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U i tg e v e ri j J o n g b l o e d

Bijbels

Nu al
30.000
exemplaren
verkocht!

Bijbel
in de herziening van
de Statenvertaling
De Statenvertaling is nog steeds van grote waarde voor en van
invloed op onze samenleving. De Nederlandse taal is echter
in de loop van de eeuwen enorm veranderd. Daarom is de
Statenvertaling niet meer voor iedereen gemakkelijk te lezen
en te begrijpen. Om de huidige en de komende generatie
bij de Statenvertaling te bewaren, heeft het hoofdbestuur
van de Gereformeerde Bond het initiatief genomen om de
Statenvertaling te herzien. De Stichting Herziening Statenvertaling
is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze herziening.

Gegevens

De complete Herziene Statenvertaling
genaaid gebonden
NUR 701
ca. 1800 blz.
verschijnt december 2010

ISBN 978-90-6539-351-7 (O)
basiseditie zwart
formaat 12 x 18 cm
prijs ca. Y 27,50

9 789065 393517
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ISBN 978-90-6539-350-0 (O)
basiseditie blauw
formaat 12 x 18 cm
prijs ca. Y 27,50

9 789065 393500

ISBN 978-90-6539-347-0 (O)
basiseditie jongeren
formaat 12 x 18 cm
prijs ca. Y 27,50

9 789065 393470

ISBN 978-90-6539-349-4 (O)
vivella omslag
formaat 12 x 18 cm
prijs ca. Y 32,50

9 789065 393494
ISBN 978-90-6539-348-7 (O)
huisbijbel met goudsnee
formaat 16,5 x 24 cm
prijs ca. Y 40,00

9 789065 393487

 rote vraag in gereformeerde, reformatorische en
G
evangelische kringen naar de Herziene Statenvertaling.
Er zijn al tienduizenden deeluitgaven en paralleledities
verkocht.
 e Herziene Statenvertaling zal veel aandacht krijgen in de
D
christelijke pers.
 itgebreide promotiecampagne bij de introductie van
U
de Herziene Statenvertaling, gericht op de verschillende
lezersgroepen.
In het voorjaar 2011 verschijnen meer uitgaven van
de Herziene Statenvertaling zoals een luxe editie, een
huwelijksbijbel en Bijbel met psalmen, gezangen en
formulieren.
In de periode daarna verschijnen meer specifieke uitgaven
van de Herziene Statenvertaling.
Intekenen voor 1 september 2010 betekent een
gegarandeerde levering.
Voorpublicatie beschikbaar.

Presentatie in
de Grote Kerk
van
Dordrecht op D
V
4 december 20
10

Posters beschikbaar.

Eerder verscheen:
• Herziene Statenvertaling NT
• Statenvertaling ~ Herziene Statenvertaling

Verstaanbaar en betrouwbaar
9 789065 392923

9 789065 393425
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-Liturgische uitgaven

Psaalms &
Gezangen
Psaalms & Gezangen worden zongen ien ale toalen tot ien t
Grunnegers tou. Al wied veur 1959 dou beriemenskemizzie aan
aarbaid ging.
Kemizzie Kerklaiden van Liudgerstichten het van dij tied òf aan
ononderbroken waarkt aan t beriemen van psaalms en gezangen.
Van stond òf aan binnen beriemens ook zongen. Der was verlet
om, want sunt 1947 worden der her en der ien pervinzie Grunneger
dainsten holden.
Eerst werden bekende psaalms en gezangen beriemd. Mor ien tied
dat Biebel vertoald wer ien t Grunnegers, ontston t plan om ale 150
psaalms te beriemen. En zo is t gebeurd.

9 789089 120076

Presentatie
010
27 november 2
erk
in de Nieuwe K
in Groningen

Gezangen treft men grotendails ook aan ien het Liedboek voor de
Kerken. Mor der binnen ook gezangen opnomen oet Hervormde
bundel 1938 en oet loatere bundels as Gezangen voor Liturgie,
Zingend Geloven en Tussentijds. Noast n keur aan bekende
gezangen het kemizzie ook gezangen beriemd dij messchain nait zo
voak zongen worden. Zo telt nije Grunneger bundel 356 gezangen
oet ongelieke aiwen, oet verschaaident landen, van alderhande
dichters en componisten en oet ale tieden van t kerkelk joar.
Eerder verscheen:
• Biebel in t Grunnegers

Uitgave in samenwerking
met de Liudgerstichten.
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Gegevens

Het liedboek in het Gronings
genaaid gebonden
formaat 12 x 18 cm
ca. 864 blz.

ISBN 978-90-6539-345-6 (O)
NUR 709
prijs ca. Y 25,00
verschijnt november 2010

9 789065 393456

Bijbels - overigen
U i tg e v e ri j J o n g b l o e d

Lily Burggraaff &
Henk Pietersma

Sterke verhalen
Kennismaking met de Bijbel
Alle relaties raken verstoord. Die tussen Adam en Eva, maar nog
erger en ingrijpender: die tussen de mens en God. Dat is niet
zomaar weer ‘over’. Het is het begin van het einde. Zonder God
ademt deze wereld niet langer. Dan treedt de dood in. En toch …
niet alles is verloren. God belooft herstel en een nieuw begin.
De stem van de slang zal ooit voorgoed tot zwijgen worden
gebracht.
Iemand heeft eens gezegd: ‘Het Nieuwe Testament is de enige
detective die overduidelijk de lezer als dader aanwijst’.
De Bijbel is inderdaad een spannend boek, maar het vergt zelfs
van geïnteresseerde lezers heel wat basiskennis om van A tot Z
te blijven boeien. Deze bundel Sterke verhalen helpt een handje.
De vijftig hervertellingen uit het Oude en Nieuwe Testament
vormen samen een fascinerende geschiedenis, vol menselijk
drama. Een uitgave die tot aan de ontknoping blijft boeien, niet
in de laatste plaats door de expressieve, kleurrijke illustraties van
kunstenaar Henk Pietersma.
Lily Burggraaff is predikant in Zwolle en heeft brede ervaring
met taal en de Bijbel. Henk Pietersma is bekend als eigentijds
kunstenaar die bijbelfragmenten origineel tot leven weet te
brengen. Hij maakte ook het omslag van de meest bekende en
best verkochte editie van De Nieuwe Bijbelvertaling.

Gegevens

Liefde voor het verhaal
genaaid gebonden
full colour
formaat 17 x 24 cm
ca. 200 blz.

ISBN 978-90-6539-343-2
NUR 700
prijs ca. Y 14,95
verschijnt oktober 2010

9 789065 393432
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Naslagwerken

Blik op
de Bijbel
Blik op de Bijbel is een praktische gids bij het bijbellezen.
Het sluit aan bij De Nieuwe Bijbelvertaling (al kan het ook bij
andere vertalingen gebruikt worden). Het is geschikt voor mensen
die beginnen met het lezen in de Bijbel en voor mensen die al
gewend zijn om de Bijbel te lezen maar daar graag wat hulp bij
willen hebben.
Wie op zoek is naar God, wie meer wil lezen over Gods liefde voor
de mensen, wie de bijbelse verhalen wil lezen als steun of als bron
van inspiratie: al die lezers kunnen Blik op de Bijbel gebruiken als
hulp bij het lezen. Het boekje bevat onder meer themapagina’s
bij de bijbelboeken, een beschrijving van de Bijbel in vogelvlucht,
informatie over bekende bijbelse figuren, een tijdsbalk en een
leesrooster.
De uitgave is overzichtelijk vormgegeven in fullcolour met veel
fotomateriaal. Blik op de Bijbel is de opvolger van Wegwijs in de
Bijbel en wordt uitgegeven in samenwerking met het Nederlands
Bijbelgenootschap in Haarlem.

E 5,95
per stuk

Uitgave in samenwerking met
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Gegevens

Praktische bijbelgids!
paperback
full colour
formaat 12 x 18 cm
ca. 128 blz.

ISBN 978-90-8912-032-8
prijs Y 59,50 (per 10 ex., display)
ISBN 978-90-8912-027-4 (los ex.)
NUR 707
verschijnt augustus 2010

9 789089 120328

Geschiedenis
U i tg e v e ri j J o n g b l o e d

Anne Jaap van den Berg en
Boukje Thijs

Uitgelezen
Bijbels en prentbijbels uit de
vroegmoderne tijd
Vanaf de zestiende eeuw kenden rooms-katholieken,
gereformeerden, doopsgezinden en lutheranen elk hun
bijbelvertaling. In de zeventiende eeuw trad een zekere
stabilisatie op. De gereformeerden hadden de Statenbijbel, de
lutheranen kenden een eigen vertaling en de rooms-katholieken
lazen de Moerentorfbijbel. In Uitgelezen worden verschillende
bijbelvertalingen uit de vroegmoderne tijd besproken.
Naast bijbelvertalingen besteden de auteurs ook aandacht aan
een concordantie, uitgaven voor de jeugd en prentbijbels.
Ook bijbelse kaarten komen aan de orde.
In Uitgelezen zijn een kleine honderd toelichtende full colour
illustraties opgenomen.

