereld, volgens een groep experts. Veel mensen maken zich inderdaad zorgen over de toekomst.
Welke kant gaat het op? Is er hoop?
Gids voor de laatste dagen laat grote lijnen zien: hoe de hedendaagse technologie zich ontwikkelt en in welke richting onze cultuur beweegt. Veel wetenschappelijke inzichten komen langs,
evenals diepzinnige verhalen uit de Bijbel die verrassend actueel blijken.
Veel huidige ontwikkelingen ontsporen, maar Gids voor de laatste dagen laat zien waarop je kunt
hopen en wat dat betekent voor je leven vandaag.

ISBN 978-90-5881-987-1
192 p. – € 16,40

Dr. William den Boer (redactie)

Hoe Jezus’ kruisdood ons kan verlossen
De relatie tussen ‘Christus Victor’ en ‘Verzoening door voldoening’

ISBN 978-94-6369-066-9
Ca. 240 p. – ca € 22,95
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Het kruis staat niet voor niets symbool voor het christelijk geloof zelf: Jezus’ kruisdood vormt
de diepste kern ervan. Jezus brengt verlossing door aan het kruis een gruwelijke dood te sterven. Maar hoe kan het leven, de dood en de opstanding van één mens verlossing betekenen
voor de mensheid? Twee antwoorden op deze hoe-vraag die in 2000 jaar kerkgeschiedenis
een belangrijke rol hebben gespeeld, zijn de oud-christelijke Christus-victorbenadering en het
‘model’ van Verzoening door voldoening. Reinier Sonneveld stelde recent scherpe vragen bij het
tweede model.
Een aantal theologen met uiteenlopende opvattingen gingen op een studiedag diep op de vele
vragen in die de confrontatie van beide modellen oproept. Dit boek bevat hun bijdragen: William den Boer, Riemer Roukema, Bernard van Vreeswijk, Cees-Jan Smits, Kees van Kralingen,
Dolf te Velde, Hans Burger, Gert-Jan Roest en Reinier Sonneveld.
Deel 23 van de TU-Bezinningsreeks. Verschijnt december 2019.

NIEUWE BOEKEN

Job van Schaik en Wouter Slob

Van God spreken
Gesprekken over religie, geschiedenis en filosofie
Waarom zou je nog geloven? Het atheïsme is tegenwoordig het dominante perspectief van
waaruit we betekenis geven aan ons leven. Althans, zo lijkt het. In dit boek spreken twee oudstudiegenoten – de een filosoof en predikant, de ander journalist en twijfelend ex-afvallige
– over de waarde en relevantie die het christelijk geloof kan hebben in onze geseculariseerde
tijden. Enkele onderwerpen die aan de orde komen: de filosofische tekortkomingen van atheïsme én theïsme, spreken ván God (en niet óver God) en het verschil tussen verwoording en
beschrijving, de eenzaamheid van het autonome subject in de meritocratische samenleving, de
troost van de zonde, het vastlopen van het moderne denken, ruziënde kerkvaders en reformatoren, de vleeswording van God. Van God spreken levert prikkelend denkvoer voor atheïsten en
kerkgangers, twijfelaars en zeker-weters, wetenschappers en journalisten, theologen en filosofen, en iedereen die bereid is te reflecteren op zijn of haar denkkaders.
ISBN 978-94-6369-067-6
224 p. – € 16,95

Jaap Dekker, Kees de Groot, Jan van Helden (redactie)

Dan is het aardse leven goed
Theologische opstellen aangeboden aan dr. Ad van der Dussen bij zijn afscheid als docent voor
de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding en aan de Theologische Universiteit. Theologie moet raken aan de concrete werkelijkheid van het leven en ook dienstbaar zijn aan een
goede manier van leven. De bijdragen in deze bundel laten zien wat dit betekent, niet alleen
voor de waardering van het aardse leven en voor de toekomstverwachting, maar ook voor de
ethiek, het pastoraat en het kerkelijk leven. Alle bijdragen maken ook een verbinding met het
werk van Ad van der Dussen, meer dan twintig jaar betrokken bij de opleiding van toekomstige
predikanten. De vraag wat het aardse leven goed maakt is een rode draad in zijn werk.
Deel 22 van de TU-Bezinningsreeks.

ISBN 978-94-6369-058-4
232 p. - € 22,50

Hans Schaeffer en Geranne Tamminga-van Dijk (redactie)

Verhalen om te delen
Bij het afscheid van Peter van de Kamp
Dr. Peter van de Kamp is ruim twintig jaar werkzaam geweest aan de Theologische Universiteit
Kampen. Bij zijn afscheid delen drieëntwintig collega’s en vakgenoten persoonlijke en professiegerichte verhalen die raken aan deze veelkleurige vakgebieden. Verhalen om te delen is een
bundel persoonlijke en theologische reflecties in gesprek met Peter van de Kamp. Nu kerk en
theologie zich steeds meer realiseren dat oude vanzelfsprekendheden verdwenen zijn, nodigen
deze verhalen uit tot een hernieuwde doordenking van belangrijke thema’s, zodat Gods Verhaal steeds opnieuw gedeeld wordt. Zo doordenkt Jasper Bosman, in het eerste deel, ‘Verhalen
in praktijken’, ontwikkelingen in de avondmaalsviering, reflecteert Willem van der Horst in het
tweede deel op veiligheid in het pastoraat. En Myriam Klinker-De Klerck laat in het derde deel
zien hoe Paulus ons kan helpen om van ons levensverhaal een navolgingsverhaal te maken.
Deel 21 van de TU-Bezinningsreeks.
ISBN 978-94-6369-029-4
188 p. - € 19,90
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Joost Hengstmengel

Hemelse zaken
De kerkvaders over economie
De kerkvaders van de eerste zes eeuwen hebben veel geschreven over sociaaleconomische
thema’s, zoals eigendom, arbeid, rijkdom en armoede. Hoewel er in Nederland weinig over
geschreven is, bieden hun preken en geschriften een schatkamer aan ideeën die niet zelden
van grote invloed zijn geweest op latere eeuwen. In dit boek geeft de auteur een rondleiding
door deze schatkamer. Wat we in deze tijd van crisis in het economisch denken namelijk nodig
hebben, zijn niet meer van dezélfde ideeën, maar ideeën die ons met andere ogen naar de
economie leren kijken. Daarvoor zijn we in het vroegchristelijke economisch denken aan het
goede adres. Door de vele (vertaalde) citaten komen de kerkvaders dicht bij de moderne lezer.
De opgenomen afbeeldingen laten zien hoe hun ideeën hebben doorgewerkt in de westerse
kunst. Met een woord vooraf van Paul van Geest
ISBN 978-94-6369-031-7
128 p. - € 14,95

J.P. de Vries

Theologische blik op economische vragen
Capita selecta uit de economische ethiek
Jurn de Vries heeft zich intensief beziggehouden met actuele economische vragen, zoals die
vooral naar voren zijn gekomen in de recente mondiale financiële crisis. Hoe gaan we om met
schuldenproblematiek, met inkomensongelijkheid, met sociale zekerheid? Wat is de rol van de
overheid? Welke gevaren dreigen in een (neo)kapitalistische samenleving? In dit boek geeft De
Vries inzicht in de ethische aspecten die aan de orde zijn. Hij laat heel concreet zien hoe het
toegaat in het economisch denken en handelen en hoe een ethiek die zich baseert op de richtlijnen van de Bijbel inzake goed en kwaad, kan bijdragen aan een levenshouding waarin niet
geld en bezit, maar de liefde het handelen bepaalt.
Deel 20 van de TU-Bezinningsreeks.

ISBN 978-94-6369-019-5
192 p. - € 22,50

Kees Kleingeld

Een nieuw leven
Gedachten over christelijke ethiek
Hoe geef je op christelijke wijze vorm aan je leven? Wat zijn de grondslagen van christelijke
ethiek? Gaat het om wat mag en wat niet mag? Kunnen we voor een christelijke ethiek terecht
bij Bijbelse wetten? Nee, zegt theoloog en ethicus Kees Kleingeld, christelijke ethiek is niet een
regel, een norm om dankbaar te leven, maar een spiegel waarin je als gelovige kunt zien hoe je
als een goede boom groeit en hoe je vrucht draagt. In dit boek over christelijke ethiek gaat hij
daarom eerst op zoek naar wat het ten diepste betekent om christen te zijn.
Bij de geboden in de Bijbel kunnen we voor een christelijke levensstijl niet zomaar terecht. Paulus schrijft klip en klaar schrijft dat de christen vrij van de wet is. Geen kind in de box dat beschermd moet worden voor misstappen, maar een volwassen mens die vrije keuzes kan maken.
Hoe je dat doet? Hoe wijd je je leven aan God? Wat zou dat concreet kunnen betekenen voor
onze levensstijl, voor medisch-ethische vragen, voor politieke keuzes?
ISBN 978-94-6369-065-2
160 p. - € 16,90
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Bert Loonstra

Eén kerk
Weg uit de verdeeldheid
Dit boek is geschreven uit verlangen. Verlangen naar de eenheid waar Christus van spreekt in
zijn hogepriesterlijk gebed. Want er kan geen misverstand over bestaan: op grond van het Bijbelse getuigenis is de kerk van Christus één. Toch is er al in het Nieuwe Testament ook sprake
van scheuringen. Die zijn dan echter het gevolg van ongehoorzaamheid en weerstand tegen
het enige echte evangelie. Dat er verschillende kerkgemeenschappen zijn, die alle willen leven
uit het geloof in Jezus Christus, dat is vanuit de Bijbel bekeken ongehoord.
Bert Loonstra verwerpt ‘oplossingen’ als die van één wereldwijd eigen kerkverband (met uitsluiting van alle andere) of een lokale kerk die los bestaat van een breder verband. Dat zijn
beide vormen van ‘eigenkerkjespelen’. Daartegenover roept hij kerken hartstochtelijk op om
hun opdracht tot eenheid inhoud te geven. Tegelijk wijst hij praktische wegen naar de beoogde eenheid.
Het boek eindigt met een voorstel voor een eigentijdse belijdenis, waarin kerken elkaar zouden kunnen vinden.

