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Arie de Rover

Genadeloos goed
De theorie van genade kennen we allemaal: God is zo groot dat hij ons kan vergeven, ook al stellen we
hem keer op keer teleur. Het offer van Jezus is daar het allermooiste en allergrootste voorbeeld van.
Maar pas als je die genade in de praktijk kan brengen, verandert je leven. Plotseling is alles anders. De
hele wereld ziet er anders uit en jij wordt een ander mens.
In dit boek legt Arie de Rover uit hoe je uit genade kunt leven en wat je ervan weerhoudt om dat te
doen. En dat blijken nou juist de dingen te zijn waarvan we altijd leren dat ze goed zijn: je opvoeding,
je carrière, je geld, het streven naar geluk – zelfs je eigen geloof kan je in de weg zitten.
Eén voor één worden al deze onderwerpen besproken en laat Arie zien hoe je er op een gezonde
manier mee om kunt gaan, zodat je leert hoe je die fantastische genade van God nu écht kunt beleven
en uitleven.
Genadeloos goed is het vervolg op Leven na de genadeklap, waarvan al 13.500 exemplaren zijn verkocht.

ISBN 978-94-6369-152-9
224 p. - € 17,90
leverbaar vanaf medio oktober

Els van Dijk

Zinvol leven
In een tijdperk van ongekende communicatiemogelijkheden zijn mensen meer dan ooit eenzaam.
Weten velen niet waar zij met hun angst, pijn en verlorenheid heen moeten. Misschien weten teveel
mensen zelfs niet wat zij met hun leven aan moeten. Wat is de zin van dit bestaan?
In dit boek helpt Els van Dijk, directeur van de Evangelische Hogeschool, de lezer om stil te staan
en daardoor juist verder te komen. Om vindplaatsen te creëren waarin de zin van bestaan duidelijk
wordt. Maar ook om geïnspireerd te raken in hoe je zelf van betekenis kan zijn voor al die situaties en
personen die God op je pad plaatst.
Een mooi boekje met verhalen, vragen en meditaties die je helpen om de zin van het leven te zoeken.

ISBN 978-94-6369-149-9
160 p. - € 16,90

NIEUWE BOEKEN

Sameena van der Mijden

Sameena
Mijn ultrarun uit de gedwongen
prostitutie
Op 25 juni 2021 finisht Sameena haar ultrarun in
Amsterdam. Ze heeft dan in tien dagen 1.000 km.
gerend door Nederland. Met deze sponsorloop haalde zij geld op tegen het onrecht van gedwongen
prostitutie.
Dat is ongelooflijk bijzonder. Sameena is uit het niets
begonnen met hardlopen. Het was haar manier om zich
te ontworstelen aan gedwongen prostitutie.
Ruim twee jaar lang werd ze door een loverboy mishandeld en gedwongen tot seks met zijn klanten. Haar
leven lag volkomen overhoop.
Toch heeft ze daaruit kunnen ontsnappen. Ze heeft
haar studie afgemaakt, is aan het werk gegaan en
werd Nederlands kampioen op 100 km hardlopen voor
vrouwen.
Het verhaal van haar gedwongen prostitutie is helaas
niet uniek.
In Nederland zijn er jaarlijks tussen de 5.000 en 7.500
slachtoffers.
In dit boek vertelt ze haar verhaal. Het is rauw en confronterend. Maar het is ook een verhaal van hoop. Er is
altijd een nieuw begin mogelijk.

Foto’s © Ruben Timman

ISBN 978-94-6369-138-3
112 p. - € 9,99
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Micha Nederland

Micha Scheurkalender 2022
Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je
wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God (Micha 6:8).
Wat een overzichtelijke opdracht! Alleen maar recht doen, trouw
betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Maar toch, hoe
langer je erover nadenkt, hoe ingewikkelder en groter dat wordt.
Want hoe weet je wat de HEER van je wil? Wat is nederigheid? En
vooral: hoe kan je recht doen?
Om eerlijk te zijn: wij van Micha Nederland vinden dat ook niet
altijd makkelijk. Maar het hoeft niet gelijk groot te zijn. Met kleine
stapjes kun je al heel ver komen! In deze kalender hebben we 365
stukjes verzameld van mensen die bezig zijn om gerechtigheid te
oefenen. Er zijn tips, recepten, meditaties, verhalen, gedichten,
stripjes en nog veel meer.
Doe mee en bouw stapje voor stapje mee aan Gods koninkrijk!

ISBN 978-94-6369-142-0 – 640 p. – € 14,99
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Boerenzwaluw

Sustainable Development Goal 8:
eerlijk werk en economische groei

Hoo p is kun nen zie n
dat er lic ht is ond anks
all e dui ste rni s.
Desmond Tutu
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Van één dag in het voorjaar gaat het hart van elke vogelaar sneller
kloppen: de dag dat de eerste boerenzwaluw weer wordt gezien. Eind
maart komen de eerste zwaluwen terug. In de zomer is het een vrij
algemene vogel in Nederland. Je kunt ze vaak zien vliegen boven weilanden, waar ze op insectenjacht zijn. Boerenzwaluwen zoeken graag
de gezelligheid op en broeden in kolonies, als in één grote woongroep. Eind augustus vertrekken de eerste ‘boertjes’ weer richting de
overwintergebieden. Als alle zwaluwen eind oktober weg zijn begint
het verlangen weer, naar die ene dag eind maart.

‘Ik houd ervan om boer te zijn.
Het is mooi om te zien hoe uit een
geplant zaadje een gewas groeit
waarvan je familie kan eten en
waarmee je geld kan verdienen.’
Dickson (33) is vader van vijf
kinderen. In een van de programma’s van Red een Kind leerde hij om de opbrengst van zijn
land te vergroten en zo meer inkomen te verkrijgen.
‘Ik weet nu wat ik moet doen om een betere oogst te krijgen, zelfs als
het weer tegenzit, en daardoor hebben we meer geld. Ik ben zo blij met
de kennis die ik heb gekregen, dat pakt niemand mij meer af! Toen ik
jong was, droomde ik ervan om een eigen winkeltje te hebben, maar
dat kon niet. Ik ben blij dat mijn kinderen wel de kans krijgen om hun
dromen waar te maken. Zij kunnen nu naar school en hebben kans op
een hoopvolle toekomst.’

Elwin van der Kolk en Marc Dijksterhuis
Stichting Red een Kind

JANUARI

Theanne Boer, Linda Verholt en José Korsaan

Kleur je wereld groen
Beter zorgen voor de schepping
De schepping is prachtig! Genesis vertelt van alles over hoe God in
zes fases de wereld heeft geschapen en alles wat daarin zit. Met dit
boek kan je daarmee aan de slag. Iedere scheppingsdag heeft een
grote illustratie met veel details en bijzonderheden. Daarmee ga je
op ontdekkingstocht. Wat weten we vanuit de wetenschap over die
scheppingsdag? Wat weten we bijvoorbeeld over licht en hoe het
werkt?
Deze informatie wordt op een leuke en interessante manier voor
kinderen gepresenteerd. Daarna kunnen ze zelf aan de slag met
knutselopdrachten en dingen die ze zelf kunnen doen.
Een actief boek voor kinderen van de bovenbouw van de basisschool
over onze wereld.
Uitgave in samenwerking met
ISBN 978-94-6369-104-8
48 p. - € 16,99

scheppings

dag 5
God zei:
‘Het water moet vol leven zijn,
vol met allerlei dieren.
En boven de aarde, in de lucht,
moeten vogels vliegen.’
God maakte de grote zeedieren
en alle kleine waterdieren.
Het water was vol dieren.
Hij maakte ook alle soorten vogels.
En God zag hoe mooi het was.
God zegende de dieren.
Hij zei: ‘Jullie moeten jongen krijgen.
Overal in de zee moeten dieren komen
en overal op aarde vogels.’
het avond en het werd ochtend.
werd
Toen
Dat was de vijfde dag.
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Sanne Lingstuyl en Anne-Brechtje van de Geest