Presentatie
op Refo500
op 30 oktober
2010 in
Gouda

Deze uitgave is interessant voor kerkhistorici, kunsthistorici,
cultuurhistorici en ieder die geïnteresseerd is in het ontstaan
van verschillende bijbelvertalingen in de loop der eeuwen en
de achtergronden daarvan.
De kerkhistoricus dr. Anne Jaap van den Berg is bibliothecaris
van het Nederlands Bijbelgenootschap, de neerlandicus
dr. Boukje Thijs is coördinator redactie bij Boom Uitgevers
Den Haag.

Uitgave in samenwerking met

Gegevens

Ontstaansgeschiedenis van de verschillende bijbelvertalingen
genaaid gebonden
full colour
formaat 17,5 x 22,5 cm
ca. 128 blz.

ISBN 978-90-8912-031-1
NUR 680
prijs ca. Y 12,50
verschijnt oktober 2010

9 789089 120311
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Christelijk leven

Meet & Greet
7 ontmoetingen
In Meet & Greet ontmoeten jongeren zeven figuren uit de Bijbel,
door middel van een werkboek en een dvd met 7 filmpjes. Elke
filmpje wil op eigentijdse wijze een verhaal uit de Bijbel vertellen.
Bijbelse personen als Kaïn, Mirjam en Petrus, worden in korte
filmpjes getypeerd door jongeren van nu. De meest verkochte
bijbel onder jongeren, de Jongerenbijbel, komt tot leven door deze
filmpjes die kunnen dienen als basis voor een gesprek over thema’s
(gehoorzaamheid, jaloezie, vriendschap) en verhalen uit de Bijbel.
Meet & Greet komt tegemoet aan de vraag van veel jeugdleiders:
hoe breng ik de Bijbel op een aantrekkelijke manier onder de
aandacht van de jongeren waar ik mee werk? De Jongerenbijbel
wordt op een eigentijdse en creatieve manier in de leefwereld van
jongeren gebracht.

9 789061 268604

Presentatie
op Xnoizz
Flevo Festival
2010

Meet & Greet daagt jongeren uit de Bijbel te lezen, te begrijpen
en een plek te geven in hun leven. Bij elk filmpje is materiaal
beschikbaar om in een jongerengroep mee aan de slag te gaan.
Bijbelstudievragen, creatieve verwerkingsvragen en werkvormen
helpen om dieper in het verhaal te duiken.
Aan het eind van dit werkboek staat een script voor hoe je met je
eigen jeugdgroep een verhaal uit de Bijbel kunt verfilmen.
doelgroep: kerkelijke jongerenwerkers
Eerder verscheen:
• Jongerenbijbel

Uitgave in samenwerking met
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Gegevens

Actief en creatief met de Bijbel
genaaide paperback
tweekleurendruk
formaat 14 x 21 cm
ca. 120 blz.

ISBN 978-90-8912-028-1
NUR 707
prijs ca. Y 14,95
verschijnt september 2010

9 789089 120281

Bijbels
U i tg e v e ri j J o n g b l o e d

Het Boek
mobiel
De Psalmen, Spreuken en het Nieuwe Testament zijn in dit kleine,
handzame boekje voorzien van een leeswijzer. De bijbeltekst is
afkomstig uit de revisie van Het Boek van 2008, in zakformaat met
frisse kleuren.
Het Boek mobiel is speciaal gericht op jonge mensen. Tevens zeer
geschikt voor evangelisatiedoeleinden en om als geschenk weg te
geven. Inclusief extra informatie.
doelgroep: jonge mensen, evangelisten

Al 14.000 exemplaren
verkocht

Gegevens

Het Boek mobiel weer verkrijgbaar!
paperback
formaat 9 x 13,5 cm
ca. 504 blz.

ISBN 978-90-70998-49-3 (O)
NUR 701
prijs ca. Y 4,95
verschijnt september 2010

9 789070 998493

9

U i tg e v e ri j J o n g b l o e d

Non-books

Handelingen
dvd
Het bijbelboek Handelingen is een direct vervolg op het evangelie
van Lucas en wordt ook wel het vijfde evangelie genoemd.
Lucas schreef dit boek om te laten zien dat Jezus met zijn werk op
aarde doorgaat in het leven van zijn gemeente. Aan het begin van
Handelingen worden de apostelen door de Heilige Geest vervuld
met Gods kracht. Ze beginnen het goede nieuws te verkondigen,
waarbij meteen op de eerste dag al drieduizend mensen tot geloof
komen …
Handelingen (dvd) is een uitgave van IBS Nederland.
Bij aankoop van deze dvd gaat een deel van de opbrengst naar
het bijbelverspreidingswerk in Nederland.
Eerder verscheen:
• Mattëus

9 789070 998424
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Gegevens

Indrukwekkende film
2 disc dvd
duur: 183 minuten
Engels gesproken
Nederlands ondertiteld

ISBN 978-90-70998-47-9 (O)
NUR 054
prijs ca. Y 19,95
verschijnt september 2010

9 789070 998479

Kinderbijbels
U i tg e v e ri j J o n g b l o e d

Marijke ten Cate

Bernebibel

9 789089 120014

De oarspronklike útjefte yn it Nederlânsk, de Prentenbijbel,
ferskynde foar it earst yn 2008 en kaam tagelyk ek út yn it Dútsk, en
dêrnei yn it Frânsk en it Noarsk.

9 789061 266860

Yn de Bernebibel steane 25 bibelferhalen út it Alde en it Nije
Testamint mei koarte teksten en grutte yllustraasjes. De ferhalen
wurde ienfâldich en oansprekkend ferteld yn eigentiidske en op
bern rjochte taal.
Mei de waarme en kleurrike yllustraasjes fan Marijke ten Cate - mei
in protte details - fertelle se it ferhaal fan de skepping oant de dei
dat Jezus weromkomme sil.
Ut it Alde Testamint komme nêst de bekende ferhalen oer de
skepping en Noach ek minder bekende ferhalen oan bod, lykas
it wer opbouwen fan de muorren fan Jeruzalem ûnder lieding fan
Nehemia.
Ut it Nije Testamint is ûnder mear keazen foar de berte en it
libben fan Jezus, Sacheüs, de reizen fan Paulus en de fisioenen fan
Johannes.
De teksten binne skreaun troch seis betûfte berneboekeskriuwers.
De Afûk soarge foar de oersetting.

9 789089 120069

Marijke ten Cate (Starum, 1974) yllustrearret printe- en
berneboeken foar bern yn de leeftyd fan 2-8 jier. Se wûn de
foarmjouwingspriis “De verwondering” mei har yllustraasjes yn
Jan Pieter en de gieter.
doelgroep: Friestaligen
Eerder verscheen:
• Prentenbijbel OT
• Prentenbijbel NT
• Prentenbijbel compleet

Uitgave in samenwerking met
en Afûk.

Gegevens

De populaire Prentenbijbel in het Fries!
genaaid gebonden
full colour
formaat 22,5 x 25 cm
ca. 184 blz.

ISBN 978-90-8912-029-8
NUR 224
prijs ca. Y 32,50
verschijnt september 2010

9 789089 120298
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Kerst

Marijke ten Cate

Jezus wurdt
berne
Bernebibelboekje
De keizer fan Israël wol dat elkenien him ynskriuwt yn syn
bertedoarp. Joazef en Maria - dy’t in berntsje ferwachtet - geane
dêrom op reis nei Betlehem. Dêr kinne se gjin ûnderdak fine, mar
gelokkich krije se plak yn in stâl. Wurdt dêr de Kening berne dy’t
God beloofd hat?

Uitgave in samenwerking met
en Afûk.