ISBN 978-94-6369-056-0
160 p. - € 15,90

Maarten van Loon, Henk Medema en Jan Mudde (redactie)

Homoseksualiteit en de kerk
Verschillende visies, één geloof
De discussie rondom homoseksualiteit in de kerk is sterk gepolariseerd. Gesprekken verlopen
veelal moeizaam en praktijken zijn verschillend. Najaar 2018 werd op initiatief van Buijten &
Schipperheijn door de Theologische Universiteit Kampen een symposium gehouden, waaraan
theologen, pastors en ervaringsdeskundigen uit verschillende kerken deelnamen. Zij delen de
gemeenschappelijke overtuiging dat heteroseksuelen en homoseksuelen de opdracht hebben
elkaar lief te hebben, elkaars lasten te dragen en zo de wet van Christus te vervullen. De lezingen en gesprekken van de studiedag zijn uitgewerkt in een boekuitgave, om het gesprek in de
kerken voort te zetten.
Auteurs zijn Ad de Bruine, Wim Dekker, Gerard den Hertog, Jan Hoek, Wolter Rose, Jan Mudde,
Robert Plomp, Herman van Wijngaarden, John Lapré, Margriet Kinderman, Kristi Satjadibrata,
Ine Wildschut, Hetty Pullen en Geranne Tamminga.

Niels van Driel

ISBN 978-94-6369-028-7
160 p.- € 18,95

Denken om te dienen
125 jaar Theologische Universiteit Apledoorn
Geen kerk zonder predikanten. In 1894 richtten de Christelijke Gereformeerde Kerk(en)
een eigen Theologische School op, de voorloper van de TUA. Zij zet zich in voor de ontwikkeling en vernieuwing van een bijbelse, gereformeerde theologie. Wetenschappelijke
vorming, gericht op de praktijk van het christelijk leven, daar staat de TUA voor. De universiteit leidt predikanten op voor verschillende kerken. De opleiding geeft ook toegang tot
andere functies in kerk en maatschappij.
Een beknopt en kleurrijk overzicht overzicht van de geschiedenis van de TUA.

ISBN 978-94-6369-051-5
108 p.- € 12,50 - full colour
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Koos de Geest en Karin de Geest

Op zoek naar wijsheid
Dit boek is een zoektocht naar wat de Bijbel te zeggen heeft over wijsheid.
Daarvoor behandelt het de belangrijkste delen van de Bijbelgedeelten over wijsheid. De auteurs gaan daarin in op de vraag wat wijsheid precies is, hoe je de wijsheid in de Bijbel beter
kunt begrijpen, en wat wij er in de 21e eeuw nog van kunnen leren.
Het boek is geschreven voor “gewone” christenen die meer willen weten over Bijbelse wijsheid. Lezers die al wel iets weten van de Bijbel en het geloof, maar die op een laagdrempelige
manier verder willen komen in hun kennis en die praktische aanwijzingen zoeken voor een
goed leven.

ISBN 978-94-6369-055-3
144 p.- € 15,90

Pieter Both

Verlangen naar een goede wereld
Over de kracht van christelijke waarden
Onze samenleving heeft behoefte aan christenen die zich niet laten bepalen door de waan van
de dag, maar door christelijke waarden. Vele van die waarden worden door alle mensen gevoeld en gewaardeerd. Tegelijk zijn ze niet vanzelfsprekend meer. Ze worden zomaar vergooid
in onze samenleving.
In dit boek zoomt Pieter Both op acht belangrijke waarden in. Hij laat zien hoe navolgers van
Jezus ze in hun dagelijks leven concreet vorm kunnen geven.
Elk hoofdstuk bespreekt de positieve invloed van een belangrijke christelijke waarde, maar ook
hoe die ingewikkeld is geworden in onze cultuur. Vervolgens laat de auteur zien hoe christenen zich kunnen laten inspireren door de Bijbel. Elk hoofdstuk sluit af met een Bijbels of historisch persoon die deze waarde op een bijzondere manier heeft vormgegeven: Petrus, Nelson
Mandela, Abraham, Etty Hillesum, Desmond Tutu, Franciscus, Paulus en Jozef.
ISBN 978-94-6369-060-7
160 p. – € 14,90

Dietrich Bonhoeffer

Dit is het uur van de trouw
Gedichten en gebeden geschreven in de gevangenis
In de beroemde brieven van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), geschreven vanuit de gevangenis, staan verspreid een tiental gedichten. Samen met enkele losse gebeden uiterst persoonlijke uitingen van de theoloog en verzetsstrijder.
De kracht van de woorden en de dramatische situatie waarin ze opgeschreven zijn, inspireren
driekwart eeuw later een schrijver, een dichter en een beeldend kunstenaar. Met een nieuwe
vertaling, schilderijen, liederen en poëzie laten zij in dit boek de actuele waarde zien van deze
met recht klassiek te noemen teksten. Vertaling van de gebeden en gedichten zijn van Corrie
Kopmels. René van Loenen schreef er liederen bij en Jeltje Hoogenkamp maakte schilderijen.
Arthur Alderliesten voegde een korte biografie toe en vertelt de ontstaansgeschiedenis van de
gedichten en gebeden.
ISBN: 978-94-6369-049-2
96 p. € 19,95
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HERDRUKKEN VAN VEEL GELEZEN BOEKEN

Carianne Ros

Rust
In drie maanden ontspannen en genietend leven
Je hebt een druk leven: werk, gezin, vrienden, de kerk… Mooi, maar soms wordt het je te
veel en raak je gestrest. De meesten van ons lopen het risico gestrest, overspannen of zelfs
opgebrand te raken. Dat hoeft niet, zegt christentherapeut Carianne Ros. En ze belooft nogal
wat: in drie maanden minder stress in je leven. Haar geheim: leer leven vanuit liefde. Doet een
oprecht christen die gestrest is dat dan niet? Zeker wel, maar door systematische aandacht valt
er heel wat winst te boeken. Die systematische aandacht geeft Carianne Ros in haar boek Rust.
Een dagboek voor drie maanden, voor meer rust en ontspanning.

Carianne Ros, Michelle van Dusseldorp

Nee is oké

ISBN 978-94-6369-068-3
382 p. - € 17,90

Meer genieten, minder moeten
Iedereen ‘pleaset’: je maakt het een ander naar de zin, maar vergeet wat je zelf nodig hebt. Dat
kan uit de hand lopen en leiden tot vermoeidheid, stress en frustratie. Je denkt dat je niet genoeg doet en anderen je eigenlijk niet mogen. Dat is de ‘please disease’.
Carianne Ros en Michelle van Dusseldorp zijn ervaren therapeuten en zien het in hun praktijk
keer op keer.
Op basis van gesprekken met honderden mensen en grondige literatuurstudie ontdekten ze
zeven ‘pleasetypes’. In dit boek leggen ze deze uit. Via een eenvoudige test kan de lezer ontdekken welk type bij hem of haar hoort.
Nee is oké biedt vele concrete adviezen om te groeien, zodat de lezer zelfbewuster in het leven
kan staan en kan genezen van de please disease. Het boek geeft talrijke handreikingen voor
een leven met minder moeten en meer vreugde.

Michelle van Dusseldorp

ISBN 978-90-5881-903-1
€ 19,50

Ik kan veranderen
Elf stappen naar innerlijke heling en groei
Ieder mens verbaast zich wel eens over zijn eigen gedrag, gedachten en gevoelens. Waarom
reageer ik zo op die situatie? Waarom voel ik mij zo neerslachtig? Over dergelijke ervaringen
gaat dit boek. Michelle van Dusseldorp neemt de lezer mee op een zoektocht naar verborgen
motieven, weggestopte emoties en onbewuste drijfveren. Daarbij betrekt ze wat Paulus schrijft
in Romeinen 7: “Ik ellendig mens! Wat ik verlang te doen laat ik na, wat ik wil vermijden, dat
doe ik.” Ze laat zien hoe je door zelfinzicht, zelfaanvaarding en het toepassen van christelijke
principes kan komen tot innerlijke genezing en geestelijke volwassenheid.
Het boek is praktisch opgebouwd in elf stappen, en is bedoeld voor iedereen die het gevoel
heeft innerlijk vast te lopen. Een handboek waar je je hele leven wat aan hebt!

ISBN: 978-90-5881-445-6
€ 15,50
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Janna Beek-Bakker

Gevoelstaal
Leef van binnenuit
Gevoelstaal is een prachtige taal, die uitdrukt wat in ons binnenste leeft: verlangens, gevoelens
en behoeften. Janna Beek laat zien hoe je door praktische stappen te zetten meer van binnenuit kunt leven, meer in verbinding met wie je bent. Met minder oordelen groeit de liefde voor
jezelf en voor anderen – en groeit de intimiteit met God.
Dit boek is geschreven voor de velen die meer in verbinding willen komen met hun gevoelswereld en hun lichaam. Wie leert beter afgestemd te raken op zichzelf, wordt minder geleefd
door wat anderen van hem of haar verwachten of door de eigen negatieve gedachten.
Het boek is zowel een lees- als werkboek. Er staan vragen en oefeningen in die helpen om de
gevoelstaal te herkennen, te verfijnen en/of te leren. Het boek kan zowel individueel als in een
groep worden gebruikt. Voor trainingen, zie b-come.nl
ISBN 978-94-6369-064-5
240 p., 26,95

Willem van der Horst

Ken jezelf!
Bespiegelingen over een christelijk mensbeeld
Wat maakt jou tot een herkenbaar en uniek mens? Wat doet het verleden met je eigen toekomst? Welke rol spelen je medemensen, ook voor het antwoord op de vraag wie jij bent? Wat
betekent het dat je vrijheid, verantwoordelijkheid en bewustzijn hebt? Wat is je ziel? Hoe ben
je spiegelbeeld van God?
Dit boek zet de lezer aan het denken over wie hij is. Sociaal wetenschapper en psychosociaal
therapeut Willem van der Horst laat stap voor stap zien wat inzichten uit de sociale wetenschappen, de theologie en de filosofie ons kunnen vertellen over onszelf. Daarbij legt hij voortdurend verbanden met Bijbelse lijnen. Dat verklaart gelijk de ondertitel van dit boek: ‘Bespiegelingen over een christelijk mensbeeld’.
Het is een studieboek en tegelijk een boek voor iedere christen die openstaat voor zelfreflectie. Willem van der Horst biedt dan ook geen droge theorie, maar een boeiende zoektocht. De
praktijk komt voortdurend langs en daagt de lezer uit om concreet te kijken naar hun leven
van elke dag.