De goede Helper
Tom en Eva worden dapper samen met
Hans de Helper
Dit boek laat in avontuurlijke verhalen aan kinderen zien hoe ze met de hulp van
de Heilige Geest veerkracht kunnen leren. Door veerkrachtig te leven en moedig te
zijn, kunnen zij hobbels op de weg makkelijker doorstaan.
In de vijftien avonturen van Tom en Eva maken ze van alles mee en leren ze met
tegenslagen omgaan. Dat doen ze niet alleen, maar worden geholpen door Hans de
Helper.
Hij is aanwezig bij de belevenissen van Tom en Eva, zoals ook de Heilige Geest
aanwezig is in ons leven. Hij is niet alleen een kracht, maar een persoon waar je
een helpende vriendschap mee kunt ontwikkelen.
Geschikt voor kinderen van 5-10 jaar

Iedereen is anders
‘Vriendelijke woorden zijn als honing voor de ziel
en als medicijn voor het lichaam.’
· Spreuken 16:24 ·

‘Eva! Nu moet ik je alwéér waarschuwen! Hoe váák heb ik het
vandaag al niet gezegd dat je op je stoel moet blijven zitten? Op
vier poten graag! Je wil toch niet net als gisteren achterovervallen?’ Juf praat op scherpe toon. Eva kijkt op naar juf. Ze is het
gewend dat juf streng tegen haar praat.
‘Dat hoort nou eenmaal op school, dat strenge,’ zegt mama altijd.
Eva zegt niks en gaat weer zitten. Maar ze kan het niet helpen dat
haar gedachten afdwalen. Waarom word ík altijd gewaarschuwd
door de juf? Juf zal mij toch wel lief vinden? peinst Eva.
‘Eva! Wat is er precies gebeurd?’ zegt juf even later. Weer die strenge ogen van juf. Haar ogen schieten heen en weer en Eva durft juf
wéér bijna niet aan te kijken. Eva gaf haar klasgenootje Daan per
ongeluk een harde duw tijdens het projectwerken.
‘Dat gebeurt wel vaker, want Eva is gewoon een beetje anders en
ze heeft veel energie!’ heeft juf een keer gezegd.
Eva kijkt naar de boze ogen van juf en dan naar de verdrietige
ogen van Daan. ‘Het ging per ongeluk,’ zegt ze zacht. ‘Sorry Daan,’
zucht ze. Eva voelt zich ineens helemaal niet fijn.
Juf vindt mij niet lief. Ze is altijd boos op mij.
Sorry, sorry, sorry – met haar vingers telt Eva de momenten dat
ze ‘sorry’ moest zeggen. En dat zijn er veel! Eva denkt wel meer
dan duizend miljoen keer! Juf heeft vast gelijk. Het komt gewoon omdat ze té veel energie heeft. Eva kijkt naar Rosa die
rustig aan het schrijven is. Rosa heeft dat niet. Dat drukke. Rosa
hoeft ook niet zo vaak sorry te zeggen. En Rosa kan heel goed
76

77

ISBN 978-94-6369-120-8
128 p. - € 12,99
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Aad Kamsteeg

Israël, een natie herboren
Het land van Abraham in Bijbels en politiek perspectief
Geen onderwerp zo controversieel als Israël, zowel in politiek als in theologisch opzicht. Israël is
uniek, het is geen België, Zambia of Chili. Aad Kamsteeg heeft iets met Israël, maar kritiek op de
Joodse staat is voor hem geen heiligschennis. Hij heeft oog voor de noodzaak van een Joodse staat,
maar is tegelijk niet blind voor Palestijnse rechten.
In dit boek houdt Kamsteeg zich niet alleen bezig met de politiek, maar ook met wat de Bijbel zegt
over volk en land. Wars van vervangingstheologie is hij tevens huiverig voor allerlei profetische Israëlspeculaties.
Allerlei zaken komen aan de orde, zoals het verschil tussen anti-judaïsme en antisemitisme, de ontwikkeling in het denken over Israël in kerk en politiek, de relatie tussen volkenrecht en Bijbelse profetie,
de verhouding van Messiasbelijdende Joden tot orthodoxe Joden en tot christenen uit de volken. En
zegt de Bijbel iets over aanspraken van Joden en Palestijnen op het land?
ISBN 978-94-6369-137-6
128 p. - € 10,00

Aad Kamsteeg

Ooggetuige
50 jaar journalist in een veranderende kerk en wereld
Aad Kamsteeg trok meer dan een halve eeuw als journalistiek commentator buitenland de
wereld door, voor het Nederlands Dagblad en de Evangelische Omroep. Hij krijgt de Koude
Oorlog op zijn agenda; hij ziet in Vietnam en Cambodja hoe communisten de Amerikaanse
strijdkrachten terugdringen. Hij reist naar Zuid-Afrika ‘voor’ en ‘na’; hij ziet hoe Israël worstelt met de Palestijnse roep om een eigen staat. Hij beschrijft de liberalisering na Mao in de
Volksrepubliek China en gaat langs bij aidspatiënten in de Verenigde Staten. Op het Rode Plein
maakt de lezer kennis met Gorbatsjovs perestrojka; in Papua laat de auteur zien wat neokolonialisme is.
Kamsteeg brengt Nederland in contact met hedendaagse Amerikaanse puriteinen als Tim
Keller, reist naar christenen onder de islam, het hindoeïsme en het jodendom, maar is ook in
eigen land maatschappelijk en kerkelijk actief.

Wilfred Hermans

ISBN 978-94-6369-096-6
320 p. - € 27,90

Zielsverdriet
20 verhalen over het leven van volhouders
over het leven met leegte
Gaat de zon ooit nog schijnen als je een kind verliest? Hoe leef je verder als je niet weet of je jouw
familie nog zult zien? Als je echtgenoot zelfmoord heeft gepleegd?
In Zielsverdriet interviewt Wilfred Hermans mensen die een gemis ervaren. Dat kan gemis van een
geliefde zijn, van gezondheid, een thuisland, gemis van een geloof in de God van vroeger, maar ook
het missen van een been. In veel verhalen blijkt het gemis een soort zielsverdriet; het zit intens diep,
raakt aan wie je bent en hoe je dagelijks functioneert. Maar, zoals Leonard Cohen zingt: there’s a crack
in everything, that’s how the light gets in. Daarvan getuigen ook deze sterke, hoopvolle verhalen. Met
onder anderen Paul Blokhuis, Giti Bán, Jannica van Barneveld, Bert Wiersema en Annet van der Veer.

ISBN 978-94-6369-161-1
192 p. - € 18,50
leverbaar vanaf medio oktober
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Rieks Hoogenkamp en Rien Wattel

Zeven wegen
De kunst van barmhartigheid
]
De hongerigen te eten geven
De dorstigen te drinken geven
De naakten kleden
De vreemdelingen herbergen
De zieken verzorgen
De gevangenen bezoeken
De doden begraven
Doen is geloven, zo zou je de boodschap van Matteüs 25 kunnen samenvatten. De daar
genoemde zeven werken van barmhartigheid zijn al eeuwenlang een grote bron van inspiratie voor kunst, literatuur, en maatschappelijk werk.
Maatschappelijk betrokken predikanten Rieks Hoogenkamp en Rien Wattel verzamelden in
dit mooie nieuwe boek, Zeven wegen, verhalen, schilderijen, liederen, columns en artikelen rondom het thema ‘barmhartigheid’.