Dit bernebibelboekje is basearre op de tekst en de yllustraasjes fan
it earste ferhaal út de Bernebibel út it Nije Testamint. Der binne
in tal nije yllustraasjes tafoege en in animaasje fan it ferhaal stiet
op de ynsletten dvd. Dêrmei is Jezus wurdt berne in prachtich
krystkadootsje wurden.
Marijke ten Cate (Starum, 1974) yllustrearret printe- en
berneboeken foar bern yn de leeftyd fan 2-8 jier. Yn 1998 waard
har printeboek Altijd tijger (Clavis Uitgeverij) bekroand mei de
“Vlag en Wimpel”.
Ten Cate har boeken wurde útjûn yn Amearika, Frankryk,
Dútslân, Itaalje, Finlân, Baskelân en Korea.
doelgroep: Friestaligen
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Gegevens

Met dvd!
genaaid gebonden
full colour
formaat 15 x 15 cm
ca. 32 blz.

ISBN 978-90-8912-030-4
NUR 224
prijs ca. Y 7,95
verschijnt september 2010

9 789089 120304

Bijbelverhalen
U i tg e v e ri j Be n j ami n

Caroline Jane Church

Het verdwaalde
schaapje /
De schepping
kijk-voel-leesboekjes
Deze kijk-voel-leesboekjes laten kinderen zien (de illustraties),
luisteren (het voorgelezen verhaal) én voelen. De boekjes zijn
gemaakt van stevig karton en bevatten een bijzonder element op
elke pagina.
De illustraties zijn warm, eenvoudig en duidelijk omlijnd en heel
geschikt voor peuters en kleuters. Deze combinatie van mooie
teksten, illustraties en voelelementen is een ontdekking voor elk
jong kind.

9 789086 010356

Het verdwaalde schaapje vertelt over de zorgzame herder, die
al zijn schaapjes telt en op zoek gaat naar het ene schaapje dat
ontbreekt in de kudde. In dit boekje is de vacht van het schaap
wollig, voelt de ster heel glad en is de jas van een van de wijzen
lekker zacht.
In De schepping lezen we over alles wat God gemaakt heeft.
De aarde, de zon en de maan, de zee, de planten en de vogels en
natuurlijk de mens! Ook hier is veel te voelen, bijvoorbeeld het vel
van de tijger, het oor van de olifant en de vacht van het konijn.
Caroline Jane Church heeft al veel boeken geïllustreerd. In 2002
werd zij genomineerd voor de Gate Greenaway Award.
doelgroep: 2-6 jaar
Eerder verscheen:
• Noach

Gegevens

Kijken, luisteren en voelen!
kartonboek
met voelelementen
formaat 21 x 20 cm
12 blz.

ISBN 978-90-8601-067-7
(Het verdwaalde schaapje)
ISBN 978-90-8601-068-4
(De schepping)
NUR 224
prijs ca. Y 7,95
verschijnt september 2010

9 789086 010677
9 789086 010684
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Vakantiemagazine
Kinderbijbels

aartsbisschop Desmond Tutu

Kinderen
van God
Bijbelverhalen
‘Lief kind van God, weet je dat God van je houdt? In de Bijbel
staat dat iedereen – elke jongen en elk meisje – heel bijzonder is.
God zegt: “Voordat je geboren werd, kende ik je al”. God heeft
jou precies zo gemaakt als je bent. Niemand is zoals jij.
Daarom ben jij een bijzonder cadeau van God voor de wereld.’
Aartsbisschop Desmond Tutu vertelt in Kinderen van God meer
dan vijftig van zijn meest geliefde bijbelverhalen aan kinderen van
4 tot 8 jaar. Tutu’s wijsheid, vriendelijkheid en humor klinken door in
deze verhalen, die benadrukken hoe mooi het is om liefdevol met
elkaar om te gaan. Ieder verhaal sluit af met een kort gebed.

000
eerste oplage van 150.
exemplaren

introductie in 14 talen
14

Aartsbisschop Desmond Tutu ontving in 1984
de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn inzet
voor gelijkheid, gerechtigheid en vrede in zijn
geboorteland Zuid-Afrika.
De kleurige illustraties zijn afkomstig van
illustratoren van overal ter wereld. Vanuit
Nederland werkte Marijke ten Cate, bekend
van onder andere de Prentenbijbel, mee aan
dit internationale project.

U i tg e v e ri j Be n j ami n

• Met medewerking van ’s werelds beste illustratoren uit alle
landen, culturen en gemeenschappen.
• Geschreven door een van de meest geliefde theologen en
christelijke leiders ter wereld.
• Geschreven vanuit de visie dat het christelijke geloof een
manier van leven is vanuit liefde, vrede en vergeving.
• Met gender- en etnisch-vriendelijke illustraties.
• Een kinderbijbel die over alle grenzen in alle werelddelen
te gebruiken is.

Gegevens

doelgroep: 4-8 jaar

gebonden met stofomslag
full colour geïllustreerd
omslagillustratie Marijke ten Cate
formaat 21,5 x 25 cm
ca. 128 blz.

ISBN 978-90-8601-082-0
NUR 224
prijs ca. Y 17,50
verschijnt september 2010

9 789086 010820
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Kerst

Marijke ten Cate

Feest in
Betlehem
Met uitklapplaat en speelfiguurtjes

9 789089 120243

9 789089 120199

Feest in Betlehem vertelt het kerstverhaal door middel van een
prachtige, kartonnen uitklapplaat. Aan de achterkant van de plaat
zijn de figuren die in het kerstverhaal voorkomen uitgestanst
(mensen en dieren). Door het stevige papier kunnen kinderen daar
goed mee spelen. In de envelop aan de binnenkant van het omslag
kunnen de figuurtjes bewaard worden.
Aan een kant van de uitklapplaat wordt het kerstverhaal in
tekstvorm weergegeven.
Marijke ten Cate heeft de prachtige illustratie voor deze uitgave
gemaakt.
De tekst van het verhaal werd vertaald door Nelleke Scherpbier.

9 789089 120069

Marijke ten Cate verdiept zich altijd erg goed in het onderwerp
dat ze gaat tekenen. Daardoor zijn haar illustraties zeer
beeldend. Haar prachtige, uitgesproken kleurgebruik maken
de tekeningen (met af en toe een knipoog) voor kinderen en
volwassenen zeer aansprekend.
doelgroep: 3-7 jaar
Eerder verscheen:
• Jezus wordt geboren
• Een jaar op het water
• Prentenbijbel compleet
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Gegevens

Met uitklapplaat van een meter!
gebonden boek, met sluitlint
full colour uitklapboek
formaat 19 x 19 cm
ca. 10 blz.

ISBN 978-90-8601-079-0
NUR 227
prijs ca. Y 9,95
verschijnt september 2010

9 789086 010790

Kerst
U i tg e v e ri j Be n j ami n

Mijn Kerst leesen puzzelboek
Met 4 puzzels van 12 stukjes
Het verhaal over Kerst, herverteld aan de hand van Lucas en
Matteüs. In dit meeneemboek (met stevig hengsel) staan prachtige
kijkplaten met verhaal. De platen kunnen uit elkaar gehaald worden
en dan als puzzel weer op hun plek gelegd worden. Onder elke
puzzel kun je de afbeelding zien liggen, als hulpmiddel voor
jongere kinderen.
Nancy Munger maakte de kleurrijke illustraties.
doelgroep: 3-5 jaar

Gegevens

Handig mee te nemen!
kartonboek
full colour binnenwerk
met puzzelstukjes
vertaler Thera Wijermars
formaat 19,5 x 26 cm
ca. 10 blz.

ISBN 978-90-8601-081-3
NUR 227
prijs ca. Y 5,75
verschijnt september 2010

9 789086 010813

17

U i tg e v e ri j Be n j ami n

Kerst

Mijn eerste
Kerst stickerboek
Een speel- en doeboek rond het kerstverhaal. Kinderen vinden
het prachtig om het verhaal over de geboorte van Jezus te horen.
De vele elementen uit het kerstevangelie (de herders, de wijzen,
het kindje Jezus, enzovoort) zijn voor hen ook nog eens op stickers
gedrukt. De diverse platen bij het verhaal kunnen met de stickers
worden afgemaakt. Daarnaast zit er in het midden van het boek
ook nog een grote achtergrondplaat, waar het hele verhaal op
nagespeeld kan worden.
Een prachtig cadeau voor kinderen om bezig te zijn met het
kerstverhaal.

E 3,95
per stuk

Bethan James schreef de tekst in dit boek. Eenvoudig en
begrijpelijk. Jenny Tulip zorgde voor het illustratieve gedeelte.
doelgroep: 4-8 jaar, zondagsscholen, kindernevendiensten
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Gegevens

Heerlijk speelboek in de kerstvakantie!
full colour binnenwerk
met stickers
vertaler Thera Wijermars
formaat 21 x 28 cm
ca. 20 blz.