ISBN 978-94-6369-032-4
296 p. - € 28,90

Jan Minderhoud

Genezing en bevrijding
‘nu al’ en ‘nog niet’

ISBN 978-94-6369-030-0
480 p.- € 29,95
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Een toenemend aantal christenen heeft in de afgelopen decennia kennis gemaakt met de
Dienst van Genezing en Bevrijding. Soms horen ze mooie getuigenissen over Gods ingrijpen
in iemands leven. Andere verhalen of ervaringen laten hen vooral met vragen of teleurstelling
achter.
Dit boek neemt je mee in een zoektocht achter deze ervaringen en vragen. Wat betekent het
dat het Koninkrijk van God al onder ons aanwezig is en tegelijkertijd nog op zich laat achten?
Op welke manier heeft de context invloed op onze manier van bidden om genezing en bevrijding? Waarom geeft God eerder bevrijding dan genezing? Is er een kwalitatief verschil tussen
Jezus’ bediening, die van de apostelen en de onze? Kan ziekte in het plan van God passen? Wat
betekent het in dit alles dat God een soeverein God is en dat Hij zich misschien zelfs kan verbergen, minstens in onze ervaring? De auteur schuwt deze complexe vragen niet en wil ondertussen niets afdoen aan de opdracht van de Kerk: de Dienst van Genezing en Bevrijding serieus
nemen en een plaats geven in de pastorale praktijk.

NIEUWE BOEKEN

Michacursus
Zorgen voor elkaar en voor de schepping
Leeggeviste oceanen, spijkerbroeken waar bloed aan kleeft, eenzame mensen bij jou in de
straat en bergen giftig afval in Gods schepping… Wie het nieuws volgt, zou er somber van
worden. Want wat kun je doen en waar moet je beginnen?
‘Ach mens’, zegt de Bijbelse profeet Micha, ‘je weet toch wat goed is, en wat God van je vraagt.
Het is niets anders dan dit: recht doen, trouw zijn, en nederig Gods weg gaan.’
‘Precies!’ zegt Jezus. ‘Het gaat om het zoeken van mijn Koninkrijk en mijn gerechtigheid. Als je
dat doet, hoef je je nergens meer zorgen om te maken.’
Lees voor jezelf of doe samen de Michacursus en denk na over recht doen en het zoeken van
gerechtigheid.

Dave Bookless

ISBN 978-94-6369-057-7
96 p. - € 12,75

Het groene hart van het geloof
Zorg voor Gods wereld
Een prachtige zonsondergang, een adembenemend landschap, de meest kleurrijke dieren…
Volgens Dave Bookless is het allerbeste dat de wereld biedt nog maar een voorproefje van wat
komen gaat: Gods goede koninkrijk, waarin planten, dieren en mensen op de hele aarde tot
hun recht komen.
Dit hoopvolle boek laat zien dat de Bijbel goed nieuws is voor de schepping. Het benadert de
grote problemen op het gebied van klimaat, milieu en natuur vanuit het hart van het evangelie.
Zorg voor de schepping hoort bij het leven met God, bij de kern van het christelijke geloof.
Christenen zijn geroepen goed te zorgen voor de schepping. Dit boek verrijkt je geloof en
verandert je kijk op de wereld.
Dave Bookless combineert diepgang met praktijkkennis. Hij heeft persoonlijk grote stappen
gezet naar een duurzamer leven. Als geen ander kan hij je op weg helpen om je geloof te verbinden met je dagelijkse leven.
ISBN 978-94-6369-040-9
168 p. - € 16,90

Martine Vonk

Genieten van genoeg
Genieten van genoeg, dat lijkt een tegenstelling. Genieten is toch groots en luxe? Hoezo zou je
gelukkiger worden van… minder?
Toch laat Jezus dat zien. Martine Vonk vertelt hoe zijn spannendste uitspraken bij jou to bloei
kunnen komen.
Hoe ga je om met zorgen en onrecht? Met je geld en je bezittingen? Hoe kijk je naar anderen
en naar jezelf? Wat betekenen luxe en genieten voor je? De Bijbel geeft prachtige, concrete
antwoorden.
“… Martine Vonk neemt bij deze vragen de Bergrede als uitgangspunt. Jezus geeft hier concrete antwoorden. Minder kan ook méér zijn. Genieten van genoeg lijkt een tegenstelling, maar in
beperking ligt Juist vrijheid!” (Diaconie Magazine)

ISBN 978-90-5881-677-1
100 p. -€ 12,25
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HERDRUKKEN VAN VEEL GELEZEN BOEKEN

Bert Loonstra

Meedenken met Paulus
Letter en Geest in de bezinning op vrouw en ambt
Bert Loonstra onderzoekt in dit boek Paulus’ gedachtegoed. Wat is de grote lijn in zijn denken? Hoe kijkt hij aan tegen de geschreven wet en hoe komt hij tot zijn uitspraken over de rol
van vrouwen in de gemeente?
Deze studie brengt de auteur tot de conclusie dat trouw aan Paulus niet bestaat in het naspreken van diens woorden, maar in een nieuwe toepassing van zijn uitgangspunten. Dit boek kan
het gesprek over de positie van vrouwen helpen uitstijgen boven het dilemma hoe je aan de
Bijbel het hoogste gezag kunt toekennen en tegelijk je culturele situatie de ruimte geven.

ISBN 978-90-5881-994-9
€ 12,95

Arie de Rover

Leven na de genadeklap
Genadeklap. Gek woord eigenlijk. Volgens Arie de Rover heeft genade alles met een snoeiharde
klap te maken. Als je echt gaat begrijpen wat genade inhoudt, dan geeft dat je leven een draai
van 180 graden. Dan krijg je de genadeklap. Geen ingehouden corrigerende tik, ook geen ’klap
van de molen’ zodat je een beetje wappie wordt, maar een mokerslag die je leven omgooit.
(met Wilfred Hermans)
“Arie de Rovers boek is een eenvoudig maar indringend relaas. Het laat zien hoe, door echt
te begrijpen wat Gods genade in Christus betekent, je leven volledig kan veranderen. Het zal
vooral degenen boeien die leven in de hectische wereld van competitieve professionals.”
(Tim Keller, voorganger van de Redeemer Presbyterian Church, New York City)

ISBN 978-90-5881-699-3
€ 15,40

Ronald Westerbeek

Feest van het koninkrijk
Een verdiepend gemeenteproject rond het Onze Vader
In het Onze Vader leert Jezus ons vurig bidden om de komst van Gods Koninkrijk op aarde.
En Hij zendt ons uit om het te verkondigen. Maar hoe zit het nou met dat Koninkrijk. Is het al
aangebroken, of komt het nog? Hoe raakt het aan thema’s als gerechtigheid, duurzaamheid,
genezing, bevrijding, vergeving en het verstaan van Gods stem? En wat betekent het voor ons
gemeente-zijn?
Feest van het Koninkrijk is geschreven om gebruikt te worden voor een verdiepend gemeenteproject, met:
• zes themazondagen
• wekelijkse groeigroepen
• stille tijd thuis
ISBN 978-90-5881-899-7
€ 12,90
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NIEUWE BOEKEN

Pieter J. Lalleman

De verborgen eenheid van de Bijbel
Het gebruik van het Oude Testament in het Nieuwe Testament
Het Oude Testament lijkt steeds meer een ondergeschoven kindje te worden in christelijk Nederland. Wat hebben wij, nieuwtestamentische christenen, nu helemaal met dit weinig geliefde
deel van de Bijbel te maken?
Pieter Lalleman laat zien hoe belangrijk het Oude Testament is als bron van het Nieuwe. Hij
behandelt een selectie van de talloze verbindingen tussen de 66 boeken van de Bijbel. Hij gaat
zowel in op hoofdstukken als op thema’s en personen. Zonder volledig te willen zijn neemt
Lalleman de lezer mee door de Schriften en toont duidelijk dat het Nieuwe Testament bestaat
bij de gratie van het Oude.
Pieter Lalleman inspireert tot een speurtocht om de diepte, rijkdom en eenheid van de Bijbel
te ontdekken.

Nicholas Wolterstorff

ISBN 978-94-6369-016-4
320 p. € 19,95

De God die wij aanbidden
Op verkenning in de liturgische theologie
Wereldwijd wonen miljoenen christenen wekelijks een kerkdienst of een viering bij. Wat daar
gebeurt, is voor de deelnemers misschien vanzelfsprekend. Maar is het bijvoorbeeld niet
wonderlijk dat zij een onzichtbare Aanwezige toezingen? Wat betekent het dat juist bepaalde
rituelen en woorden in een liturgie een plek kregen? Wat maakt een liturgie anders dan andere
ceremonies? Bij dit soort vragen sluit Wolterstorff aan.
Hij onderzoekt hoe christenen zich God voorstellen, door te letten op wat ze zeggen en doen
tijdens hun diverse liturgieën-in-uitvoering. Wie deze verkenningen in ‘liturgische theologie’
gelezen heeft, zal een viering bewuster meemaken of voorbereiden. Prof. dr. Hans Schaeffer
besluit zijn Nabeschouwing, speciaal toegevoegd aan deze Nederlandse vertaling, met: ‘Een
kostbaar boek, diep en vanuit intense levenservaring geschreven.’

Jan H. van Bemmel

ISBN: 978-90-5881-989-5
224 p. - € 21,90

Waar was je?
Geloven na Darwin en Hubble
De schepping stelt ons voor duizelingwekkende vragen: Waar komen die miljoenen levensvormen
vandaan? Wanneer begon de schepping? De meest intrigerende vragen betreffen jezelf: Waarom
ben ik hier? Waar komen wij vandaan? De auteur schetst de recente ontdekkingen en laat zien wat
we daaruit kunnen afleiden over het ontstaan van de kosmos. En dat er grenzen zijn aan menselijke
wetenschap. Hij betrekt daarbij ook het getuigenis van de Bijbel.
“Een heldere en ter zake kundige uiteenzetting van wetenschappelijke inzichten over schepping en
evolutie, omrand met Bijbelse motieven en wijsgerige gedachten.” (Prof. dr. F. Gerrit Immink, praktisch
theoloog, oud-rector Protestantse Theologische Universiteit Groningen)

ISBN 978-90-5881-963-5
192 p. – € 17,45
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De herhaling

Bevlogen gidsen
Bevlogen vertalers van Kierkegaard zijn het, Andries Visser
(1947, wiskundige en filosoof) en Lineke Buijs (1948, theoloog,
vertaler). Zij leerden Deens om wat hij geschreven heeft beter te
kunnen begrijpen, en om zijn boeken te kunnen vertalen, zodat
ze voor Nederlandse lezers toegankelijk zijn.
Hun decennialange intensieve betrokkenheid heeft hen tot bijzondere gidsen gemaakt in het veelzijdige werk van Kierkegaard.
Ze vertaalden zowel filosofische en psychologische werken, die
Kierkegaard onder verschillende pseudoniemen liet verschijnen,
als opbouwende toespraken, die hij onder zijn eigen naam publiceerde.
Andries Visser schreef bij enkele pseudonieme werken uitvoerige
toelichtingen in de vorm van een leesgids.
Daarnaast delen ze hun enthousiasme met velen, met name via
studie- en leeskringen. Al tientallen jaren hebben zij, op verschillende plaatsen in Nederland, kringen georganiseerd waar werk
van Kierkegaard wordt gelezen en mensen er met elkaar over in
gesprek gaan.
Voor meer informatie:
www.kierkegaardvandaag.nl.
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Kierkegaard slaat zijn
lezer hoog aan. Hij roept
een schrijver in het leven,
Constantin Constantius, die
een boekje schrijft over een
alledaags begrip: herhaling.
Heel gewoon, maar tegelijk
van verstrekkende betekenis.
Vervolgens gaat Kierkegaard
ervan uit dat zijn lezer aan
het boek zelf genoeg heeft
om op een speelse wijze zicht
te krijgen op herhaling in het
leven.
ISBN 978-90-5881-947-5
128 p. - € 14,95