ISBN 978-94-6369-124-6
(boek, groot formaat full colour)
112 p. - € 19,95
ISBN 978-94-6369-125-3 (boek en cd)
€ 26,95

Kijk en lees, geniet, verwonder, maar laat je bovenal uitnodigen om zelf je handen uit de
mouwen te steken, want doen is geloven.
Het boek is ook verkrijgbaar in combinatie met de CD Seven Songs of Mercy door het
Zeeuwse trio Sunshine Cleaners, met muziek en teksten die zijn geïnspireerd op de zeven
werken van barmhartigheid.
Met medewerking van: Paul van Geest, Marleen Hengelaar-Rookmaaker, Cor Kuijvenhoven,
Frits de Lange, Erica Meijers, Sjef Hermans, Jeltje Hoogenkamp, Corrie Kopmels, René van
Loenen. Columnisten: Stefan Belderbos, Christien Crouwel, Wichert van Dijk, Almatine
Leene, Margrietha Reijnders, Astrid van Weijenberg en Kees van der Zwaard. Schilderijen
van Jeltje Hoogenkamp; gedichten van Corrie Kopmels; foto’s van Kees de Winter; liedteksten van René van Loenen; songteksten van Sunshine Cleaners.

Tineke Kamminga

Hij leidt mij...
Mijn weg door dagen van ziekte en rouw
Een geliefde verliezen is een zeer ingrijpend gebeuren in een mensenleven. Je kunt je er niet op voorbereiden en je moet de weg alleen gaan. Op die eenzame weg hielp het Tineke Kamminga om te zien
hoe anderen hier mee omgegaan zijn, hun worsteling, maar ook hun houvast in het diepe dal waar zij
doorheen gingen.
Het verhaal in dit boek is een persoonlijke belevenis. Iedereen heeft na een verlies een eigen verhaal.
Toch zullen er altijd raakvlakken zijn in de ervaring van het intense gevoel van gemis.
“Door een inkijkje te geven in mijn leven als rouwende heb ik me kwetsbaar opgesteld. Het zal nooit
te begrijpen zijn wat zeer verdrietige mensen doormaken, maar dit boek brengt het iets dichterbij
voor de anderen die om hen heen staan.”
ISBN 978-94-6369-114-7
143 p. - € 12,90
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Dr. Geert van Dijk

God maakt geen onderscheid
48 overdenkingen over Handelingen 10

Dagboek

Handelingen 10 vertelt een weergaloos verhaal: God maakt geen onderscheid tussen mensen. Hij
discrimineert niet. Hij behandelt ieder mens gelijk. Het is een vrij lang hoofdstuk. Het bestaat uit
maar liefst 48 verzen. Maar in elk vers gebeurt wat. Een biddende heiden. Een engel. Een hemels
visioen. Met als hoogtepunt: de Jood Petrus, die bij de heiden Cornelius naar binnen stapt, gevolgd
door een herhaling van Pinksteren! Ieder detail is een onderdeel van Gods grote plan. God helpt
Petrus over de drempel heen. Heidenen ontvangen de Geest. Dankzij wat er toen gebeurde mag jij
vandaag aanschuiven bij Gods huisgezin.
Dit dagboek kan dagelijks, maar ook aan één stuk door worden gelezen. Na ieder vers van
Handelingen 10 volgt een overdenking en een verdiepende, praktische of inzichtgevende vraag.

Age Romkes

ISBN 978-94-6369-117-8
108 p. - € 12,50

Alles wordt nieuw
Openbaring
Openbaring is een wel heel bijzonder boek in de Bijbel. Het is het
allerlaatste boek, waarin Johannes allemaal vreemde visioenen
krijgt. Die visioenen zijn belangrijk voor de toekomst, maar ook
voor het heden. Profetieën voor alle tijden. Maar juist omdat
Openbaring zo anders is, kan het soms moeilijk te lezen zijn. Age
Romkes kruipt opnieuw in de huid van Johannes, die voor een
modern publiek vertelt wat hij ziet en meemaakt. Daarbij licht
hij zaken toe die voor mensen in Johannes’ tijd vanzelfsprekend
waren, maar dat nu niet meer zijn. Een spannende leeservaring,
met daarbij verdiepende vragen en Bijbelstudies, die Openbaring
dichterbij brengt voor de lezer van vandaag.
Alles wordt nieuw is het vervolg op Mijn jaren met Jezus.

Mijn jaren met Jezus
ISBN 978-94-6369-102-4
192 p. - € 14,90
Alles wordt nieuw
ISBN 978-94-6369-146-8
140 p. - € 14,90
leverbaar vanaf eind september

Dr. Paul Hensels

Beknopte Latijnse Grammatica
Deze Beknopte Latijnse Grammatica en het daarbij behorende
Werkboek zijn in de eerste plaats bestemd voor theologiestudenten.
Daarnaast is deze cursus bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd
is in Latijn, of vroeger opgedane kennis van deze taal op een toegankelijke en originele manier wil ophalen.
Door de praktische tips, de uitgebreide uitleg bij het oefenmateriaal en de uitvoerige aantekeningen bij de teksten uit het Nieuwe
Testament en de oudchristelijke literatuur is deze cursus zeker geschikt voor zelfstudie. In de Beknopte Latijnse Grammatica worden
alle onderwerpen behandeld die ook voor het klassiek Latijn belangrijk en wezenlijk zijn. Daarom zou deze methode ook gebruikt
kunnen worden voor het lezen van geannoteerde klassieke teksten.

Beknopte Latijnse Grammatica
ISBN 978-94-6369-143-7
192 p. - € 24,99
Werkboek
ISBN 978-94-6369-144-4
128 p. - € 19,99
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Rob van Houwelingen (redactie)

Kamper kanttekeningen
Waarom openbaart God zich soms in de stilte? Welke boodschap verkondigt het kaalgeschoren hoofd
van de profeet Ezechiël? Ben ik een priester, hoe dat zo? Wat wil Jezus bereiken door niemand te
veroordelen? Wie is een potentiële volhouder in het geloof en in het lijden? Hoe kun je als christen
een gamechanger zijn?
In dit boek wordt de lezer meegenomen op een ontdekkingstocht door én met de Bijbel. Het gaat
immers niet alleen om respectvol lezen, maar ook om verantwoord leven. Ieder hoofdstuk eindigt met
enkele punten ter verwerking, bedoeld voor persoonlijke bijbelstudie en/of gezamenlijke bespreking.
Daarmee is Kamper kanttekeningen een gebruiksboek dat demonstreert hoe Bijbel en leven concreet
te verbinden zijn.
Dit boek is verschenen als deel 25 in de TU Bezinningsreeks en is geschreven door 22 medewerkers
van de Theologische Universiteit Kampen.
ISBN 978-94-6369-135-2
192 p. - € 9,99

Erik de Boer, Geranne Tamminga, Dolf te Velde (red.)

Gereformeerde theologie stroomopwaarts
In Nederland is een uitgebreide delta met een ruime verzameling kleinere en grotere kerkelijke stromen. Dit boek blikt terug op een van die vertakkingen: de Vrijmaking van 1944. Op 11 augustus van
dat jaar, midden in de oorlog, las Klaas Schilder in Den Haag de Akte van Vrijmaking of Wederkeer
voor. Daarmee werden de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt een feit. In de jaren die volgden, hebben
veel leden en ook hele gemeentes zich bij het nieuwe kerkverband aangesloten.
Inmiddels is dat zo lang geleden dat het voor de meeste mensen alleen een overlevering is, een verhaal dat door ouderen wordt verteld. Daarom stelt deze uitgave nu de vraag: wat heeft de Vrijmaking
gebracht dat het moeite waard is om te onthouden en door te vertellen?