ISBN 978-90-8601-085-1 (set van 3)
ISBN 978-90-8601-078-3 (los ex.)
9 789086 010851
NUR 227
prijs ca. Y 11,85
verschijnt september 2010

Kerst
U i tg e v e ri j Be n j ami n

Gerard van Midden

Een bijzondere
ster
Het verhaal van de drie magiërs
Dit kerstverhaal is heel speciaal vormgegeven vanwege het
‘kijkdoosperspectief’ van de illustraties. De achtergronden laten
diepte zien en de magiërs, op zoek naar de pasgeboren koning, zie
je op de voorgrond. Dat maakt Een bijzondere ster zo verrassend.
Het is net alsof je zelf in het landschap staat en meereist met de
magiërs (en de muis die op veel spreads terugkomt) naar Jeruzalem
en Betlehem.
Het verhaal over de magiërs uit het oosten, naar het bijbelverhaal
uit Matteüs, wordt in eenvoudige taal naverteld.
Gerard van Midden heeft het initiatief voor dit prentenboek
genomen en de tekst geschreven. John Gruter en Mannes van
der Burg zijn in de wereld van de kijkdoos gestapt en hebben
het verhaal prachtig vormgegeven.

Verrassend vormgegeven

Gegevens

doelgroep: 3-7 jaar

gebonden boek
full colour geïllustreerd
illustraties John Gruter en
Mannes van der Burg
formaat 20,5 x 17 cm
ca. 36 blz.

ISBN 978-90-8601-080-6
NUR 227
prijs ca. Y 6,95
verschijnt september 2010

9 789086 010806
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U i tg e v e ri j Be n j ami n

Speel-, doe- en kleurmaterialen

Corien Oranje

Mijn preek van
de week boek
Doe mee!
Luister mee!
Bid mee!
Schrijf mee!
Voor jongens en meiden die de preek actief willen meemaken.
Zij kunnen met dit Mijn preek van de week boek invullen:
- wie er preekt;
- waar het over gaat;
- voor wie ze willen bidden;
- waarvoor ze willen danken;
- waar het geld deze week naartoe gaat.
Ze kunnen een tekening of rebus maken over de bijbeltekst, er is
een woord-van-de-week-wedstrijd en er staan leuke puzzels in.
doelgroep: 7-11 jaar
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Gegevens

Actief met de preek
geniet
tweekleurendruk
formaat A5 15 x 21 cm
ca. 64 blz.

ISBN 978-90-8601-083-7
NUR 270
prijs ca. Y 3,95
verschijnt september 2010

9 789086 010837

Dagboeken
U i tg e v e ri j Be n j ami n

Gerrit ten Berge

Een woord
voor elke dag
Dit dagboek is voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar.
Het is gebaseerd op het bijbelboek Spreuken en op uitspraken
van Jezus. Gerrit ten Berge legt deze teksten vol wijsheid uit en
licht ze op een aansprekende manier toe. Hij gebruikt pakkende
voorbeelden om de bijbelteksten te laten aansluiten bij de
leefwereld van het kind. De overdenkingen zijn overzichtelijk, kort
en toegankelijk.
Elke week heeft een apart thema. Een gebed of een fictieve
briefwisseling waarin het thema nog eens aan bod komt, sluit elke
week af.
De strips van Alexander ten Berge en de gedichten van Nelleke
Scherpbier maken Een woord voor elke dag tot een compleet,
gevarieerd en makkelijk leesbaar dagboek.
Gerrit ten Berge schrijft al meer dan tien jaar bijbelse
dagboeken voor jongeren. Ook heeft hij met zijn dochter
verschillende boeken voor jonge kinderen gemaakt.
Gerrit is leerkracht op een basisschool in IJsselmuiden.
Illustraties: Alexander ten Berge.
Gedichten: Nelleke Scherpbier.
doelgroep: 8-12 jaar

Gegevens

Makkelijk leesbaar
paperback
formaat 14 x 19,5 cm
ca. 374 blz.

ISBN 978-90-8601-084-4
NUR 224
prijs ca. Y 12,50
verschijnt oktober 2010

9 789086 010844
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U i tg e v e ri j C o l u mb u s

Prentenboeken

Judith van Helden &
Jenny Bakker

Jelle ruimt op
Jelle is lekker aan het spelen met zijn speelgoed, als zijn moeder
binnenkomt. ‘Opruimen!’ Daar heeft Jelle eigenlijk niet zo’n zin in …
Hij gaat er samen met Konijn vandoor, op zoek naar Oma Olifant in
een heel ver land. Ze stappen in Jelles race-auto en gaan op weg.
Als ze bij de mand met auto’s aankomen, kunnen ze niet verder
rijden. Ze parkeren de race-auto … en zetten hun spannende reis
voort in Jelles trein. Zouden ze Oma Olifant kunnen vinden? En wie
ruimt nou het speelgoed op?
Een stoer en speels prentenboek, dat aansluit bij het
kinderboekenmaandthema Kijk es; verbeelding in christelijke
kinderboeken. Want: zelfs opruimen is leuk, als je maar genoeg
fantasie hebt!

Promotiemateriaal
beschikbaar
via WCK

Judith van Helden geeft les aan de basisschool en woont in
Zwolle. Ze heeft zelf jonge kinderen en vindt het heerlijk om
spannende avonturen te bedenken voor jonge en wat oudere
kinderen.
Jenny Bakker woont met haar man en twee kinderen in
Apeldoorn. Ze is illustrator van kinderboeken. Als kind was ze
al gek op lezen en las de boeken uit de boekwinkel van haar
ouders ‘stuk’. Ook tekende ze al heel jong boekomslagen. Haar
werk verschijnt bij diverse uitgeverijen in binnen- en buitenland.
doelgroep: 4-6 jaar

Gegevens

Actieboek voor de christelijke kinderboekenmaand
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gebonden
illustraties Jenny Bakker
formaat 21,5 x 25,5 cm
ca. 24 blz.
NUR 273

ISBN 978-90-8543-143-5 (O)
prijs Y 4,95 (per ex.)
ISBN 978-90-8543-154-1 (O)
prijs Y 49,50 (per 10 ex.)
eerste bestelling via WCK
nabestellingen via Columbus
verschijnt september 2010

9 789085 431435
9 789085 431541

Prentenboeken
U i tg e v e ri j C o l u mb u s

Jeffery Stoddard

Dump & Dozer
duwen door
Een verhaal over vriendschap
Dump (een gigantische vrachtwagen) en Dozer (een sterke
bulldozer) zijn beste vrienden. Terwijl toch iedereen weet dat
wagens niet met schuivers omgaan. Maar dat maakt Dump en
Dozer niet uit; ze zijn toch wel beste vrienden ... Totdat hun
vriendschap op de proef wordt gesteld.
Als na een hevige storm de rivier dreigt te overstromen en het dorp
dreigt onder te lopen, beseffen Dump en Dozer dat ze iets moeten
doen, en snel!
Hoe kan het dat zijn vriend Dozer in de steek laat, juist nu? Dozer
volgt Dumps modderige spoor en vindt hem – tot zijn uitlaatpijp
begraven in de modder – in een poging om de dam te stutten.
Dump heeft zichzelf opgeofferd voor zijn vriend en het hele dorp!
Nu is het tijd voor Dozer om zijn beste vriend te redden.
’Pap, vertel eens een verhaal.’ Jeffery Stoddard nam het
verzoek van zijn kinderen serieus en schreef een verhaal
waarin een diepe waarheid schuilt én leuk genoeg is om keer
op keer te lezen. Dump & Dozer duwen door is gebaseerd op
Johannes 15:13.
Jeffery Stoddard is al meer dan twintig jaar schrijver en
illustrator.
In 2008 ontving hij de zilveren Moon Beam Award, een
Amerikaanse prijs voor bijzondere kinderboeken.
doelgroep: 4-8 jaar

Gegevens

Boek voor stoere kinderen
gebonden
full colour
vertaler Roeleke Meijer-Muilwijk
formaat 22,5 x 23 cm
ca. 32 blz.