Kierkegaard

Kierkegaard en de
herhaling
Een leesgids

Deze leesgids helpt de lezer
om van het begrip ‘herhaling’
wat meer te gaan verstaan, en
wel met behulp van andere
teksten van Kierkegaard en
zijn pseudoniemen. In dit
boek is voor het eerst een integrale vertaling opgenomen
van Constantin Constantius’
uitgebreide reactie op een
recensie die kort na de publicatie van De herhaling was
verschenen. In dit stuk biedt
Kierkegaard nadere uitleg aan
de lezer die zijn spel met het
boek misschien nog niet zo
goed begrepen heeft.
ISBN 978-90-5881-948-2
144 p. - € 14,95

De HERHALING EN
LEESGIDS SAMEN

ISBN 978-90-5881-950-5
€ 24,95

Kierkegaard en het begrip
angst
Kierkegaards toespraken
• Voor die ene die lezen wil
• Het goede komt van boven
• Leren van de lelie en de
vogel
• Onbezorgd als de vogel en
de lelie
• Onverdeeld één ding te
willen
• God zoeken, liefde en dood
• De school van het lijden
NIEUW in de reeks
De school van het lijden

Een leesgids

De manier waarop
Kierkegaard op het begrip
angst ingaat is weergaloos.
Maar hoewel hij het zelf een
‘simpele psychologische
overweging’ noemt, is het een
even moeilijk toegankelijk als
diepzinnig boek. Deze leesgids helpt de lezer om daarin
door te dringen en geeft aanzetten tot vruchtbaar gebruik.
ISBN 978-94-6369-006-5
240 p. - € 17,95

Het begrip angst en
leesgids samen

ISBN 978-94-6369-018-8
€ 29,95

Het begrip angst
Kierkegaard was in 1844 de eerste die, via de pseudonieme
schrijver en psycholoog Vigilius Haufniensis, een monografie
schreef over angst. Daarbij legt, ontdekt en onderzoekt hij
bijzondere verbanden, onder andere die tussen angst en het
kwaad, angst en zonde.
Allerlei gedachten die nu binnen de psychologie en psychiatrie
gemeengoed zijn vind je hier voor het eerst, en grondig, ontwikkeld: angst voor het niets van de mogelijkheid, angst voor de
vrijheid, angst als ‘de duizeling van de vrijheid’, angst voor het
‘niets’ van schuld en noodlot.
Haufniensis zoekt naar de wortel van de angst, naar de actuele
aanwezigheid van de angst in jezelf.
ISBN 978-94-6369-005-8 – 200 p. - € 17,95
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SAMEN DANSEN IN DE KERK
Almatine Leene

‘ER STAAT MEER DAN
ER STAAT!’

MEEDENKEN MET PAULUS
Bert Loonstra

DE VERBORGEN EENHEID VAN
DE BIJBEL

Mogen vrouwen leidinggeven
en het woord voeren in de
kerk? Christenen zijn hierover
verdeeld. Wat is de betekenis
van beelddrager van God en de
leer van de Drie-eenheid als het
gaat om de positie van man en
vrouw?

Dien de Haan schreef boeken
en columns. Door haar verrassende Bijbeluitleg en warme
toon wist ze haar hoorders in
het hart te raken. Een selectie
van haar preken. Prachtig om te
lezen of te gebruiken voor de
stille tijd ofeen Bijbelkring.

Bert Loonstra onderzoekt in
dit boek Paulus’ gedachtegoed. Wat is de grote lijn in
zijn denken? Hoe kijkt hij aan
tegen de geschreven wet en
hoe komt hij tot zijn uitspraken
over de rol van de vrouwen in
de gemeente?

Is de Bijbel niet een samengeraapt rommeltje met al die
verschillende auteurs? Nee,
dit boek laat zien hoe thema’s
uit het OT terugkomen in het
Nieuwe, en hoe het NT het
Oude citeert.

ISBN 978-90-5881-742-6
120 p. – € 12,90

ISBN 978-94-6369-004-1
128 p. – € 13,95

ISBN 978-90-5881-994-9
128 p. – € 12,95

ISBN 978-94-6369-016-4
240 p. – € 19,95

BASICS VAN DE BIJBEL
Jasper Klapwijk

HET GOEDE NIEUWS VAN
HET OUDE TESTAMENT

BETER NIEUWS UIT HET
NIEUWE TESTAMENT

DE EERSTE BRIEF AAN DE
TESSALONICENZEN

Dit boek wil helpen om zicht te
krijgen op de boodschap en de
samenhang van de Bijbel. Een
boek voor wie zich wil oriënteren op de inhoud van de Bijbel,
maar ook voor wie die boodschap nog eens onderwerp
voor onderwerp wil doorlopen.

Dit boek laat de grote lijnen in
de Bijbel zien: die van schepping naar herschepping. Met
deze rode draad kun je de
afzonderlijke verhalen beter
plaatsen en komt hun betekenis voor nu beter naar voren.

Veel christenen lezen de Bijbel
erg gefragmenteerd. Losse
teksten kunnen echter alleen
tot hun recht komen als er een
duidelijk zicht is op het grote
verband. Dit boek wil helpen
dat verband te ontdekken.

In een levendige stijl verklaart
Van Deursen Paulus’ brief. Over
Paulus’ bezorgdheid of het
geloof zal standhouden, over
de hooggespannen verwachting
van de komst van de Heer, over
de heiliging van de gemeente.

ISBN 978-90-5881-669-6
270 p. – € 18,95

ISBN 978-90-5881-387-9
160 p. – € 16,95

ISBN 978-90-5881-431-9
134 p. – € 15,40

ISBN 978-94-6369-007-2
136 p. – € 14,90
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Jasper Klapwijk

Jasper Klapwijk

Dr Pieter J. Lalleman

Ds. F. van Deursen
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SPELEN MET LEVIATAN

Rob van Houwelingen

HANDBAGAGE
VOOR JEZUSVOLGERS

CRUCIAAL

Rob van Houwelingen

De verrassende betekenis van
Jezus’ kruisiging

Ook de Bijbel kent monsters,
draken en slangen. De bekendste ervan is Leviatan: een symbool voor levensbedreigende
kracht. Deze bundel behandelt
de relevante passages uit het
Oude en Nieuwe Testament, en
het vroege jodendom.

Overbekende teksten uit de
Bijbel kunnen door veelvuldig
gebruik onwillekeurig aan
betekenis verliezen. Dit boek
geeft een top-25 van geliefde
passages uit het Nieuwe
Testament met ongekende zeggingskracht.

Een boek voor Jezusvolgers:
Twintig inzichten die onmisbaar zijn voor deze reis. Ze zijn
gebaseerd op teksten uit het
Nieuwe Testament. Ze richten
de blik op Jezus en helpen je te
focussen onderweg!

Enkele christelijke denkers
proberen de betekenis van
de kruisiging weer helder te
krijgen: Henk Bakker, Hans
Burger, Erik Borgman, Kees van
der Kooi, Willem Ouweneel en
Maarten Wisse.

ISBN 978-90-5881-990-1
288 p. – € 22,50

ISBN 978-90-5881-808-9
160 p. – € 12,90

ISBN 978-90-5881-901-7
192 p. – € 13,25

ISBN 978-90-5881-810-2
112 p. – € 14,30

Ongemakkelijke
teksten van het Oude
Testament

Ongemakkelijke
teksten van Jezus

Ongemakkelijke
teksten van Paulus

Ongemakkelijke
teksten van de
apostelen

Koert van Bekkum e.a.

ONSCHATBARE TEKSTEN

Hetty Lalleman (red.)

Rob van Houwelingen en Reinier
Sonneveld (red.)

Rob van Houwelingen en Reinier
Sonneveld (red.)

Hoe kan God nu vragen de
Kanaänieten uit te roeren? Is
het Godsbeeld van het Oude
Testament niet verouderd? Is
deze God dezelfde God van wie
Jezus hield? Bespreking van 75
meest prangende vragen.

Iedereen die de Bijbel leest,
kent ongemakkelijke momenten. Uitspraken van Jezus zijn
soms moeilijk te begrijpen of
komen hard over. Hoe ga je
daarmee om? Een bespreking
van 75 van zulke teksten.

Paulus is ‘berucht’ om stellige
uitspraken als: … het is een
schande voor een vrouw als ze
tijdens een samenkomst spreekt.
Kijkt Paulus neer op vrouwen,
haat hij homo’s? Hoe moet je
dergelijke teksten lezen?

Iedere gelovige loopt weleens
vast wanneer hij de Bijbel leest.
In dit boek worden 75 ‘lastige’ teksten van apostelen als
Johannes, Lucas en Petrus op een
toegankelijke manier verklaard.

ISBN 978-90-5881-796-9
224 p. – € 16,40

ISBN 978-90-5881-506-4
228 p. – € 16,40

ISBN 978-90-5881-674-0
256 p. – € 16,40

ISBN 978-90-5881-703-7
256 p. – € 16,40

Rob van Houwelingen en Reinier
Sonneveld (red.)
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BIJBELSTUDIE
WERKEN IN
ENDE
THEOLOGIE
KERK

Een must voor iedere
ambtsdrager. Maar ook een
aanrader voor iedereen die
kerkelijk werk verricht.
(Dienst over Handboek voor ouderlingen en oudsten)

Handboek voor
pastors
Waar draait het om in het pastoraat? Welke problemen kom
ik tegen en hoe kan ik ermee
omgaan? Waar is God in het
lijden? Geneest God vandaag?
Doe ik het wel goed genoeg?
ISBN 978-90-5881-798-3
176 p. – € 18,40

Wat zijn je belangrijkste taken?
Wat voor leider wil je zijn? Hoe
ontwikkel je een visie? Hoe ga
je om met conflicten? Hoe voer
je een goed gesprek? Hoe bid
je met mensen?
ISBN 978-90-5881-746-4
160 p. – € 17,40

Handboek voor
catecheten

Handboek voor
kringleiders

Handboek voor
kerkelijke coaches

Wat heb ik nodig om een goede
catecheet te zijn? Hoe denken
pubers? Hoe leren tieners? Wat
moet ik aan met niveauverschillen? Hoe maak ik een jaarplanning? Hoe bouw ik een les op?