ISBN 978-94-6369-112-3
176 p. - € 20,90

Wolter Huttinga, Roel Kuiper (redactie)

Mens worden
Visies op onderwijs lijken bij een eerste aanblik vaak verdacht veel op elkaar. ‘Onze school heeft oog
voor uniciteit, we willen het beste uit jou halen. We willen je helpen je talenten te ontdekken en te
ontwikkelen.’
Intussen werkt iedere docent of schoolleider, bewust of onbewust, vanuit een heel speciﬁek gekleurde
visie op het leven. Je hebt een reden om de uniciteit van ieder kind te benadrukken. Je hebt een heel
verhaal te vertellen waarom jij het zo belangrijk vindt dat kinderen leren samenleven.

ISBN 978-94-6369-153-6
256 p. - € 24,50
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Dit boek bespreekt de relatie tussen theologie, levensbeschouwing en pedagogiek vanuit verschillende vakwetenschappen. Auteurs zijn Roel Kuiper, Wolter Huttinga, Hans van Crombrugge, Erik
Borgman, Tirza van Laar, Pieter Vos, Bram de Muynck, Fieke Bijnagte, Hans Bakker en Ronelle
Sonnenberg.
Bij alle verschillen delen de auteurs de overtuiging dat onze pedagogische intuïties en idealen altijd
levensbeschouwelijk gekleurd zijn. Die rol van levensbeschouwing is niet onhandig, of zelfs onjuist,
maar vraagt wel om verduidelijking.

Rolie Barth

De kosmos en het leven, een Meesterwerk
Op zoek naar een natuurlijke verbinding tussen
geloof en natuurwetenschap
De kosmos is een Meesterwerk! Heb je wel eens gezien dat geen twee zebra’s hetzelfde streeppatroon hebben? Of dat veel sterrenstelsels prachtige spiraalvormige structuren hebben? Dat willekeurige zandhoopjes spontaan een patroon van ribbels kunnen vormen? En dat alle sneeuwkristallen een
schitterende zeshoekige structuur hebben?
Natuurkundigen spreken over de fundamentele bouwstenen van de natuur. De Bijbel vergelijkt de schepping met het bouwen van een woning. Kijken naar de schepping laat zien hoe de architect van deze
woning te werk is gegaan. In dit boek helpt Rolie Barth, natuurwetenschapper en theoloog, om daarop
zicht te krijgen. Hij geeft een rondleiding door het universum, van de allerkleinste deeltjes naar het
allergrootste. Op een toegankelijke manier bespreekt hij de ingewikkelde materie. Foto’s, verhelderende
figuren en inzicht gevende grafieken lichten het verhaal toe, in een prachtige uitgave in full colour.

ISBN 978-94-6369-073-7
544 p. - € 35,00

Moeilijke vragen gaat dit boek niet uit de weg. Verdampt Adam tot een symbolisch figuur of heeft God
echt de eerste mensen aangesproken? Waarom is er zoveel lijden? Dat valt toch niet te rijmen met
de liefde van God? En geeft de evolutietheorie een toereikende verklaring? Bij de bespreking van het
evolutionaire mechanisme blijkt dat er naast mutaties en natuurlijke selectie nog een derde, minstens
zo belangrijke factor is: wetmatige zelforganisatie. Vraagt dit om een update van de evolutietheorie?

Dr. Bart Cusveller

Naar behoren
Wijsgerige ethiek in de neocalvinistische traditie. Het is een opmerkelijk verschijnsel dat mensen de
ervaring kunnen hebben zich op een bepaalde manier behoren te gedragen, maar daar niet altijd naar
handelen. We hoeven maar een dag de media te volgen en we zien tal van berichten over manieren
waarop mensen zich behoren te gedragen en dat vervolgens niet doen. Met name in het openbaar bestuur en in het bedrijfsleven kunnen we met regelmaat berichten vernemen over voorvallen van fraude
en corruptie, machtsmisbruik en zelfverrijking, en natuurlijk ook over initiatieven om zulke voorvallen
te vermijden of te bestrijden.
In dit boek bespreekt Cusveller twaalf neocalvinisten, onder wie Kuyper, Dooyeweerd en Wolterstorff,
en hun visie op zaken als normativiteit, apologetiek, economie, rechtvaardigheid en nog veel meer.

ISBN 978-94-6369-121-5
296 p. - € 27,50

Dr. Yme Horjus

Vrucht van de tucht
Is er nog draagvlak voor vermanend pastoraat en tucht?
Als het woord ‘tucht’ valt in een gesprek dan wordt de ongemakkelijkheid onmiddellijk voelbaar. Is
het wel zinvol om daar nog aandacht aan te besteden? In de cultuur van vandaag is duidelijk een
houding van verlegenheid aan de orde als in een gemeente de tucht ter sprake komt. Het draagvlak
om tucht uit te oefenen lijkt uitermate gering in weerwil van de positieve karakterisering die de Bijbel
daaraan geeft. Maar tucht kan ook vrúcht opleveren in plaats van alleen vraagtekens en gefronste
wenkbrauwen. Dat sluit aan bij wat we aantreffen in de Bijbel, met name in de Brief aan de Hebreeën,
waar de schrijver van die brief zegt: ‘Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar
smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die
bestaat in gerechtigheid’ (12:11). Dit geeft in het kort het nut en de noodzaak van de tucht weer. De
rode draad in al de hoofdstukken van dit boek is dat de tucht in de gemeente van Christus niet gemist
kan worden. Navolging en discipelschap kunnen niet zonder discipline.
Vrucht van de tucht is een praktische en nadere uitwerking van de dissertatie Elkaar aanspreken.

ISBN 978-94-6369-160-4
112 p. - € 14,90
leverbaar vanaf eind september
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NIEUWE BOEKEN

Erwin Kok

Waarom iedereen gelijk heeft behalve jij
Over oordelen en geoordeeld worden
Van veel dingen hebben we maar oppervlakkig verstand, maar dat weerhoudt ons er niet
van om, soms met stuitende stelligheid, dingen als absolute waarheden te verkondigen.
Maar het uitzicht uit jouw ogen is uniek. Niemand ziet de wereld zoals jij. Niemand heeft
jouw achtergrond, niemand heeft jouw kennis, jouw ervaringen. Niemand heeft jouw
tranen gehuild en jouw verlies gedragen. Geen mens heeft successen en overwinningen
meegemaakt zoals jij. Dat alles kleurt het uitzicht dat wij hebben op de wereld. Het is
dus helemaal niet vreemd dat andere mensen dingen soms anders waarnemen dan jij.

ISBN 978-94-6369-118-5
112 p. - € 14,90

Dit boek daagt je uit om jouw kijk op de wereld, jouw kijk op gelijk of ongelijk te onderzoeken
en een houding aan te nemen die ervan uitgaat dat je wel eens geen gelijk zou
kunnen hebben. Die houding werd ons al voorgeleefd door niemand minder dan
Jezus van Nazaret.

Hans Meerveld

Een plek waar het over geloof gaat
Tien praktische handreikingen voor waardevolle catechese
Past catechese nog wel bij deze tijd? Wat komt er na de cola, chips en gezelligheid?
Hans Meerveld heeft onderzoek gedaan naar de opbrengsten van catechese. In dit boekje vertelt hij
wat werkt en wat niet werkt. Het leidt tot tien inzichten waar de catechese staat en hoe de catecheet
op een zinvolle manier met tieners in gesprek kan gaan over het geloof.
Kort na zijn promotie overleed Hans Meerveld. Dit boekje had hij toen in concept klaar. Zijn collega
Ingrid Plantinga heeft de tekst verder gereed gemaakt voor publicatie.