ISBN 978-90-8543-152-7
NUR 273
prijs ca. Y 7,95
verschijnt oktober 2010

9 789085 431527
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U i tg e v e ri j C o l u mb u s

Leesboeken

Petra Messelink en
Peter van Harmelen

Tim op de
kazerne
Tim zit in groep vijf van de basisschool. Zijn vader is officier in het
leger. Op een dag komt Tim thuis, en is er nieuws. Tim schrikt: papa
gaat toch niet weer met het leger naar het buitenland?
Het is gelukkig iets heel anders, en iets heel leuks … Tim krijgt een
pleegbroertje! Maar als Maikel een poosje bij hen woont, vindt Tim
het helemaal niet meer zo leuk. Als Maikel ook mee mag naar de
open dag van de kazerne en bovendien steeds ergens anders wil
kijken dan Tim, wordt Tim heel boos. Hij verstopt zich in een tank.
Daar kan papa hem mooi niet vinden …
Tims papa is soldaat (het eerste deeltje over Tim) is overhandigd
aan de minister van defensie. Lees nu hoe het verder gaat met Tim
en zijn papa!
9 789085 431374

Petra Messelink is getrouwd en heeft drie kinderen in de
leeftijd van 6-12 jaar. Ze werkt als verslaggever bij De Gooi
en Eemlander en als stagebegeleider/tutor bij de afdeling
journalistiek & communicatie van de Christelijke Hogeschool Ede.
Peter van Harmelen illustreerde naast vele andere kinderboeken
ook de prentenboeken over Sam en Sara.
doelgroep: 6-8 jaar
Eerder verscheen:
• Tims papa is soldaat
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Gegevens

Nieuw avontuur van Tim
gebonden
geïllustreerd
formaat 15 x 22,5 cm
ca. 32 blz.

ISBN 978-90-8543-147-3
NUR 282
AVI 5 (E4)
prijs ca. Y 6,95
verschijnt september 2010

9 789085 431473

Leesboeken
U i tg e v e ri j C o l u mb u s

Joke Wit

een hond in
de hoed
sam en fleur staan dicht bij de heg.
‘wat zegt hij nou?’ vraagt fleur zacht.
‘sst’, doet sam.
buur bert praat maar door.
‘weg met die sneeuw.
sneeuw is niks aan.
maar sam van hier naast vindt het fijn.
nou poeh!
fijn voor hem.
sam maakt een man van sneeuw.
en zijn pap helpt hem ook nog.
bah, bah, bah!’

9 789085 431275

Joke Wit (1950) heeft in de loop der jaren verschillende
kinderboeken geschreven.
Iris Boter is full time illustrator en illustreerde verscheidene
kinderboeken.

9 789085 431060

Sam en Fleur spelen heerlijk in de sneeuw, als ze buur
Bert horen mopperen.
Wat gaan Sam en Fleur nu doen? En wat doet Bas, de pup
van Fleur?
Een nieuw verhaal over dieren, ditmaal vol sneeuwpret. Want …
sneeuw is fijn!

doelgroep: 6-8 jaar
Eerder verscheen:
• Een koe in de klas
• een geit in het gips

Gegevens

Grappig dierenverhaal voor beginnende lezers
gebonden
illustraties Iris Boter
formaat 15 x 22,5 cm
ca. 32 blz.

ISBN 978-90-8543-141-1
NUR 281, 282
AVI 1 (vergelijkbaar met M3)
prijs ca. Y 6,95
verschijnt september 2010

9 789085 431411
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U i tg e v e ri j C o l u mb u s

Leesboeken

Bert Wiersema

De ongelooflijke
ontsnapping
van tengere
Tinus.

9 789085 430797

9 789085 430872

9 789085 431114

9 789085 431268

Na het vinden van de schat van sterke Tjerk gaat het vast
opdrachten regenen voor detectivebureau Iris & Ko, denkt Koos.
Spannende zaken en … flinke beloningen!
Dan vindt Koos onder het toetsenbord van zijn computer een
geheimzinnige brief van iemand die zich JB noemt. JB heeft een
opdracht voor hen in een oude fabriek. Koos rent direct naar zijn
buurmeisje Iris om samen op onderzoek uit te gaan. Iris vindt dat ze
de brief eerst aan hun ouders moeten laten lezen.
Daar heeft Koos natuurlijk helemaal geen zin in. Maar ziet Koos
wel uit welke hoek het gevaar dreigt? En wat als de gevaarlijke
overvaller tengere Tinus zijn pad kruist?
Bert Wiersema (1959) werkt aan het Gomarus College in
Drachten. Wiersema schrijft de serie ‘Detectivebureau Iris en
Ko’ en de spannende serie 'Simons’ spectrum'. Wendelien van
de Erve maakt de illustraties. Inmiddels heeft zij al verschillende
boeken geïllustreerd. Wendelien van de Erve woont in Haarlem.
doelgroep: 8-12 jaar
Eerder verscheen:
• De supergeheime gemene meidenclub.
• Rovers op de rommelmarkt.
• Het donkere dierenbeulenbos.
• De schat van sterke Tjerk.
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Gegevens

Serie 'Detectivebureau Iris en Ko'
gebonden
illustraties Wendelien van de
Erve
formaat 15 x 22,5 cm
ca. 96 blz.

ISBN 978-90-8543-144-2
NUR 283
AVI 8 (vergelijkbaar met M6)
prijs Y 7,50
verschijnt september 2010

9 789085 431442

Jeugdboeken
U i tg e v e ri j C o l u mb u s

Liesbeth van Binsbergen

Piekerprinses
Simone houdt van dagdromen. Dream-star. Zo noemde haar vader
haar altijd. Maar papa leeft niet meer. Simone heeft een foto van
hem op haar bureau staan, waar ze regelmatig tegen praat. Over
de ruzie met haar moeder, omdat ze geen nieuwe gympen mag.
En over het feit dat ze zo vaak thuis moet blijven, omdat haar
broertje anders alleen is.
Simone wil graag mee met het survivalkamp van school. Natuurlijk
kost dat geld. Maar als ze hoort dat haar moeder haar baan
misschien kwijtraakt, besluit Simone het geld zelf bij elkaar te
verdienen.

9 789085 431190

Op een dag stuit Simone op een stapel onbetaalde rekeningen.
Ze begrijpt nu waarom er regelmatig mensen van de Belastingdienst bellen, en waarom er zelfs mensen aan de deur komen om
geld te halen.
Simone begint steeds meer te piekeren. Zijn ze echt zo arm?
En heeft haar moeder soms iets te maken met een winkeldiefstal?
Simone schaamt zich en verbergt het geheim, zelfs voor haar beste
vriendin Thirza. Thirza snapt niet wat er aan de hand is.
Hun vriendschap lijkt langzamerhand te verwateren.
Het moment van de waarheid komt onherroepelijk, en Simone
beseft dat ze keuzes moet maken. Echte vriendschap blijkt gelukkig
veel te kunnen verdragen.
Liesbeth van Binsbergen is remedial teacher op een basisschool.
Ze schreef een heel aantal boeken voor jongere kinderen tot
ongeveer 8 jaar. Piekerprinses is haar tweede boek voor oudere
kinderen. Kom niet dichterbij is genomineerd voor Het Hoogste
Woord 2010.
doelgroep: 10-14 jaar
Eerder verscheen:
• Kom niet dichterbij

Gegevens

Zorgen maken …
gebonden
formaat 15 x 22,5 cm
ca. 144 blz.

ISBN 978-90-8543-151-0
NUR 283
prijs ca. Y 8,95
verschijnt oktober 2010

9 789085 431510
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U i tg e v e ri j C o l u mb u s

Jeugdboeken

Bert Wiersema

De tombe van
de tempeliers
Kirsten en Steven Simons zijn nog maar net terug uit Duitsland, na
hun avontuur in de Barbarossabunker, als ze worden aangesproken
door de koster van de kerk, meneer Dusseljee. Hij heeft een oud
fotorolletje gevonden in de nalatenschap van zijn overleden vader,
een beroemde expert op het gebied van middeleeuwse talen. Op
de foto’s zouden aanwijzingen kunnen staan over de tempeliers, een
middeleeuwse ridderorde waarover veel geheimzinnige verhalen de
ronde doen. Al snel worden de foto’s uit het kasteel gestolen
en moeten Steven en Kirsten de negatieven in veiligheid brengen.
Dat lukt op het nippertje! Wie weet er nog meer van de foto’s en is
in staat hen voortdurend in de gaten te houden? Bestaat de schat
van de tempeliers echt? Wat voor een schat zou dat dan kunnen
zijn, en vooral … waar is de schat?