Wat is een goede kringleider?
Welk soort kring past bij jouw
kerk? Hoe begin ik een kring?
Hoe delegeer ik? Hoe bereid
ik een avond voor? In welke
levensfase zit mijn kring? Hoe
groei ik zelf als kringleider?

Hoe ga je om met verschillen?
Is talentontwikkeling Bijbels?
Wat is je basishouding als
coach? Hoe voorkom je dat
vrijwilligers vastlopen of dat er
conflicten ontstaan?

ISBN 978-90-5881-692-4
208 p. – € 18,40
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Handboek voor
ouderlingen en
oudsten

ISBN 978-94-6369-053-9
152 p. – € 17,40

ISBN 978-90-5881-788-4
160 p. – € 18,40

BIJBELSTUDIE
WERKEN IN
ENDE
THEOLOGIE
KERK

medewerkers aan de handboeken
Willemijn van Berkum, Lisa Borgerhoff van den Bergh, Janneke
Burger-Niemeijer, Astrid Damstra, Martijn Dekker, Nanda van Eijk,
Wielie Elhorst, René Erwich, Peter van Genderen, Henrike de Gier,
Willem van der Horst, Peter van de Kamp, José Korsaan, Leendert
de Jong, Arie Kok, Trudy Luth-Eikelenboom, André Maliepaard,
Corjan Matsinger, Theodoor Meedendorp, Lútzen Miedema,
Moniek Mol, Anne Pals, Ingrid Plantinga, Hetty Pullen, Derk Jan
Poel, Corien Rietberg, Reinier Sanders, Wouter van der Toorn,
Harmke Vlieg, Arie de Winter, Hayo Wijma.

Handboek
voor kerkelijke
communicatie
Hoe zorg je dat het kerkblad
echt gelezen wordt? Hoe krijg
je een aantrekkelijke website?
Hoe zorg je dat iedereen zich
welkom voelt? Hoe onderhoud
je contacten met de plaatselijke
media?

Handboek voor
diakenen

De hele serie Handboeken
in een cassette (speciale prijs: € 150,00)

Wat zijn precies de grenzen
van mijn taak? Hoe signaleer ik
problemen? Hoe werk ik samen
en met wie? Hoe werkt schuldhulpverlening precies? Hoe ben
ik diaken voor jongeren?
ISBN 978-90-5881-702-0
208 p. – € 18,40

ISBN 978-90-5881-799-0
128 p. – € 16,40

Bij de tijd.
Nuchter en prettig
leesbaar.
(Nederlands Dagblad over
Handboek voor kerkelijke
coaches)

Handboek voor
kinderwerkers
Welke visie heb je? Wat kun
je met kinderen doen in de
kerkdienst? Hoe ga je om met
ouders? Hoe houd je op een
leuke manier orde? Hoe vertel
je een Bijbelverhaal? Hoe kun je
bidden met kinderen?
ISBN 978-90-5881-570-5
176 p. – € 17,40

Handboek
voor kinder- en
jeugdpastoraat
Wat is de plek van kinderen en
jongeren in de kerk? Hoe wordt
het zelfbeeld gevormd? Hoe ga
ik om met weerstanden? Hoe
ga ik om met hoogbegaafde
jongeren? Hoe ga ik om met
pesten?
ISBN 978-90-5881-921-5
256 p. – € 19,95

Handboek voor
jeugdleiders
Wat is jouw drive bij jeugdwerk? Hoe investeer je in
relaties? Hoe geef je vorm
aan dienend leiderschap? Hoe
betrek je de ouders erbij? Hoe
houd je orde? Hoe gebruik je
nieuwe media?
ISBN 978-90-5881-589-7
168 p. – € 17,40

19

PERSOONLIJKE VORMING

IK KAN VERANDEREN

NEE IS OKÉ

RELATIESTRESS

LEVEN NA DE GENADEKLAP

Ons gedrag is soms voor
onszelf moeilijk te begrijpen.
Waarom reageer ik zo? Waarom
voel ik mij zo somber? Dit boek
helpt je in elf stappen door
pijnlijke periodes heen waarin
je innerlijk vastloopt.

Iedereen ‘pleaset’: je maakt het
een ander naar de zin, maar vergeet wat je zelf eigenlijk nodig
hebt. Dat leidt tot vermoeidheid
en stress. Dit boek leert hoe je
er los van kunt raken.

Een relatie in goede conditie
houden vraagt om onderhoud.
Dit boek geeft tien in de praktijk
beproefde manieren om je relatie
aan te pakken. Met die handvatten kun je stressvolle situaties
positief leren beïnvloeden.

Als je écht gaat begrijpen wat
genade inhoudt, dan verandert
dat je leven drastisch. Je krijgt
dan een bevrijdende genadeklap. Arie de Rover confronteert
mensen met hun gedrag, met
hun zoektocht naar identiteit.

ISBN 978-90-5881-445-6
165 p. – € 15,50

ISBN 978-90-5881-903-1
240 p. – € 19,50

ISBN 978-90-5881-940-6
120 p. – € 14,40

ISBN 978-90-5881-699-3
176 p. – € 15,40

DE LOSER DIE WINT

MET BEIDE BENEN OP DE
GROND

HET LAATSTE WOORD

DE LATE REGEN

Is er een herkenbare relatie
tussen jouw verhaal en Gods
verhaal of staan die beide
los van elkaar en groeien ze
uiteen? Dit boek laat zien dat
in je eigen leven waardevolle
bronnen zijn te vinden voor je
geloof.

70+’ers vertellen over het leven
dat achter hen ligt. Gesprekken
met o.a. een daklozenarts
(Co van Melle), evangelist
(Aad van de Sande), politicus
(Willem Aantjes), generaal (Ted
Meines), verzetsheldin (Hebe
Kohlbrugge), prediker (Johan
Frinsel sr.).

Sommige gelovigen zijn al
zo’n 70 jaar met God samen
op weg. Zij hebben periodes
gekend van overgave, twijfel en
zekerheid. Gesprekken met Elly
Zuiderveld, André Lascaris, Aad
Kamsteeg, Jozef Wissink, Dien
de Haan, Piet de Jong, Jaap
Zijlstra en Feike ter Velde.

ISBN 978-90-5881-780-8
224 p. – € 17,95

ISBN 978-90-5881-932-1
152 p. – € 17,45

ISBN 978-90-5881-807-2
144 p. – € 12,85

Michelle van Dusseldorp

Johan Klein Haneveld

Mensen geven betekenis aan
hun leven door verhalen,
verhalen die ons doen uitzien
naar verandering en ons in
actie doen komen. Het verhaal
van Jezus is zo’n verhaal. Goed
nieuws voor mensen die twijfelen of teleurgesteld zijn geraakt.
ISBN 978-90-5881-876-8
224 p. – € 18,90
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Carianne Ros en Michelle van
Dusseldorp

Willem van der Horst

Marieke Meijer

Wilfred Hermans

Arie de Rover

Reinier Sonneveld (red.)

PERSOONLIJKE VORMING
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SPELENDERWIJS

[OMVERGEBLAZEN]

#Jezus

Twijfel is niet iets om van te
schrikken. Het hoort gewoon
bij geloven en kan je geloof
verder helpen. Het boek is speciaal voor jongeren geschreven.

Katie Vlaardingerbroek maakte
een proces door van diepe twijfel en ontdekte dat het heilige
huisje dat instortte, vooral haar
beeld van God was en niet God
zelf. Een gloedvol en creatief
pleidooi voor het geloof.

ISBN 978-94-6369-024-9
160 p. – € 18,95

ISBN 978-90-5881-821-8
156 p. – geïllustreerd – € 12,25

ISBN 978-90-5881-872-0
128 p. – € 13,90

#Jezus is een boek voor zoekers, binnen en buiten de kerk.
#Jezus biedt veel informatie
over de historische persoon
Jezus. Met vragen als: Hoe zag
Jezus eruit? Wat zijn Jezus’
beroemdste uitspraken? Wat
zeggen de religies over Jezus?

Vrij EN MOEDIG LEVEN
MET GOD

WILLEN EN VOELEN EN
UITVERKIEZING

Reinier Sonneveld

HANDBOEK VOOR KUNST
IN DE KERK

Het leven met God brengt verantwoordelijkheid met zich mee.
Velen ervaren dat als een last.
Hoe kun je ongedwongen leven
in relaties, vrij van angsten,
misverstanden of onderdrukte
emoties? Wat betekent het om
in Christus écht vrij te zijn?

Hoe komt een mens tot geloof?
Door het zelf te willen of door
te ervaren dat God het geeft?
Welke rol speelt de uitverkiezing
hierbij? Het was een belangrijke
vraag in het conflict tussen
Gomarus en Arminius. Deze
vraag is nog steeds actueel.

Het is een ervaring van iedere
gelovige: dat soms de hemel
gesloten is. Ook Reinier maakte
dat mee. Hij hervond het geloof.
In dit boek maakt hij deze ervaring vruchtbaar voor anderen.
Een onderzoek naar het ontstaan
van twijfels en hoe je ze te lijf
kunt gaan.

Dit handboek is bedoeld voor
iedereen die meer plek wil
inruimen voor kunst in de
kerk. Het bevat talloze tips en
voorbeelden. Geschreven door
deskundigen met uiteenlopende kerkelijke achtergronden.

ISBN 978-90-5881-833-1
152 p. – € 15,35

ISBN 978-90-5881-897-3
136 p. – € 14,90

ISBN 978-90-5881-690-0
384 p. – € 18,40

Mark Hage

Leven is improviseren. Jezus
blijkt een briljante improvisator. Spelenderwijs verwerkt zijn
leven en de spelregels uit het
theater tot een interactieve mix
met persoonlijke verhalen en
alledaagse toepassingen.

Marieke Meijer

HET VOORDEEL VAN DE
TWIJFEL
Reinier Sonneveld en Corjan
Matsinger

Bert Loonstra

Katie Vlaardingerbroek

De stilte van God

Reinier Sonneveld

ISBN 978-90-5881-849-2
144 p. – € 14,90

Marleen Hengelaar-Rookmaaker
en Anikó Ouweneel-Tóth

ISBN 978-90-5881-815-7
256 p.– geïllustreerd – € 25,70
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SAMENLEVING EN KERK

FLIRTEN MET ROME

GEKNIPT VOOR DE LITURGIE

VREDE STICHTEN IN DE KERK

Jaco Weij

Negen schrijvers uit reformatorische hoek vertellen hoe zij
tegenover het katholieke geloof
staan. O.a. met George Harinck,
Mirjam van der Vegt, Rien van
den Berg en Andries Knevel.