ISBN 978-94-6369-159-8
64 p. - € 9,50

Robert Plomp

Geschapen om te regeren
Leef In gesprek over vrouw en ambt
Met een woord vooraf van Jan Hoek
Mogen vrouwen leidinggeven in de kerk? In dit boek bespreekt Robert Plomp de overwegingen van
christenen die pleiten voor verschillende posities voor vrouwen en mannen. Daartegenover onderbouwt hij zijn eigen visie dat we in de Bijbel juist lezen dat er in Christus geen onderscheid is tussen
man en vrouw.
“Robert Plomp heeft veel kennis in huis en daarom is het zeer waardevol dat hij reageert op de brochures van de Gereformeerde Bond. Zijn vragen zetten je aan het denken, zijn zorgvuldig en ik hoop
dat er vanuit de Gereformeerde Bond op gereageerd zal worden. Zijn conclusies zijn overtuigend en
brengen je verder in het nadenken over dit thema.” (Dr. Almatine Leene)
ISBN 978-94-6369-136-9
96 p. - € 9,90
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SOREN KIERKEGAARD

DE HERHALING
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 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.

Kierkegaards toespraken

ISBN 978-90-5881-948-2 – 144 p. – € 14,95

t Voor die ene die lezen wil
t Het goede komt van boven
t Leren van de lelie en de
vogel
t Onbezorgd als de vogel en
de lelie
t Onverdeeld één ding te
willen
t God zoeken, liefde en dood
t De school van het lijden
t Geduld doet leven
t De lafheid te lijf

De HERHALING EN LEESGIDS SAMEN
ISBN 978-90-5881-950-5 – € 24,95

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

KIERKEGAARD EN HET BEGRIP ANGST
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
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REINIER SONNEVELD

WAAR IS GOD IN DE CRISIS

HET VERGETEN EVANGELIE

Reinier Sonneveld

Reinier Sonneveld

Reinier schreef dit boek tijdens
de lockdown. Midden in de
actualiteit vertelt hij over hoe
gelovigen vroeger reageerden
op de crisissen in hun leven.
Dat doet hij naar aanleiding van
de zeven kruiswoorden. Het
resultaat is bemoedigend.

Reinier zoekt hij op zijn bekende grondige én toegankelijke
manier naar de betekenis van
het Bijbelse begrip evangelie.
Gaandeweg ontwikkelt hij een
vernieuwende en relevante visie
voor hedendaagse gelovigen.

ISBN 978-94-6369-097-3
112 p. – geïllustreerd – € 12,50

ISBN 978-94-6369-003-4
296 p. – € 19,90

HOE JEZUS’ KRUISDOOD
ONS KAN VERLOSSEN

GIDS VOOR DE LAATSTE
DAGEN

Dr. William den Boer (red.)

Reinier Sonneveld

Hoe kan het leven, de dood en
de opstanding van één mens
verlossing betekenen voor de
mensheid? Twee benaderingen
worden besproken: de Christusvictorbenadering en het ‘model’
van Verzoening door voldoening.

Veel mensen maken zich zorgen
over de toekomst. Dit boek laat
zien hoe de hedendaagse technologie zich ontwikkelt en in
welke richting onze cultuur zich
beweegt. De oude Bijbelverhalen blijken verrassend actueel.

ISBN 978-94-6369-066-9
208 p. – € 22,95

ISBN 978-94-6369-003-4
192 p.– € 16,40

DE KERN
Reinier Sonneveld

DE STILTE VAN GOD

#JEZUS

HET GOEDE LEVEN

Reinier Sonneveld

Reinier Sonneveld

Reinier Sonneveld

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.

#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?

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.

ISBN 978-90-5881-690-0
384 p. – € 18,40
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ISBN 978-90-5881-849-2
144 p. – € 14,90

ISBN 978-90-5881-433-3
240 p. – € 13,90

Reinier Sonneveld schrijft over
de vragen van het christelijk
geloof. Zijn schrijfstijl is fris
en verrassend. Je vindt bij hem
geen gemakkelijke antwoorden
of christelijk jargon. Hij triggert
daarmee zowel gelovigen als
niet-gelovigen na te denken
over de grote vragen van het
leven.
Alle deeltjes tellen 48 pagina’s.
Losse deeltjes kosten € 3,60.
Alle deeltjes samen:
ISBN 978-90-5881-748-8, € 17,50

KUNST

IN WOLKEN UITGESNEDEN

KUNST D.V.

René van Loenen e.a.

Marleen Hengelaar-Rookmaaker e.a.

HANDBOEK VOOR KUNST
IN DE KERK

KEN MIJN NAAM
Henk Pietersma

Marleen Hengelaar-Rookmaaker e.a.
Teksten om te lezen, voor
te lezen of te zingen (met
aanwijzingen voor de melodie).
Bijbelse en liturgische teksten
en vijftien ‘Bonhoefferliederen’,
waaronder de tien inmiddels bekende liedteksten bij
Bonhoeffers gedichten.

Wat is kunst naar Gods wil? Dit
boek laat zien dat de calvinistische traditie op eigen wijze bijdroeg aan de kunst. Het meeste
licht valt op het neocalvinisme,
te beginnen bij Kuyper. Ook
wordt er aandacht besteed aan
de recente kunsttheologie.

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 978-94-6369-071-3
112 p. – geïllustreerd – € 18,75

ISBN 978-94-6369-070-6
376 p. – € 29,90

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

Beeldend kunstenaar Henk
Pietersma gaat met zijn schilderijen op zoek naar bronnen
achter de namen van Jezus.
Karakteristieke benamingen
bij de profeten van het Oude
Testament en bij Jezus’ tijdgenoten in het Nieuwe Testament.
ISBN 978-94-6369-098-0
136 p.– € 19,90

ZORGEN VOOR DE SCHEPPING

MICHA CURSUS

HET GROENE HART VAN
HET GELOOF

GENIETEN VAN GENOEG

KLEUR JE WERELD GROEN

Martine Vonk

Theanne Boer

Leeggeviste oceanen, spijkerbroeken waar bloed aan kleeft,
eenzame mensen bij jou in de
straat en bergen giftig afval in
Gods schepping… Want kun
je eraan doen en waar moet je
beginnen? Lees voor jezelf of
doe samen de Michacursus en
denk na over recht doen en het
zoeken van gerechtigheid.

Dave Bookless
Dit hoopvolle boek benadert
de grote problemen op het
gebied van klimaat, milieu
en natuur vanuit het hart van
het evangelie. Christenen zijn
geroepen goed te zorgen voor
de schepping. Dit boek verandert je kijk op de wereld.

Duurzamer leven, hoe doe
Je dat? Hoe ga je om met je
bezit? Wat betekent luxe voor
je? Martine Vonk neemt bij
deze vragen de Bergrede als
uitgangspunt. Minder kan ook
méér zijn. Genieten van genoeg
lijkt een tegenstelling, maar in
beperking ligt Juist vrijheid!

De schepping is prachtig!
Genesis vertelt van alles over
hoe God in zes fases de wereld
heeft geschapen en alles wat
daarin zit. Een lees-, kijk- en
doe-boek voor kinderen van de
bovenbouw van de basisschool
over onze wereld (zie ook pag. 5
van deze gids).

ISBN 978-94-6369-057-7
96 p., € 12,75

ISBN 978-94-6369-040-9
168 p. - €16,90

ISBN 978-90-5881-677-1
100 p.– € 12,25

ISBN 978-94-6369-104-8
48 p.– geïllustreerd – € 16,99
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SAMEN DANSEN IN DE KERK
Almatine Leene

DE ANDERE WANG TOEKEREN?
Daniël de Waele

MEEDENKEN MET PAULUS

JOZEF

Bert Loonstra

Teo van den Berg

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?