9 789085 431237

De tombe van de tempeliers is het tweede deel van de nieuwe
serie 'Simons’ Spectrum' van Bert Wiersema. De serie wordt
gekenmerkt door zinderende spanning tegen een boeiende
historische achtergrond. In combinatie met de vlotte verteltrant
maken deze kenmerken de boeken van Bert Wiersema tot
regelrechte pageturners.
Bert Wiersema (1959) was jarenlang leerkracht in het
basisonderwijs. Nu werkt hij aan het Gomarus College in
Drachten. Voor uitgeverij Columbus schrijft Wiersema de serie
‘Detectivebureau Iris en Ko’ en de spannende serie 'Simon's
spectrum'.
doelgroep: 10-14 jaar
Eerder verscheen:
• De Barbarossabunker
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Gegevens

Serie 'Simon's Spectrum'
gebonden
formaat 15 x 22,5 cm
ca. 200 blz.

ISBN 978-90-8543-139-8
NUR 283
prijs ca. Y 9,95
verschijnt september 2010

9 789085 431398

Jeugdboeken
U i tg e v e ri j C o l u mb u s

Henk Koesveld

De bloedvlag
Amsterdam tijdens de Gouden Eeuw. De handel in de tulpenbollen
heeft Nederland in zijn greep. Jurians vader doet er volop aan
mee – als oplichter. Wanneer de tulpenhandel instort, maakt
Jurians vader zich uit de voeten. Jurian blijft berooid achter en
wordt leerling bij een onbetrouwbare apotheker. Jurian wil hem
ontmaskeren. Maar de apotheker heeft hem door, en zorgt er
via een sluwe truc voor dat Jurian als stuurmansleerling op een
kapersschip moet aanmonsteren, de Samson. Eenmaal op zee
blijkt wat er echt met zijn vader is gebeurd: hij is kapitein van het
piratenschip de Wismar. En Jurian dient als lokaas voor zijn vader.
Het komt tot een confrontatie tussen de Samson en de Wismar, en
tot een ontluisterende ontmoeting tussen Jurian en zijn vader.
Jurian overleeft de strijd tussen de twee schepen ternauwernood.
Langs vele omwegen belandt hij weer in Amsterdam, samen met
zijn vader, die wordt berecht voor zijn daden. Dan moet blijken of
Jurian zich met zijn vader kan verzoenen …
De bloedvlag is een avontuurlijk boek over piraten en kapers,
geroofde schatten, bedrog en omkoping, én over barmhartigheid …
Een boek over een jongen die volwassen wordt tijdens zijn reis over
zeeën en oceanen, en zijn bestemming uiteindelijk weet te vinden.
Henk Koesveld is historicus en docent geschiedenis. Hij schreef
diverse succesvolle historische jeugdboeken, waaronder Rowan
en Het geheim van de tempelridder. Hij is getrouwd en heeft
vier zoons en een dochter.
doelgroep: 10-14 jaar

Gegevens

Spannende historische jeugdroman
gebonden
formaat 15 x 22,5 cm
ca. 232 blz.

ISBN 978-90-8543-150-3
NUR 283, 284
prijs ca. Y 11,50
verschijnt september 2010

9 789085 431503
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Jeugdboeken

Hans Mijnders

Brrrugklas!
Na een geweldig jaar in groep 8 gaat Esmee naar de brugklas van
het IJsselcollege. Ze vindt het heel spannend. Jammer dat Jill,
haar beste vriendin, in een andere klas zit. Gelukkig hebben ze
afgesproken zoveel mogelijk met elkaar naar school te fietsen.

9 789085 431213

9 789085 430964

9 789085 430339

9 789085 430483

Esmee gaat ineens aan van alles twijfelen: welke agenda zal ze
nemen? Welke kleren moet ze aan? Haar onzekerheid groeit met de
dag. Jill laat Esmee vanaf de eerste schooldag in haar eentje fietsen
en bemoeit zich op school amper met haar. Dan herkent Esmee
zichzelf niet meer. De enige die haar echt lijkt te begrijpen is haar
populaire klasgenoot Joeri.
Tijdens een activiteitenweek wordt het steeds erger. Op de laatste
dag durft Esmee niet meer mee te gaan. Met een smoes meldt
ze zich ziek. Tot haar verrassing besluit Joeri haar gezelschap te
houden. Samen gaan ze winkelen en het is reuze gezellig. Bij Joeri
voelt ze zich op haar gemak en is ze niet onzeker over zichzelf.
Als Esmee op een zaterdag met Jill gaat shoppen, gaat het
opnieuw mis. Jill kletst met een paar jongens en Esmee voelt zich
buitengesloten. Het lijkt wel alsof iedereen haar gek, suf en truttig
vindt. Zo kan het toch niet langer? Dan krijgt ze hulp aangeboden
uit onverwachte hoek!
Brrrugklas! is een vrolijk boek over onzeker makende dingen!
Hans Mijnders is directeur van de Rehobothschool in Ridderkerk.
Hij schrijft jeugdboeken voor kinderen van voornamelijk 10-14
jaar. Al zijn boeken zijn eigentijds geschreven en hebben actuele
thema’s.
doelgroep: 10-14 jaar
Eerder verscheen:
• Zet es em
• Luuk2day.nl
• ff wachtuh
• Te gek!
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Gegevens

Invoelend brugklasverhaal
gebonden
formaat 15 x 22,5 cm
ca. 132 blz.

ISBN 978-90-8543-148-0
NUR 283
prijs ca. Y 7,95
verschijnt september 2010

9 789085 431480

Jeugdboeken
U i tg e v e ri j C o l u mb u s

Stephen D. Teeuwen

Dorst!
Overleven in Oeganda

• Kind van de oorlog
• Miss India

9 789085 431169

Eerder verscheen:
• De dag van de golven
• Leven achter prikkeldraad

9 789085 430445

doelgroep: 10-14 jaar

9 789085 430902

Stephen D. Teeuwen is geboren in Engeland (1966) en woonde
tot 1974 in Nieuw Guinea, daarna in Nederland. Hij woont
met zijn vrouw Judith en hun twee zoons Jesse en Joab in
Oene, op de Veluwe. Stephen studeerde journalistiek en werkt
ruim twintig jaar als journalist, waarvan de laatste tien jaar
zelfstandig. De leeuw van Lakis was zijn debuut.

9 789085 430421

Martin is veertien jaar en heeft het grootste deel van zijn leven in
een vluchtelingenkamp in Noord-Oeganda gewoond. Zijn vader en
moeder zijn gestorven in de burgeroorlog. Als het eindelijk vrede is,
besluit hij op zoek te gaan naar een thuis. Samen met zijn jongere
zus wil hij het stuk land dat voor de oorlog van hun ouders was
weer gaan bewonen en bewerken. Hij heeft er zin in, maar ziet er
ook tegen op. Zelf een hut bouwen en werken op de akkers onder
de hete zon is zwaar werk, helemaal voor iemand zonder ervaring.
Bovendien moet hij elke dag naar het kamp lopen om water te
halen, want zonder schoon water kunnen ze niet overleven.
Dan vertelt de oude Odong hem dat er vlakbij een natuurlijke
waterbron ligt, die voor de oorlog aan Martins familie toebehoorde.
De bron is intussen opgeëist door Martins egoïstische oom Alfons,
en die laat er niemand anders bij in de buurt komen. Martin stelt
voor om de bron te delen. Maar zijn voorstel mislukt: er komt alleen
maar fikse ruzie van met zijn oom. Toch moet er een manier zijn om
met het koele water uit de bron zijn dorst – en die van de droge
akkers – te lessen…

Gegevens

Serie 'World Wide Kidz'
gebonden
formaat 15 x 22,5 cm
ca. 96 blz.

ISBN 978-90-8543-146-6
NUR 232, 283
prijs ca. Y 8,95
verschijnt oktober 2010

9 789085 431466
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U i tg e v e ri j C o l u mb u s

Jeugdboeken

Jeanette Molema

De insluiper
Mila woont met haar moeder Pien aan een doodlopend zandpad
dichtbij zee.
De buren die de andere helft van het huis bewonen, zijn net
verhuisd.
Op een avond ziet Mila een vreemde man in hun tuin, die hun huis
probeert binnen te komen. Mila en Pien voelen zich hierdoor niet
veilig en halen twee honden uit het asiel.
Tristan komt met zijn vader naast Mila wonen. Hij heeft ook een
hond. Mila en Tristan worden vrienden. Ze trekken veel met elkaar
op en laten samen de honden vaak uit.
De insluiper laat zich niet afschrikken door de honden maar blijft
terugkomen. Mila en Tristan ontdekken steeds meer over de
drijfveren van hun belager. De man blijkt banden met de vader van
Tristans te hebben, én er is een raadselachtige link tussen deze
insluiper en Mila’s overleden vader ...