Welke ontwikkeling maakt
de protestantse liturgie door
en waardoor komt dat? Wat
is liturgie eigenlijk? Hoe kan
liturgie aansluiten bij een lange,
rijke liturgische traditie en
tegelijk volop eigentijds zijn?

Dit boek helpt om inzicht te
krijgen in oorzaken van conflicten in kerkelijke situaties. Je
gaat begrijpen waarom mensen
reageren zoals ze reageren. Met
handvatten over hoe je in situaties het beste kunt handelen.

Leven uit de Bron heeft veel
kerken en kerkgangers geïnspireerd bij het bouwen aan een
kerk als vitale en missionaire
gemeenschap. Een terugblik
van Marius Noorloos.

ISBN 978-90-5881-936-9
128 p. – € 15,30

ISBN 978-90-5881-781-5
120 p. – € 14,30

ISBN 978-90-5881-809-6
160 p. – € 16,40

ISBN 978-90-5881-905-5
224 p. – € 16,35

Almatine Leene

Eddy de Pender

GAANDEWEG VERDER

Protestanten naderen katholieken

via Leven uit de Bron

Ds. Marius Noorloos

Ben je als vrijwilliger actief in de kerk? Dan heeft het
kwartaalblad Dienst goed nieuws voor je.
Dienst is er nu voor alle vrijwilligers in kerken in de
gereformeerde traditie. Dus voor ouderlingen en diakenen,
maar ook voor degenen die actief zijn in kinder- en jeugdwerk,
evangelisatie, liturgie, kringen, bezoekwerk en zo voort.
Dienst informeert en inspireert. Dienst helpt je visie op je taak te
ontwikkelen en die om te zetten in gezond geestelijk, praktisch
handelen.
Onder redactie van professionals uit GKv en NGK biedt Dienst elk
kwartaal laagdrempelig deskundige en praktische informatie. De
artikelen zijn geschikt voor individuele ondersteuning en ook als
studiemateriaal bij onderlinge toerusting.
Een individueel abonnement kost slechts €12,45 per jaar!
Voor groepen (vanaf 10 exemplaren naar één adres) geldt een
nog lager tarief van €7,80.
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GEMEENTEPROJECTEN EN DAGBOEKEN
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OP WEG NAAR PINKSTEREN
Ds. Jan Mudde

Overdenkingen voor de vijftigdagentijd. Dit dagboek is

bijzonder geschikt voor het
toeleven naar het pinksterfeest.
Met leesrooster, vragen en
gebedspunten. Voor persoonlijk
gebruik, kringen en gemeenteprojecten.
ISBN 978-90-5881-682-5
184 p. – € 12,90

GOEDE MOED
Dagkalender 2020

Goede Moed 2020 bevat 365
meditaties. Iedere maand wordt
ingezoomd op een bepaald
Bijbelboek of een Bijbels thema.
De bijdragen zijn van twaalf
christelijke gereformeerde predikanten. Het dagboek is ook
leverbaar in groter formaat met
een grotere letter.
ISBN 978-90-94-6369-061-4
192 p. – € 9,85

40 DAGEN:
FEEST VAN GENADE

Ronald Westerbeek

DAGBOEK VOOR
LEIDINGGEVENDEN

Zes weken lang ga als gemeente samen op ontdekkingstocht
naar de drijfveer van het (missionair) gemeente-zijn. Met:
zes themazondagen, wekelijkse
groeigroepen en stille tijd thuis.

Een verdiepend gemeenteproject rond het Onze Vader, het
gebed om onder andere de
komst van zijn koninkrijk. Wat
betekent het voor thema’s als
gerechtigheid, duurzaamheid,
genezing, bevrijding, vergeving?

Inspirerende meditaties over
Bijbelteksten voor leidinggevenden. Zowel geschikt voor
persoonlijke stille tijd, als voor
het openen van team- of
kerkenraadsvergaderingen.

ISBN 978-90-5881-337-4
140 p. – € 9,50

ISBN 978-90-5881-899-7
192 p. – € 12,90

ISBN 978-90-5881-689-4
340 p. – € 17,95

Aad Kamsteeg e.a.

JEZUS VOOR OGEN

FEEST VAN HET KONINKRIJK

HIJ NAM HET KRUIS EN

Marleen Hengelaar-Rookmaaker e.a. GING...
Ds. Meint van den Berg en
Op zoek naar handvatten om
Reinier Sonneveld

Dick van Bodegraven

40 EENVOUDIGE
OPDRACHTEN
Om toe te leven naar Pasen

de veertigdagentijd te vieren?
Probeer het dan eens niet alleen
met woorden, maar ook met
beelden. In dit boek vind je voor
elke dag een kunstwerk en een
beschrijving. Met een handleiding
voor een groepsgesprek over een
kunstwerk.

Een meditatief dagboek voor de
veertigdagentijd over de laatste
24 uur voor Jezus’ sterven.
Met foto’s, gebeden, Bijbelteksten en (gespreks-)vragen.
En met een uitbreiding voor de
week van Pasen.

Een doe-kalender met 40
eenvoudige opdrachten om toe
te leven naar Goede Vrijdag en
Pasen. Geschikt voor mensen
met een verstandelijke beperking, maar ook voor ouders met
kinderen die invulling willen
geven aan de 40-dagentijd.

ISBN 978-90-5881-691-7
176 p. – € 17,40

ISBN 978-90-5881-544-6
156 p. – € 11,20

ISBN 978-90-5881-986-4
48 p. – € 8,99
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ZORG EN ETHIEK

LIJDEN EN VOLHOUDEN
Dr. Theo Boer en dr. Dick Mul (red.)

KOMT EEN TEST BIJ DE
DOKTER
Dr. Theo Boer (red.)

MIJN WAARDEVOLLE
ZORGMOMENTEN

Het is steeds gemakkelijker om
zonder tussenkomst van een
dokter health checks te laten
doen. Wat betekent dat voor
de arts-patiëntrelatie en voor
de relatie tussen ‘patiënten’ en
hun directe naasten?

Dit boekje is bedoeld voor
werkers in de zorg en staat vol
verrassende schrijfopdrachten,
uitdagende reflectievragen en
inspirerende zorgverhalen om
na te denken over wat zorg
waardevol maakt.

ISBN 978-90-5881-906-2
190 p. – € 17,50

ISBN 978-90-5881-971-0
128 p. – € 17,45

ISBN 978-90-5881-930-7
96 p. – € 9,90

Atie Peet-Vreman

Barmhartig zijn. Niet alleen in
denken, maar vooral als manier
van leven. In dit boek worden
de ‘zeven werken van barmhartigheid’ besproken.
Met reflecties vanuit het leven en
werk van Dietrich Bonhoeffer.
ISBN 978-90-5881-931-4
84 p. – € 11,90

GOEDE ZORG

Theo Boer en Dick Mul

Pauze is een dagboek speciaal
voor mensen die ernstig ziek
zijn en in hun laatste levensfase zijn gekomen. Tegelijk
kan het ook voor allen om hen
heen – dierbaren en zorgverleners – aansprekend zijn. Twaalf
weken lang voor iedere dag
een Bijbeltekst en een overdenking. Het gebonden boek bevat
prachtige foto’s.

In de gezondheidszorg komen
ethische vragen vrijwel dagelijks op je af. Vragen over de
waarde van het embryo, behandelingen bij kinderen met
ernstige handicaps, peperdure
medicijnen, euthanasie bij kanker. Antwoorden geven vanuit
je christelijke achtergrond is
niet gemakkelijk. Dit boek
helpt daarbij met veel praktijkvoorbeelden.

ISBN 978-90-5881-953-6
194 p. – € 15,40

ISBN 978-90-5881-681-8
144 p. – € 15,40
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Arthur Alderliesten

Reliëf

Twaalf auteurs gaan in op vragen over lijden: Wat is het verschil tussen pijn en lijden? Wat
is ‘voltooid leven’? Wat zegt de
Bijbel? Het boek is tevens een
zoektocht naar bronnen van
levenskunst die ons in staat stellen met lijden om te gaan.

PAUZE

BARMHARTIG LEVEN

ECHTSCHEIDING

VAN SJIBBOLET NAAR SJALOM
Ds. Jan Mudde

Een grondige studie naar de
Bijbelteksten die echtscheiding
als onderwerp hebben. Er is
nog steeds veel onduidelijkheid
is over dit onderwerp. Wanneer
mag je scheiden en wanneer
niet? En mag je opnieuw trouwen na een echtscheiding?

Binnen orthodoxe kring was het
standpunt over homoseksualiteit
jarenlang duidelijk. Iemand met
een andere seksuele geaardheid
moest ‘genezen’ of moest in
onthouding leven. Nu zijn christenen hierover diepgaand verdeeld. Is er Bijbels gezien ruimte
voor homoseksuele relaties?

D.J. Steensma

ISBN 978-90-5881-896-6
288 p. – € 29,30

ISBN 978-90-5881-877-5
368 p. – € 19,90

GELOOF EN WETENSCHAP
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WAAR WAS JE?

ADAM, WAAR BEN JE?

EN DUS BESTAAT GOD

GELOOF IN DE TOEKOMST

De schepping stelt ons voor
grote vragen: Waar komen die
miljoenen levensvormen vandaan? En, waarom ben ik hier?
De auteur schetst de recente
ontdekkingen en laat zien wat
we daaruit kunnen afleiden over
het ontstaan van de kosmos.

Als er menselijke evolutie was,
dan kunnen we onmogelijk
de boodschap van Genesis 1-3
vasthouden. Het gaat zelfs om
de vraag of we dan het orthodoxe christendom wel overeind
kunnen houden.

Veel mensen denken dat het
geloven in God achterhaald is.
Ook in de filosofie zouden er
geen goede argumenten zijn
voor het bestaan van God. In
dit boek wordt duidelijk dat dit
beeld compleet achterhaald is.

ISBN 978-90-5881-963-5
192 p. – € 17,45

ISBN 978-90-5881-947-1 (geb.)
ISBN 978-94-6369-000-3 (pb.)
384 p. – € 29,90 (geb.), € 24,90 (pb.)

ISBN 978-90-5881-745-7
160 p. – € 14,90

Zowel de rol van het christelijk
geloof in de westerse samenleving als het vertrouwen in de
toekomst is sterk afgenomen.
Wat hebben die twee met elkaar
te maken? Over de rol die
geloof, wetenschap en techniek
spelen in onze samenleving.