De andere wang toekeren en je
vijand van harte liefhhebben. Jezus
verwacht van ons dat wij volmaakt
zijn, zoals ook God volmaakt is.
Dat is toch niet haalbaar? Wat
moeten we aan met die woorden
uit de Bergrede. Zes lastige uitspraken worden besproken.

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?

Wie was de pleegvader van
Jezus en man van Maria? Wat
was zijn betekenis in het kerstverhaal? Welke functie heeft
het geslachtsregister van Jezus?
Eerherstel voor de rechtvaardige Jozef, een voorbeeld van
zichzelf wegcijferende liefde.

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

ISBN 978-94-6369-100-0
152 p. - € 14,90

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

ISBN 978-94-6369-099-7
96 p. – € 12,50

BASICS VAN DE BIJBEL

HET GOEDE NIEUWS VAN
HET OUDE TESTAMENT

BETER NIEUWS UIT HET
NIEUWE TESTAMENT

‘ER STAAT MEER DAN
ER STAAT!’

Jasper Klapwijk

Jasper Klapwijk

Jasper Klapwijk

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.

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.

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 978-94-6369-004-1
128 p. – € 13,95
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SPELEN MET LEVIATAN
Koert van Bekkum e.a.

DAN IS HET AARDSE LEVEN
GOED

VERHALEN OM TE DELEN
Hans Schaeffer e.a.

Jaap Dekker e.a.
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.

DE VERBORGEN EENHEID
VAN DE BIJBEL
Dr Pieter J. Lalleman

Theologie moet dienstbaar
zijn aan een goede manier van
leven. Deze bundel, aangeboden aan dr. Ad van der Dussen,
laat zien wat dit betekent voor
de toekomstverwachting, de
ethiek en het kerkelijk leven.

Een bundel reﬂecties in gesprek met Peter van de Kamp.
Nu oude vanzelfsprekendheden
verdwenen zijn, nodigen deze
verhalen uit tot een hernieuwde doordenking van belangrijke
thema’s, zodat Gods Verhaal
steeds opnieuw gedeeld wordt.

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 978-90-5881-990-1
288 p. – € 22,50

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

ISBN 978-94-6369-029-4
188 p. – € 19,90

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

ONGEMAKKELIJKE
TEKSTEN VAN HET OUDE
TESTAMENT

ONGEMAKKELIJKE
TEKSTEN VAN JEZUS

ONGEMAKKELIJKE
TEKSTEN VAN PAULUS

Hetty Lalleman (red.)

Rob van Houwelingen en Reinier
Sonneveld (red.)

Rob van Houwelingen en Reinier
Sonneveld (red.)

ONGEMAKKELIJKE
TEKSTEN VAN DE
APOSTELEN

Hoe kan God nu vragen de
Kanaänieten uit te roeien? 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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GRAMMATICA VAN HET BIJBELS
HEBREEUWS A.E.M.A. Vrolijk
Deze basisgrammatica van het
Bijbels Hebreeuws is bedoeld
voor wie zich de grondbeginselen van deze taal eigen
wil maken. Hiervoor is geen
voorkennis nodig.
ISBN 978-90-5881-964-2 handboek
304 p., € 29,95
ISBN 978-90-5881-972-7 werkboek
280 p., € 24,95

ONSCHATBARE TEKSTEN
Rob van Houwelingen

HANDBAGAGE
VOOR JEZUSVOLGERS

CRUCIAAL

Rob van Houwelingen

De verrassende betekenis van
Jezus’ kruisiging

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 978-90-5881-808-9
160 p. – € 12,90

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

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

HANDBOEK VOOR
CATECHETEN

HANDBOEK VOOR
KRINGLEIDERS

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?

HOOPVOL LEVEN EN OPEN LEVEN
Gert-Jan Roest
In Hoopvol leven maak je kennis met Jezus, het Bijbelse verhaal en
de christelijke spiritualiteit. Je ontdekt een leven van vertrouwen,
waarin je je toelegt op liefde en waarin je steeds weer verrast wordt
door vernieuwing en hoop.
ISBN 978-94-6369-048-5 – 144 p. – € 16,95

In Open leven gaat het om de dagelijkse praktijk van het wandelen op
de weg van Jezus. Je leert je openen naar God en naar je omgeving.
ISBN 978-94-6369-052-2 – 160 p. – € 16,95

Beide boeken individueel lezen of samen met anderen bij de cursus
Tafelgesprekken voor denkers (www.lerenindekerk.nl).
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ISBN 978-90-5881-692-4
208 p. – € 18,40

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

BIJBELSTUDIE
WERKEN IN
ENDE
THEOLOGIE
KERK

HANDBOEK VOOR
PASTORS

HANDBOEK VOOR
OUDERLINGEN EN
OUDSTEN

HANDBOEK
VOOR KERKELIJKE
COMMUNICATIE

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?

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 978-90-5881-798-3
176 p. – € 18,40

ISBN 978-90-5881-746-4
160 p. – € 17,40

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
KERKELIJKE COACHES

HANDBOEK VOOR
KINDERWERKERS

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?

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 978-90-5881-788-4
160 p. – € 18,40

ISBN 978-90-5881-570-5
176 p. – € 17,40

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

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
DIAKENEN
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

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
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PERSOONLIJKE VORMING

IK KAN VERANDEREN

NEE IS OKÉ

RELATIESTRESS

RUST

Michelle van Dusseldorp

Carianne Ros en Michelle van
Dusseldorp

Marieke Meijer

Carianne Ros

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.

Je hebt een druk leven, maar
soms wordt het je te veel en
raak je gestrest. Dit dagboek
is een reis in 100 dagen naar
meer innerlijke rust. Wie liefde
laat doordringen in zijn of haar
leven, wordt een rustiger en
gelukkiger mens.

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

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

KEN JEZELF!

OP ZOEK NAAR WIJSHEID

Willem van der Horst

Koos de Geest en Karin de Geest

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.
Compleet herzien!

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.

ISBN 978-94-6369-122-2
160 p. – € 19,95

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

GEVOELSTAAL
Janna Beek-Bakker

MET BEIDE BENEN OP DE
GROND
Willem van der Horst

Een lees- en werkboek over
gevoelstaals, de taal die
uitdrukt wat in ons binnenste
leeft: verlangens, gevoelens
en behoeften. Er staan vragen
en oefeningen in die helpen de
gevoelstaal te herkennen, te
verﬁjnen en/of te leren.
Ook voor groepen geschikt.

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.

Wat maakt jou tot een herkenbaar mens? Wat doet het verleden met je eigen toekomst?
Welke rol spelen je medemensen? Wat betekent het dat je
vrijheid, verantwoordelijkheid
en bewustzijn hebt? Wat is je
ziel? Geen droge theorie, maar
een boeiende zoektocht.

Welke christen wil niet graag
wijs leven? Hoe doe je dat?
Komt wijsheid gebruiksklaar uit
de Bijbel? Kunnen alleen christenen ware wijsheid kennen? Een
zoektocht naar Bijbelse wijsheid,
onder meer in Job, Spreuken en
Prediker en enkele deuterocanonieke boeken.

ISBN 978-94-6369-064-5
240 p. - € 26,95

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

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

ISBN 978-94-6369-055-3
144 p. – € 15,90
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SPELENDERWIJS
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.
ISBN 978-94-6369-024-9
160 p. – € 18,95

HET VOORDEEL VAN DE
TWIJFEL

[OMVERGEBLAZEN]

LEVEN NA DE GENADEKLAP

Katie Vlaardingerbroek

Arie de Rover

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.

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

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

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

Reinier Sonneveld en Corjan
Matsinger

Geja van Reenen

ik zal
altijd van je
houden!