9 789085 430544

9 789085 431251

Midithrillers zijn boeken voor jongeren tot ongeveer 17 jaar vol
spanning, avontuur en met de nodige psychologische diepgang.
De insluiper is de vierde midithriller die bij Columbus verschijnt.
Deze midithriller neemt je mee naar een huiveringwekkende zomer
aan zee en gunt je bovendien een griezelige blik in het hoofd van
de dader.

9 789460 730092

Jeanette Molema woont in Overijssel. Ze is getrouwd en heeft
vijf kinderen waarvan drie in de tienerleeftijd. Jeanette is
leerkracht op een basisschool in Dedemsvaart.
doelgroep: jongeren
Eerder verscheen:
• Tropisch complot
• Wraak van de wolf
• dwarsligger® Chess
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Gegevens

Nieuwe midithriller!
paperback
formaat 13 x 21 cm
ca. 260 blz.

ISBN 978-90-8543-145-9
NUR 284, 285
prijs ca. Y 14,95
verschijnt oktober 2010

9 789085 431459

Thrillers
U i tg e v e ri j Barn ab as

Hannah Alexander

Vluchtplaats
Hideaway
Cheyenne Allison is een uitstekende eerstehulparts die een dierbare
patiënt verliest. Om zich te bezinnen, vertrekt ze naar het landelijke
Hideaway, waar ze een oude boerderij wil gaan opknappen. Ze
ontmoet daar Dane Gideon, de eigenaar van een ranch annex
tehuis voor ontspoorde jongens. Cheyenne besluit Dane te helpen,
en er bloeit een bijzondere relatie tussen hen op.
In Hideaway worden vernielingen aangericht die veel onrust
veroorzaken. De verdachte is een pupil van Dane. Cheyenne wordt
tegen wil en dank bij de zaak betrokken, en dan moet blijken of
Hideaway een echt veilige plaats voor haar kan zijn.
Hannah Alexander is het pseudoniem van schrijverskoppel
Melvin en Cheryl Hodde. Ze schrijven samen verschillende
romans waarin moderne medische expertise samenkomt met de
kunst van het vertellen.
9 789085 201298

E 12,50!

9 789085 201199

Eerder verscheen:
• Second opinion
• Déjà vu
• Intensive care

9 789085 201335

Gegevens

Scherpe introductieprijs!
paperback
vertaler Ber Coltof
formaat 13 x 21 cm
ca. 304 blz.

ISBN 978-90-8520-177-9
NUR 332
prijs ca. Y 12,50
verschijnt september 2010

9 789085 201779
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U i tg e v e ri j Barn ab as

Psychologische romans

Kristen Heitzmann

Ondeelbaar
In Ondeelbaar verweeft rasverteller Kristen Heitzmann op knappe
wijze verschillende levensgeschiedenissen met elkaar.
Hoofdpersoon is politiechef Jonah Westfall. Door traumatische
jeugdervaringen heeft hij zich het uitroeien van het kwaad tot een
persoonlijk doel gesteld.
Wanneer er in zijn district een gruwelijke vondst wordt gedaan
van twee wasberen die aan elkaar genaaid zijn en samen bepaalde
organen delen, gaat Jonah op onderzoek uit. Terwijl het onderzoek
loopt, duiken er meer van dit soort zaken op. Jonah gaat tot het
uiterste om antwoorden te vinden, en wordt daarbij geconfronteerd
met zijn eigen verleden.
Jonah is niet de enige die probeert los te komen van zijn verleden.
Ook Tia Manning, Jonahs jeugdliefde, worstelt met haar demonen.
Haar liefdeloze jeugd zorgt ervoor dat ze zich in alle opzichten
afgewezen voelt. Hoewel Jonah en Tia nog steeds contact hebben,
lijken ze elkaar alleen maar pijn te kunnen doen.
9 789085 201168

9 789085 200482

Een verhaal dat tot het einde boeit.
Kristen Heitzmann schreef verschillende bestsellers en series.
Ondeelbaar is een los te lezen boek.

9 789085 201366

Eerder verscheen:
• Ontmaskerd
• Gevarenzone
• Vrije val
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Gegevens

Toptitel van Kristen Heitzmann!
paperback
vertaler Willem Keesmaat
formaat 15 x 22 cm
ca. 372 blz.

ISBN 978-90-8520-172-4
NUR 340
prijs ca. Y 19,95
verschijnt december 2010

9 789085 201724

Psychologische romans
U i tg e v e ri j Barn ab as

Kathy Herman

De ware vijand
Een nieuwe start
Een verbitterde vrouw
Een mysterieuze legende
Na 18 jaar trouwe dienst bij de politie van Memphis is Brill Jessup
net benoemd als eerste vrouwelijke rechercheur van het kleine
plaatsje Sophie Trace. Ze is een meester in het oplossen van
zaken, maar aan haar persoonlijke problemen doet ze niets. Haar
echtgenoot Kurt heeft een misstap begaan en vol spijt zoekt hij
vergeving. Brill stort zich echter vol overgave op haar werk en laat
haar bitterheid de vrije loop.

9 789085 201526

9 789085 201380

Eerder verscheen:
• Flinterdun bewijs		
• Onbekende ogen
• Vergeten verleden
• Bestemming bekend

9 789085 201304

Kathy Herman heeft verschillende succesvolle romans op haar
naam staan.

9 789085 201205

Dan beginnen er mensen te verdwijnen. Veel mensen. En om de
zaak nog ingewikkelder te maken, geloven de mensen in Sophie
Trace dat dat iets te maken heeft met een oude legende over
indianen. Brill zet al haar ervaring en intuïtie in om deze zaak op te
lossen en wordt geconfronteerd met een vijand die zich keert tegen
alles wat haar lief is. Een vijand die zich niet laat tegenhouden door
een dienstwapen of een politiebadge …

Gegevens

Goedverkopende auteur
paperback
vertaler Mariël Storm
formaat 13 x 21 cm
ca. 320 blz.

ISBN 978-90-8520-161-8
NUR 340
prijs ca. Y 19,95
verschijnt oktober 2010

9 789085 201618
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U i tg e v e ri j Barn ab as

Psychologische romans

Nancy Rue &
Stephen Arterburn

Sporen in het
zand
Ryan Coe voelt zich verloren: haar huwelijk is voorbij, haar kinderen
wonen bij hun vader, God laat niets van zich horen en ze heeft
amper geduld. Daar komt nog bij dat ze haar opwindende baan
als fotojournaliste heeft moeten opgeven voor een baan bij een
plaatselijk klein dagblad. Als ze voor haar werk op een plaats delict
aankomt en het gezicht van haar zoon door haar telelens ziet, stort
haar wereld in. Haar enige doel is erachter komen wie de echte
daders zijn en waarom die haar zoon ervoor laten opdraaien.

9 789085 201434

9 789085 201212

Voordat ze een ander kan helpen, moet Ryan eerst haar boosheid
onder controle zien te krijgen. Ze meldt zich aan bij de Healing
Choice kliniek van Sullivan Crisp, maar ook dat gaat niet volgens
plan. Sully is eigenzinnig en zijn aanpak is ongebruikelijk. Dankzij
zijn onorthodoxe therapie en een groep vrouwen, haar eerste echte
vriendinnen sinds lange tijd, begint Ryan te beseffen dat ze niet op
zoek is naar controle, maar naar iets wat veel krachtiger is.
Inclusief een handleiding voor leesgroepen rondom de thema’s
wrok, boosheid en liefde.
Nancy Rue doceerde Engels en theater voordat ze fulltime
schrijfster werd. Stephen Arterburn is een van de oprichters van
de New Life Ministries en werkt als radiopresentator.
Eerder verscheen:
• De eerste steen
• Het ware gezicht
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Gegevens

Sterke personages met een sterke boodschap
paperback
vertaler Nellie Keukelaar-van
Rijsbergen
formaat 13 x 21 cm
ca. 400 blz.

ISBN 978-90-8520-171-7
NUR 340
prijs ca. Y 19,95
verschijnt november 2010

9 789085 201717

Psychologische romans
U i tg e v e ri j Barn ab as

Ann Tatlock

Het beste deel
Mae Demaray is een keurige vrouw met een groot geloof. Ze heeft
haar leven onder controle, totdat er op een dag iets vreselijks
gebeurt: haar kleinzoon Sammy, waar ze op past, valt van de
keldertrap en overleeft de val niet. Hoewel niemand Mae de schuld
geeft van het ongeval, gaat ze gebukt onder schuldgevoel.
Bij het voorbijgaan van de jaren, begint haar geloof af te brokkelen.
Mae trekt zich steeds verder terug in haar eigen wereldje. Al snel is
er nog maar één persoon met wie ze contact heeft: Roy, een man
met een verstandelijke beperking, die vroeger als kind door Maes
moeder is opgevangen.