THEOLOGISCHE blik OP
ECONOMISCHE VRAGEN

AUTONOMIE EN
GEMEENSCHAP

HET ECHTE CONFLICT

DURF TE DENKEN

Een studie naar de actuele
economische vragen, zoals die
vooral naar voren zijn gekomen
in de recente financiële crisis.
Hoe gaan we om met schuldenproblematiek, met inkomensongelijkheid, met sociale
zekerheid?

Een belangrijke doelstelling van
psychotherapie is de versterking van de autonomie. Maar
hoe wordt er rekening gehouden met de normen en waarden
van cliënten binnen de gemeenschappen waartoe zij behoren?

Veel wetenschappers stellen
dat geloof en wetenschap niet
samen kunnen gaan. Plantinga
laat zien dat hun argumenten
niet overtuigen, en dat religie
en wetenschap alleen onverenigbaar met elkaar zijn wanneer je
de wetenschap versmalt tot een
naturalistische benadering.

Het geloof daagt ons uit om
met een andere blik naar de
wereld te kijken. Met geloven
houdt het denken niet op.
Sterker nog: het geloof scherpt
het denken en geeft er richting
aan. Dit boek is een introductie
in christelijk denken.

Dr. Jan H. van Bemmel

Jurn de Vries

ISBN 978-94-6369-019-5
190 p. – € 22,50

Dr. Willem J. Ouweneel

Bert Loonstra

ISBN 978-90-5881-991-8
276 p. – € 25,60

Emanuel Rutten/Jeroen de Ridder

Alvin Plantinga

ISBN 978-90-5881-743-3
280 p. – € 23,90

Meint Smit

ISBN 978-94-6369-020-1
224 p. – € 17,90

Roel Kuiper e.a.

ISBN 978-90-5881-779-2
230 p. – € 19,95
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OPVOEDING EN GEZIN

DE BIJBEL, HET BOEK VAN JEZUS

JIJ BENT MOOI!

GOD BEGINT KLEIN

DAG ZEGGEN

Deze kinderbijbel vertelt het
Verhaal achter alle Bijbelverhalen en nodigt kinderen
uit om zelf te ontdekken dat
Jezus centraal staat in Gods
reddingsverhaal én in hun eigen
levensverhaal. Geschikt voor
kinderen vanaf 4 jaar.

Een ideaal boek voor tienermeiden! In deze levensfase voelt
iedereen zich onzeker. Ben
ik wel knap genoeg? Vinden
ze me wel leuk? Wat moet ik
eigenlijk met mijn leven? 50
tips, met leuke illustraties en
nuttige inzichten uit de Bijbel.

Met kinderen is het leven erg
verrassend. Dit boek staat vol
met Bijbelse wijsheid over kinderen. Soms is het vertrekpunt
een Bijbelverhaal, soms een
voorval in de huiselijke sfeer.
Elk stukje wordt afgesloten met
een leessuggestie.

Pieter Both was 32 en had twee
kinderen. Zijn vrouw was zwanger
van de derde. Plotseling werd ze
ziek en enkele dagen later overleed zij. Pieter bleef achter met
drie kleine kinderen, één zojuist
geboren. In dit boek vertelt hij
hoe hij alleen verder moest.

ISBN 978-90-5881- 372-5
352 p. – € 18,90

ISBN 978-90-5881-923-9
208 p. – € 14,95

ISBN 978-90-5881-592-7
144 p. – € 14,30

ISBN 978-90-5881-592-7
144 p. – € 12,90

De eerste keer naar de
kerk

Carianne Ros

Pieter Both

De eerste keer vader

De eerste keer opa en
oma

De grootste verandering die
je in je leven kunt meemaken.
Carianne Ros schrijft erover met
veel wijsheid en humor.

Dat is wel heel spannend, je
wordt vader. Wat doet dat met
je relatie, je vriendschappen, je
zelfbeeld, je contact met God?
Een intrigerend en tegelijk
superleuk boekje.

Hoe kun je een schakel vormen
tussen generaties en op je
eigen, unieke manier een leuke
opa en oma zijn voor je kleinkinderen?

ISBN 978-90-5881-847-8
96 p. – € 11,25

ISBN 978-90-5881-949-9
72 p. – € 12,90

Sally Lloyd-Jones/ Jago

Eline Visscher

De eerste keer moeder

Pieter Both

Frank G. Bosman

Een grote stap: voor het eerst
naar de kerk? Hoe moet je je
daar gedragen? En wie is die
vreemdeling die je leert door
alle poespas heen te zien? Een
handleiding voor ‘kerkmaagden’
en tegelijk een spiegel voor
‘kerktijgers’.
ISBN 978-90-5881-939-0
80 p. – € 12,90
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Pieter Both

Bert en Willemien Reinds

ISBN 978-90-5881-848-5
96 p. – € 11,25

CHRISTELIJK LEVEN
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DENKEN OM SHALOM

EEN KERK DIE VERRAST
Graham Tomlin

EEN GEEST VAN OVERVLOED
Graham Tomlin

Jezus volgen houdt volgens
Shane Claiborne in dat we geroepen zijn om alle aspecten van
het leven onder de heerschappij
van Christus te brengen, zonder
onderscheid te maken tussen het
‘heilige’ en ‘seculiere’.

Nicholas Wolterstorff is een van
de meest toonaangevende christenfilosofen van dit moment.
Deze bundel geeft zijn zoektocht weer naar een christelijke
visie op tal van onderwerpen
op het terrein van onderwijs,
wetenschap, politiek en kerk.

Hoe kunnen we evangeliseren
als de meeste mensen niet
geïnteresseerd zijn? Graham
Tomlin laat zien dat mensen in
onze cultuur niet zozeer verlangen naar ‘vergeving’, als wel
naar een minder oppervlakkige
levensstijl.

Wij hebben steeds meer mogelijkheden om ons leven in te vullen, maar God lijkt daarin vaak
ver weg. In dit boek staat het
leren leven in de Geest centraal.
De Geest brengt de schepping
tot haar bestemming en betrekt
ons actief daarbij.

ISBN 978-90-5881-441-8
184 p. – € 16,40

ISBN 978-90-5881-955-0
288 p. – € 24,95

ISBN 978-90-5881-632-0
208 p. – € 16,40

ISBN 978-90-5881-637-5
240 p. – € 17,40

HEART, HANDS & VOICES

CHRISTELIJK GELOOF
Herman Takken

NEDERLANDER MET DE
NEDERLANDERS

ALS DE TAK WIL BLOEIEN…

Deze Engelstalige studie maakt
duidelijk dat Bijbelse zending
zowel vraagt om een holistische
benadering als om een unieke
aanpak in iedere situatie. Het
doel van zending moet zijn:
verbeteren van levens door de
genadeverkondiging met oog
voor de cultuur en de context.

Veel kerken krijgen te maken
met moslims uit het MiddenOosten en Noord-Afrika, met
vragen over het christelijk
geloof. Dit boek is speciaal voor
hen geschreven. Leidraad in de
uitleg zijn de twaalf artikelen.
Zes daarvan gaan over wie
Jezus Christus is.

Hoe kunnen we het evangelie
doorgeven als we ons verzetten
tegen de normen en waarden
van onze maatschappij? Dit
boek laat zien dat de Geest de
Bijbelschrijvers steeds weer
inspireerde zich aan te passen
aan de hen omringende cultuur.

Dit boek beschrijft de belangrijke veranderingen in de
internationale ontwikkelingssamenwerking. De boodschap is
dat de tak van ontwikkelingssamenwerking en noodhulp alleen
bloeit als hij sterker geworteld
is in een levensbeschouwelijke
gefundeerde morele overtuiging.

ISBN 978-90-5881-952-9
448 p. – € 39,50

ISBN 978-90-5881-843-0
80 p. – € 12,90

ISBN 978-90-5881-894-2
192 p. – € 16,95

ISBN 978-90-5881-995-6
422 p. – € 27,90

HOE JEZUS DE WERELD OP
ZIJN KOP ZET (en mijn leven ook)
Shane Claiborne

Dr. A. Jansen

Robert van Putten e.a.

Robert Plomp

Dr. Henk Jochemsen (red.)
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CADEAUBOEKJES DE KERN

Verschenen zijn:
De bijbel – ISBN 978-90-5881-503-3
De kern – ISBN 978-90-5881-370-1
Het leven – ISBN 978-90-5881-512-5
De vraag – ISBN 978-90-5881-573-6
De kerk – ISBN 978-90-5881-574-3
Het feest – ISBN 978-90-5881-678-8
Het licht – ISBN 978-90-5881-704-4
Alle deeltjes tellen 48 pagina’s.
Losse deeltjes kosten € 3,60.
Alle deeltjes samen:
ISBN 978-90-5881-748-8, € 17,50

Het feest

Het kerstfeest heeft voor velen
enige betekenis. Maar Pasen?
Als iemand al weet dat het
gaat over Jezus’ opstanding uit
de dood, dan roept dat vaak
vervreemding op als christenen
dat serieus nemen. Wat is er
geloofwaardig aan Pasen?

Het licht

De reeks De kern van Reinier is
zeer succesvol. Meer dan
40.000 exemplaren werden
ervan verkocht. Het zevende en
laatste deeltje gaat over kerst.
Reinier behandelt in enkele
korte hoofdstukjes vragen als:
Wat vertelt de Bijbel over Jezus’
geboorte, en vooral: wat niet?

De kerk

De auteur ging zelf acht jaar
lang niet naar een kerk, maar
sinds enkele jaren weer wel.
Hij weet dus goed waarover hij
spreekt: hij weet waarom hij
niet ging, maar ook waarom
tegenwoordig weer wel. Hij
neemt de lezer mee in een
enthousiaste zoektocht naar
het geheim van de kerk.