VRIJ EN MOEDIG LEVEN
MET GOD

WILLEN EN VOELEN EN
UITVERKIEZING

Marieke Meijer

Bert Loonstra

IK ZAL ALTIJD VAN JE HOUDEN!

Geja van Reenen

VERLANGEN NAAR EEN
GOEDE WERELD
Pieter Both

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.

Wat maak je door wanneer je
kind meedeelt homoseksueel te zijn? Geja van Reenen
beschrijft haar ervaringen in
dit proces. Zij wil met dit boek
andere ouders ondersteunen
en geeft achtergrondinformatie
aan omstanders en kerkelijke
gemeentes.

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

In dit boek zoomt Pieter Both
op acht belangrijke christelijke waarden in. Hoe kunnen
navolgers van Jezus ze in hun
dagelijks leven vormgeven? Hij
sluit ieder hoofdstuk af met een
belangrijk persoon die deze
waarden in de praktijk brengen.
ISBN 978-94-6369-060-7
160 p. – € 14,90

21

SAMENLEVING EN KERK

FLIRTEN MET ROME

DE GOD DIE WIJ AANBIDDEN

VREDE STICHTEN IN DE KERK

GAANDEWEG VERDER

Protestanten naderen katholieken

Nicholas Wolterstorff

Eddy de Pender

via Leven uit de Bron

Wat maakt liturgie anders dan
andere ceremonies? Wolterstorff onderzoekt hoe christenen
zich God voorstellen, door te
letten op wat ze zeggen en doen
tijdens hun vieringen. Wie dit
boek leest zal een viering bewuster meemaken of voorbereiden.

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 978-90-5881-809-6
160 p. – € 16,40

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

NEDERLANDER MET DE
NEDERLANDERS

Almatine Leene
Negen schrijvers uit protestantse
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.
ISBN 978-90-5881-936-9
128 p. – € 15,30

Ds. Marius Noorloos

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

EEN KERK
Dr. Bert Loonstra

VAN SJIBBOLET NAAR SJALOM
Ds. Jan Mudde

HOMOSEKSUALITEIT EN DE
KERK

Een hartstochtelijke oproep van
Bert Loonstra aan de kerken om
hun opdracht tot eenwording
inhoud te geven. Tegelijk wijst
hij praktische wegen naar deze
eenheid. Het boek eindigt met
een voorstel voor een eigentijdse
belijdenis, waarin kerken elkaar
zouden kunnen vinden.

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?

Neerslag van een interkerkelijk symposium. De theologen
en ervaringsdeskundigen die
hieraan deelnamen delen de
overtuiging dat heteroseksuelen
en homoseksuelen de opdracht
hebben elkaar lief te hebben en
elkaars lasten te dragen en zo
de wet van Christus te vervullen.

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.

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

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

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

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

Robert Plomp
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GEMEENTEPROJECTEN EN DAGBOEKEN
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OP WEG NAAR PINKSTEREN
Ds. Jan Mudde

40 DAGEN:
FEEST VAN GENADE

FEEST VAN HET KONINKRIJK
Ronald Westerbeek

Aad Kamsteeg e.a.
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

Dick van Bodegraven

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

GOEDE MOED

JEZUS VOOR OGEN

Dagkalender 2022

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

Goede Moed 2022 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 978-90-94-6369-140-6
192 p. – € 10,25

DAGBOEK VOOR
LEIDINGGEVENDEN

HIJ NAM HET KRUIS EN

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

KOMT EEN TEST BIJ DE
DOKTER

MIJN WAARDEVOLLE
ZORGMOMENTEN

Dr. Theo Boer (red.)

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.

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.

Nederland kent een breed
geaccepteerde praktijk van
vruchtbaarheidstechnieken. Dit
boek is een open gesprek over
de voors en tegens van deze
technieken. Op grond waarvan
bepalen we welk leven beschermwaardig is en welk niet?

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

ISBN 978-94-6369-109-3
240 p. – € 19,95

ECHTSCHEIDING

EEN NIEUW LEVEN
Dr. Kees Kleingeld

Dr. Theo Boer en dr. Dick Mul (red.)

GEBOREN, NIET GEMAAKT
Theo Boer e.a.

GOEDE ZORG
PAUZE

Theo Boer en Dick Mul

Atie Peet-Vreman
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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D.J. Steensma
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?
ISBN 978-90-5881-896-6
288 p. – € 29,30

Hoe geef je op christelijke
wijze vorm aan je leven? Voor
een christelijke levensstijl kun
je niet zomaar bij de geboden
in de Bijbel terecht, zegt Kees
Kleingeld. Paulus schrijft dat de
christen vrij van de wet is. Maar
hoe vind je dan een christelijke
levensstijl en ethiek? ISBN 978-946369-065-2
160 p. – € 16,90

GELOOF EN WETENSCHAP
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WAAR WAS JE?

ADAM, WAAR BEN JE?

EN DUS BESTAAT GOD

GELOOF IN DE TOEKOMST

Dr. Jan H. van Bemmel

Dr. Willem J. Ouweneel

Emanuel Rutten/Jeroen de Ridder

Meint Smit

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
niet klopt.

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.

VAN GOD SPREKEN

HET ECHTE CONFLICT

BIJBEL EN EVOLUTIE

Wouter Slob en Job van Schaik

Alvin Plantinga

Henk G. Geertsema

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?

Prikkelende vragen van een
zoekende journalist aan een
theoloog. Wat is de waarde en
relevantie van het christelijk
geloof voor de moderne mens?
Denkvoer voor iedereen die
bereid is te reﬂecteren op zijn
of haar denkkaders.

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

ISBN 978-94-6369-067-6
224 p. – € 16,95

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.

Henk Geertsema onderzoekt
alle Bijbelteksten die gaan
over de schepping. Uitgezocht
wordt in hoeverre de Bijbel
ruimte geeft voor het wetenschappelijk wereldbeeld dat
ontstaan is met de evolutietheorie. Een verrassend resultaat.

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

ISBN 978-94-6369-110-9
368 p. – € 28,90

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

AUTONOMIE EN
GEMEENSCHAP

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

Bert Loonstra
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OPVOEDING EN GEZIN

DE BIJBEL, HET BOEK VAN JEZUS

JIJ BENT MOOI!

GOD BEGINT KLEIN

Sally Lloyd-Jones/ Jago

Eline Visscher

Pieter Both

DOMINEE BEER EN SIEP
GAAN NAAR DE KERK

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.

Siep het schaap en zijn dierenvrienden gaan naar de kerkdienst
bij dominee Beer. Ze vinden
het ﬁjn om elkaar in de kerk te
ontmoeten! Maar wat gebeurt
er eigenlijk allemaal in een kerkdienst? Dit boekje laat aan kleine
kinderen (0-5 jaar) zien wat er in
een kerkdienst gebeurt.

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 978-90-8314-570-9
24 p. – gebonden – € 9,90

DE EERSTE KEER NAAR DE
KERK

DE EERSTE KEER MOEDER

DE EERSTE KEER VADER

Carianne Ros

Pieter Both

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

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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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

Robert van Putten e.a.

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

BARMHARTIG LEVEN

ALS DE TAK WIL BLOEIEN…

Dr. A. Jansen

Herman Takken

Arthur Alderliesten

Dr. Henk Jochemsen (red.)

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.

Barmhartig zijn. Niet alleen in
denken, maar vooral als manier
van leven. In dit boek worden
de ‘zeven werken van barmhartigheid’ besproken.