CADEAUBOEKJES WELKOM IN DE KERK

HET GOEDE LEVEN
Reinier Sonneveld

24 pagina’s € 18,50 (pakket van 10 dezelfde titels) € 3,50 (1 exemplaar) € 15,00 (9 verschillende titels)

		
Wat gebeurt er in deze kerk? (evang.) Paulien Vervoorn
Wat gebeurt er in deze kerk? (geref.)
Nynke Dijkstra-Algra
Wat vieren we met kerst?
Reinier Sonneveld
Waar denken we aan bij een uitvaart? Pieter Both
Wat betekent dopen? (volwassendoop) Orlando Bottenbley
Wat betekent dopen? (kinderdoop)
Gert Hutten
Wat betekent opdragen?
Wilkin van der Kamp
Wat betekent belijdenis doen?
Corjan Matsinger
Wat gebeurt er bij een bruiloft?
Almatine Leene
Set van 9 deeltjes: ISBN 978-90-5881-887-4
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1 exemplaar:
978-90-5881-878-2
978-90-5881-879-9
978-90-5881-880-5
978-90-5881-881-2
978-90-5881-882-9
978-90-5881-883-6
978-90-5881-884-3
978-90-5881-885-0
978-90-5881-886-7

10 exemplaren:
978-90-5881-860-7
978-90-5881-861-4
978-90-5881-862-1
978-90-5881-863-8
978-90-5881-864-5
978-90-5881-865-2
978-90-5881-866-9
978-90-5881-867-6
978-90-5881-868-3

Een boek met een mooi
motto: ‘Je wordt wie je
bewondert.’ Het gaat over
discipelschap. Het triggert
en confronteert... En het
is praktisch: Met concrete
doe-dingen om ‘het goede
leven’ te leven. Over gloeiende wangen, lekker eten,
bakken in de zon, mooie
auto’s, schoffelen in de tuin...
en God.
ISBN 978-90-5881-433-3
240 p. – € 13,90

HET PUBLIEKE DOMEIN
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IN VERTROUWEN LEVEN

ALLEEN GOD KAN ONS
NOG REDDEN

TEVREDEN MET GOED
ONDERWIJS

ECONOMIE DRAAIT NIET OM GELD
Dirk Bezemer e.a.

Als filosoof heeft Egbert
Schuurman zich gebogen over
onderwerpen die zeer actueel
zijn zoals de klimaatcrisis. Als
politicus drukte hij een groot
stempel op de ChristenUnie.

Het gevaar in het onderwijs is
dat de aandacht vooral uitgaat
naar de prestaties. De auteurs
kiezen voor een andere invalshoek: het vormen van volwassen
mensen van de toekomst.

Als er één ding is wat we uit de
recente crisis moeten leren, is het
dit: economie gaat niet over geld.
Ten diepste gaat het over schuld,
risico’s nemen en delen, betogen
de auteurs. Ze geven aanzetten
voor een gezonde economie.

ISBN 978-90-5881-705-1
160 p. – € 15,90

ISBN 978-90-5881-956-7
432 p. – € 29,90

ISBN 978-90-5881-973-4
166 p. – € 18,50

ISBN 978-90-5881-869-0
96 p. – € 11,90

sECULIERE BOKITO’S EN
CHRISTELIJKE CALIMERO’S

DE SPELENDE KERK

Goed werkgeverschap
& goed
werknemerschap

WANDELEN DOOR
BONHOEFFERS
GEDACHTEGOED
Arthur Alderliesten

Een goede bedrijfscultuur is
van groot belang en vergt een
bedrijfsbrede dialoog over wat
het goede is en hoe werkgever
en werknemer samen inhoud
kunnen geven aan een gemeenschappelijke cultuur.

Deze wandelgids brengt u op
plaatsen die belangrijke gebeurtenissen in Bonhoeffers leven
markeren. De gids laat ook zien
hoe hij zich ontwikkelde in zijn
denken.

Nederland is een van de veiligste landen in de wereld. Toch
voelen we angst over allerlei
ontwikkelingen. Wat is de werkelijke reden hiervoor. Negen
auteurs zoeken verklaringen en
gaan op zoek naar een andere
manier van omgaan met risico’s.

Cors Visser

Remco van Mulligen

Cors Visser

De nieuwe seculiere meerderheid lijkt als een bokito over
de gevoelens van religieuze
minderheden heen te walsen.
Orthodoxe christenen reageren
als calimero’s en klagen. Een
hartstochtelijk pleidooi voor
een nuchter gesprek.

Dit boek is een loflied op de
merkwaardige mix van mensen
die op zondag en doordeweeks
samenkomen om God te dienen.
Zij vormen lokale gemeenschappen die wereldveranderend
kunnen zijn. Niet vanwege hun
activiteiten, maar omdat genade
in hun midden vrij spel heeft.

ISBN 978-90-5881-924-6
96 p. – € 11,85

ISBN 978-90-5881-850-8
96 p. – € 13,30

Dr. Jan Hoogland (red.)

Dr. Tom van den Belt

ISBN 978-94-6369-025-6
192 p. – € 28,50

ISBN 978-90-5881-840-9
120 p. – € 13,90
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CATECHESE

OPEN

Bijbelstudie voor jongeren

Open is een tweedelige
Bijbelstudie bedoeld voor jongeren die zelfstandig en intensief Bijbelstudie willen doen,
individueel of in groepsverband. Elk hoofdstuk begint met
een filmpje, waarin een Bijbelse
persoon of een Bijbelboek
ineens heel dichtbij komt.

BIJZONDER
Deel 1 Bijbelse personen
ISBN 978-90-5881925-3
96 p. – € 14,30
Deel 2 Bijbelboeken
ISBN 978-90-5881-926-0
96 p. – € 14,30
Bij elk hoofdstuk is een filmpje
beschikbaar.
Zie ook:
www.ontdekkendbijbellezen.nl

FOLLOW UP!

Een moderne methode voor geloofsonderwijs

Kan catechisatie boeiend zijn en leuk? Nou en of! Maar dat vergt
wel een goed toegeruste catecheet en veelzijdig lesmateriaal. De
makers van Follow Up! helpen daarbij. Ze hanteren een moderne,
activerende didactiek en sluiten steeds aan bij de leefwereld van
jongeren. Voor de catecheet zijn er handleidingen met aanwijzingen voor allerlei soorten groepen en is er een veelheid van
gereedschappen om lessen te maken die aansluiten bij hun eigen
doelstellingen en hun eigen groepen. Kijk voor meer informatie op
de website www.follow-up.nu.
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Catechese voor mensen met een
verstandelijke beperking

Bijzonder! is een catechesemethode voor jongeren of volwassenen met een verstandelijke
beperking. Het materiaal is
toepasbaar voor verschillende
niveaus en kan zowel één-opéén gebruikt worden als in
groepsverband.

Bericht van God
ISBN 978-90-5881-581-1
136 p. – € 16,50
Re:actie
ISBN 978-90-5881-582-8
136 p. – € 16,50
Ontmoeting met Jezus
ISBN 978-90-5881-583-5
136 p. – € 16,50
Jouw profiel
ISBN 978-90-5881-584-2
136 p. – € 16,50

Deel 1 Voorbereiding op je belijdenis
ISBN 978-90-5881-818-8
Deel 2 Jezus op aarde
ISBN 978-90-5881-841-6
Deel 3 Goed bezig!
ISBN 978-90-5881-835-5
Deel 4 Zorg voor jou
ISBN 978-90-5881-915-4
Deel 5 Met gevoel de Bijbel door
ISBN 978-90-5881-918-5
Voor beschikbare pakketten en
prijzen, zie www.follow-up.nu

#God ontdekken
ISBN 978-90-5881-725-9
128 p. – € 16,50
Verbinding maken
ISBN 978-90-5881-726-6
112 p. – € 16,50
Veelgestelde vragen
ISBN 978-90-5881-727-3
144 p. – € 16,50

CATECHESE

GELOOF.NU

Tekstboek 1: ISBN 978-90-5881-562-0
Tekstboek 2: ISBN 978-90-5881-563-7
Tekstboek 3: ISBN 978-90-5881-564-4
Tekstboek 4: ISBN 978-90-5881-783-9
Tekstboek 5: ISBN 978-90-5881-784-6
Tekstboek 6: ISBN 978-90-5881-567-5
Per deel € 17,40

Geloof.nu is een methode voor
geloofsonderwijs in een geïntegreerde omgeving. De boeken
voor de catechisanten zijn tegelijk een persoonlijk dagboek,
een leesboek en een werkboek.
In deze tekstboeken lezen ze
over God, over zijn grootheid
en liefde. Ze lezen ook over
zichzelf. Wie ben ik eigenlijk?
Ken je God? Houd je van Hem?
Geloven is meer dan veel
dingen weten. God wil graag
een relatie met mensen, ook
met jongeren. Daarom oefenen
de catechisanten in Bijbellezen
en bidden. Voor de mentoren/
catecheten zijn er uitgebreide
handleidingen verkrijgbaar.

Belijdenisboek
ISBN 978-90-5881-736-5 – € 19,45
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DIT GELOOF IK
GELOOF.NU BEELDBOEKEN
De beeldboeken zijn parallelle
uitgaven voor jongeren op
catechese met een beperking.
Aantrekkelijk aan deze uitgaven zijn de vele illustraties en
het eenvoudige taalgebruik. De
beeldboeken kunnen naast de
gewone tekstboeken gebruikt
worden. Voor meer informatie:
zie www.geloofnu.nl

Een introductie en samenvatting van geloofsonderwerpen
in beeld en eenvoudige taal.
Veel kinderen hebben moeite
met lezen, of een andere
beperking met begrijpen en
leren. Voor hen is er nu een
methode die over geloof vertelt
op een eenvoudige manier en
met veel beeld. Een kleurrijk
leerboek, met veel plaatjes.
ISBN 978-90-5881-555-2
96 p. – € 19,90

Hans Meerveld

;

s

Opbrengsten van
jongerencatechese

w

Een kwalitatief
empirisch onderzoek in
vier protestantse
geloofsgemeenschappen
in Nederland

HE LIVES

OPBRENGSTEN VAN
JONGERENCATECHESE

Word vrienden met 15 bekende mensen uit de Bijbel

Hans Meerveld

José Korsaan (e.a.)
Het ontwikkelteam van Follow Up! schreef speciaal voor 10- en 11-jarigen een nieuwe lesmethode
die nauw aansluit bij hun belevingswereld. De methode is gegroepeerd rond ongeveer 180 personen
uit de Bijbel en hun vrienden. De vormgeving en inhoud sluiten aan bij sociale media, met vrienden,
blogs, krabbels, gadgets en foto’s. Het is een doe- en werkboek met opdrachten, spelletjes en achterin
een compleet memoryspel. Er zijn 2 delen van elk 15 lessen verschenen.

Hoe waardevol is catechese? Is
het voor kerken nog de moeite
waard om te investeren in
catechese? Een onderzoek naar
catechesepraktijken binnen
vier protestantse geloofsgemeenschappen.

Deel 1: ISBN 978-90-5881-492-0 – Deel 2: ISBN 978-90-5881-493-7 (per deel 40 p. – € 11,95)

ISBN 978-94-6369-017-1
176 p. – € 19,50
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Leren op maat!

• Online programma’s met een ruime
keuze aan inhoud en werkvormen
• Zelf onderdelen aanvinken zodat je
een programma op maat maakt
• Bijbehorende materialen zoals
PPT’s, werkbladen, werkboekjes en
een tijdlijn

Kijk op www.lerenindekerk.nl
Een nieuwe website met leer- en toerustingsmaterialen
voor verschillende leeftijden en doelgroepen in de kerk

Buijten & Schipperheijn Motief