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

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

Met reﬂecties vanuit het leven en
werk van Dietrich Bonhoeffer.
ISBN 978-90-5881-931-4
84 p. – € 11,90

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

DIT IS HET UUR VAN DE
TROUW

OEFENEN IN
DANKBAARHEID

Dietrich Bonhoeffer

RAPIARIUM

Els van Dijk
In de brieven van Dietrich
Bonhoeffer, geschreven vanuit
de gevangenis, staan verspreid
een tiental gedichten en enkele
losse gebeden. 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.

Een notitieboek om iedere dag
in op te schrijven waar je dankbaar voor bent. Wat heb je die
dag allemaal meegemaakt? Wat
was er mooi? Dit boekje helpt
je om stil te staan bij de dingen
die je anders misschien niet
zouden opvallen.
Tel je zegeningen en oefen je in
dankbaarheid.

ISBN 978-94-6369-049-2
96 p. – € 19,95

ISBN 978-94-6369-108-6
158 p. - € 14,99

JOEP EN JESS
Lydia Kim-van Daalen, Yeree Nam
Joep is een leuk klein jongetje, en zijn schattige knuffelbeest heet
Jess. Kinderen kunnen zich inleven in wat Joep en Jess meemaken
of leren. Samen met Joep en Jess leren ze bidden voor dingen die
in hun leven gebeuren. Zo kunnen ze Gods liefde en hulp ervaren
en met Hem leren leven.
De eerste twee deeltjes van deze gekartonneerde prentenboeken
zijn verschenen:
SPECIAAL is gebaseerd op Psalm 139, waar we kunnen lezen hoe
speciaal God ieder van ons heeft gemaakt. In WEES NIET BANG!
kunnen we lezen dat God alles weet en voor alles zorgt. Daarom
zijn we veilig bij Hem en hoeven we niet bang te zijn.
ISBN 978-94-6369-074-4 (Speciaal)
ISBN 978-94-6369-075-1 (Wees niet bang!l)
24 p., geïllustreerd - € 8,95 per deeltje

CADEAUBOEKJES WELKOM IN DE KERK

24 pagina’s € 18,50 (pakket van 10 dezelfde titels) € 3,50 (1 exemplaar) € 15,00 (9 verschillende titels)
1 exemplaar:
10 exemplaren:
Wat gebeurt er in deze kerk? (evang.) Paulien Vervoorn
978-90-5881-878-2
978-90-5881-860-7
Wat gebeurt er in deze kerk? (geref.)
Nynke Dijkstra-Algra 978-90-5881-879-9
978-90-5881-861-4
Wat vieren we met kerst?
Reinier Sonneveld
978-90-5881-880-5
978-90-5881-862-1
Waar denken we aan bij een uitvaart? Pieter Both
978-90-5881-881-2
978-90-5881-863-8
Wat betekent dopen? (volwassendoop) Orlando Bottenbley
978-90-5881-882-9
978-90-5881-864-5
Wat betekent dopen? (kinderdoop)
Gert Hutten
978-90-5881-883-6
978-90-5881-865-2
Wat betekent opdragen?
Wilkin van der Kamp 978-90-5881-884-3
978-90-5881-866-9
Wat betekent belijdenis doen?
Corjan Matsinger
978-90-5881-885-0
978-90-5881-867-6
Wat gebeurt er bij een bruiloft?
Almatine Leene
978-90-5881-886-7
978-90-5881-868-3
Set van 9 deeltjes: ISBN 978-90-5881-887-4

HEILIGE HERRIE
Corjan Matsinger
Over popmuziek en geloof.
Het is een boek met verhalen,
lijstjes en anekdotes. Over:
gebeden in de popmuziek, protestsongs, negro-spirituals en
zingen over seks in ‘kerktaal’,
diepteboringen over Psalm 23
in de hitlijsten en lijsten van
liedjes waarin Bijbelteksten
geciteerd worden.
ISBN 978-94-6369-101-7
160 p. - € 16,90
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HET PUBLIEKE DOMEIN
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DE WERELD LIEFHEBBEN

ALLEEN GOD KAN ONS
NOG REDDEN

TEVREDEN MET GOED
ONDERWIJS

Remco van Mulligen

Dr. Jan Hoogland (red.)

In de crisis van dit moment
wordt onze liefde voor de
wereld getest. Ecologische
vragen raken aan onze politieke
en morele voorstellingen. We
moeten op zoek naar nieuwe
ecologische waarden.

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.

Ook didactiek heeft een levensbeschouwelijk grondplan. Met het
grote gebod van de liefde als uitgangspunt wordt in dit boek een
didactiek voorgesteld waar ‘integriteit’ en ‘ruimte scheppen voor
leerervaringen’ centraal staat.

ISBN 978-94-6369-063-8
192 p. – € 19,50

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

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

ISBN 978-94-6369-103-1
192 p. – € 22,90

HEMELSE ZAKEN

THEOLOGISCHE BLIK OP
ECONOMISCHE ZAKEN

GOED WERKGEVERSCHAP
& GOED
WERKNEMERSCHAP

Jonathan Chaplin e.a.

Roel Kuiper

Joost Hengstmengel

J.P. de Vries
De kerkvaders hebben veel
geschreven over sociaaleconomische thema’s, zoals
eigendom, arbeid, rijkdom en
armoede. Daar kunnen we nu
nog van leren. Wat we in deze
tijd nodig hebben zijn ideeën
die ons met andere ogen naar
de economie leren kijken.
ISBN 978-94-6369-031-7
128 p. – € 14,95

Dr. Tom van den Belt
Een ethiek die zich baseert
op de richtlijnen van de Bijbel
inzake goed en kwaad, die
concreet bijdraagt aan een
levenshouding waarin niet geld
en bezit, maar de liefde het
handelen bepaalt.
ISBN 978-94-6369-019-5
192 p. – € 22,50

GELOVEN IN LESGEVEN
David I. Smith

MULTICULTURELE GERECHTIGHEID

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.

Hedendaagse samenlevingen
worden geconfronteerd met
het verschijnsel van de culturele
en religieuze diversiteit. In dit
essay wordt op basis van uitgangspunten van de christelijke
ﬁlosoﬁe een politiek denken
ontwikkeld waarin multiculturele gerechtigheid centraal staat.

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

ISBN 978-94-6369-059-1
206 p. - € 21,90ersma
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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

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.

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

Journal 1
ISBN 978-94-6369-148-2
Ca. € 9,90
Handleiding
ISBN 978-94-6369-154-3
Ca. € 29,90
Toolbox
ISBN 978-94-6369-155-0
Ca. € 35,00

GELOVEN IS... (JOURNAL 1)
José Korsaan en Corjan Matsinger
Follow Up is de catechisatiemethode waar al heel lang mee
gewerkt wordt door verschillende kerken binnen de GKv, NGK,
CGK en PKN. Inmiddels is de methode toe aan een update. De
leefwereld van jongeren verandert snel en de manier waarop we ze
onderwijzen binnen de kerk ook. Het idee dat je bij het doen van
belijdenis een volleerd christen bent, is veel minder sterk geworden. Ook is het belangrijk dat jongeren de dingen leren waar ze op
dat moment aan toe zijn.
De methode bestaat uit een werkboek, een handleiding en een
toolbox met leermiddelen.
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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

#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

HE LIVES

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

OP HANDEN
Ingrid Plantinga

Word vrienden met 15 bekende mensen uit de Bijbel

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

Als je een kindje verwacht is
er veel op handen, wat is het
dan goed om te ontdekken dat
God jou en je kindje op handen
draagt. De cursus is geschikt
als voorbereiding op de doop
of als vervolg erop, maar kan
ook los daarvan gegeven worden aan ouders.
ISBN 978-94-6369-039-3
48 p. – € 7,90
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www.lerenindekerk.nl
Een website met leer- en toerustingsmaterialen
voor verschillende leeftijden en doelgroepen in de kerk