Ann Tatlock is fulltime schrijver en heeft verscheidene boeken
op haar naam staan. Ze staat bekend om haar geloofwaardige
karakterbeschrijvingen en ontwikkeling van haar personages.

9 789085 201533

9 789085 201267

Eerder verscheen:
• Het huis van Musume
• dwarsligger® Sterrenhemel
• Dingen die niet voorbijgaan
• Een kamer voor mezelf

9 789460 730146

Een intrigerend boek over schuldgevoelens en vergeving.

9 789085 201090

Als Roy op een dag op Maes verzoek alle oude spullen uit de kelder
wil halen, ontstaat er brand. Het vuur laait hoog op; het huis brand
tot op de grond toe af.
Mae raakt al haar persoonlijke bezittingen kwijt, en gaat bij familie
en vrienden van haar moeder op zoek naar brieven en andere
erfstukken van haar familie.
Oude brieven van haar moeder leggen een goed bewaakt
familiegeheim bloot. Een geheim dat Mae terugbrengt naar de
wereld en naar God.

Gegevens

Boeiend tot de laatste bladzijde
paperback
vertaler Willem Keesmaat
formaat 13 x 21 cm
ca. 304 blz.

ISBN 978-90-8520-166-3
NUR 340
prijs ca. Y 19,95
verschijnt september 2010

9 789085 201663
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U i tg e v e ri j Barn ab as

Historische romans

Tim LaHaye &
Jerry B. Jenkins

Het verhaal van
Lucas
Het verhaal van Lucas vertelt hoe de evangelieschrijver Lucas
opgroeit als Griekse slaaf, studeert aan de universiteit en ten
slotte arts wordt. Onderweg ontmoet hij Saulus van Tarsus, een
geweldige Hebreeuwse spreker die zowel Lucas’ voorbeeld als zijn
grootste rivaal wordt. Lucas’ nieuwsgierigheid is gewekt, maar hij
is ook sceptisch als hij verhalen hoort over een man die Jezus heet
en naar verluidt wonderbaarlijke genezingen verricht. Maar het
indrukwekkende verhaal van de bekering en redding van Saulus, die
nu Paulus heet, en de bovennatuurlijke genezing van een van zijn
eigen patiënten, verandert Lucas’ geestelijke leven voorgoed.
Hij wijdt zijn leven aan Christus en schrijft een evangelie dat
gebaseerd is op de bekeringsverhalen van gelovigen en op de
verhalen over het leven van de Heer uit de mond van degenen
die hem kenden: de leerlingen die drie jaar met Jezus hebben
doorgebracht en, belangrijker nog, Jezus’ moeder Maria.
Tim LaHaye is een bekende Amerikaanse auteur en voorganger.
Jerry B. Jenkins is een christelijke schrijver die al meer dan 175
boeken op zijn naam heeft staan.
Het verhaal van Lucas is het eerste deel van een serie verhalen
over Jezus, waarin nog zullen verschijnen: Het verhaal van
Matteüs, Het verhaal van Marcus en Het verhaal van Johannes.
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Gegevens

De bijbelse wereld tot leven gebracht
paperback
vertaler Heleen Wubs
formaat 13 x 21 cm
ca. 304 blz.

ISBN 978-90-8520-154-0
NUR 342
prijs ca. Y 19,95
verschijnt november 2010

9 789085 201540

Historische romans
U i tg e v e ri j Barn ab as

Siegfried Wittwer

Licht in de
duisternis
‘Wat verwijt de Heilige Vader hun verder nog?’
‘Ze bestrijden de dogma’s van de Kerk’, antwoordde monseigneur
Sabotti knarsetandend.
‘Welke dan?’ wilde de hertog weten.
‘De mis, de gebeden voor overledenen, de verering van heiligen en
beelden of relikwieën van heiligen, de onsterfelijkheid van de ziel,
het vagevuur, de voorspraak van de moeder Gods, de sacramenten
en nog vele andere dingen. En het primaat van onze Heilige Vader
wijzen zij zonder meer af.’
1487 – Paus Innocentius VIII eist de uitroeiing van ‘de ergste ketters’
van de christenheid: de waldenzen. Bloed en tranen overspoelen
daarna de vredige dalen van de Alpen. Maar de waldenzen blijven
hun op de Bijbel gebaseerde geloof trouw. Hun leus is: ‘Er schijnt
licht in de duisternis’. Zal God hen bijstaan? Ondertussen strijden
Pierre Revel en zijn vriendin Maria voor hun liefde. Heeft hun liefde
een kans in deze roerige tijden?
Met foto’s en achtergrondinformatie over de waldenzen.
Een overzichtskaart geeft de streek weer waarin ze leefden.
Siegfried Wittwer (1950) studeerde theologie en werkte als
jeugd- en gemeentepredikant. Sinds 1994 is hij directeur van het
Internationale Bijbelstudie Instituut in Alsbach-Hähnlein.
Hij heeft verscheidene boeken geschreven.

Gegevens

Spannende roman over het vroege protestantisme
paperback
vertaler Rika Vliek
formaat 13 x 21 cm
ca. 280 blz.

ISBN 978-90-8520-167-0
NUR 342
prijs ca. Y 19,95
verschijnt november 2010

9 789085 201670

39

U i tg e v e ri j Barn ab as

Chicklits

Melody Carlson

Ik

Bloomberg

Kendall is dol op geld. Tenminste … als ze het uit kan geven.
Wanneer ze het huis van haar oma – op de toplocatie Bloomberg
Place 86 – erft, krijgt ze een briljant plan: ze probeert het huis voor
een groot bedrag onder te verhuren aan een stel meiden. Zo kan
ze financieel binnenlopen en hoeft ze misschien wel nooit meer te
werken!
De huurders Anna, Lelani en Megan hebben zo hun eigen
redenen om in het huis te willen: Anna moet nodig weg bij haar
overbezorgde ouders, Lelani houdt het geen dag langer uit in haar
tantes kleine huis vol peuters en de christelijke Megan probeert
wanhopig aan haar depressie te ontsnappen.
Kendall is eerst heel tevreden over haar ‘vangst’, maar komt daar al
snel op terug als haar huurders wat al te ondernemend blijken …
Een verhaal vol humor, liefde, hoop en ware vriendschap.
Melody Carlson heeft in Amerika al meer dan honderd boeken
gepubliceerd voor volwassenen, kinderen en tieners. Ze won
diverse prijzen, zoals de Gold Medaillon en de RITA Award.
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Gegevens

Een feel-good verhaal voor jonge vrouwen
paperback
vertaler Tobya Jong
formaat 13 x 21 cm
ca. 320 blz.

ISBN 978-90-8520-170-0
NUR 343
prijs ca. Y 17,50
verschijnt oktober 2010

9 789085 201700

Autobiografische romans
U i tg e v e ri j Barn ab as

Darlene Deibler Rose

Onzichtbaar
bewijs
persoonlijk verhaal van een verpleegster in een interneringskamp
Onzichtbaar bewijs is het waargebeurde verhaal van Darlene
Deibler Rose, een jonge verpleegster die in de jaren ’40
voet aan land zet in Nederlands-Indië om er het evangelie te
verkondigen. Als de Tweede Wereldoorlog er in volle hevigheid
uitbreekt, belanden Darlene en haar kersverse man in een Japans
interneringskamp: Darlene komt in een kamp voor vrouwen terecht,
haar man in een mannenkamp. Darlene ziet haar echtgenoot nooit
meer terug.

Sluit aan
bij thema
Boekenweek 20
11:
CURRICULUM
VITAE – Gesch
reven
portretten

Dit boek beschrijft vier lange kampjaren vol beproevingen. Darlene
vertelt over oneerlijke processen waarin ze wordt gedwongen
misdaden te bekennen die ze nooit heeft begaan en over de dood
die ze meerdere malen in de ogen ziet. Maar haar verhaal gaat ook
over moed en geloof. In de eenzame opsluiting herhaalt Darlene
in haar hoofd de teksten die ze als klein meisje van buiten heeft
geleerd. Psalmen, liederen en zelfs hele hoofdstukken uit de Bijbel
komen op de juiste momenten in haar herinnering.
Haar levende, volhardende relatie met God wordt in de donkerheid
van het kamp door anderen opgemerkt. Zelfs door het hardste hart
van de Japanse kampcommandant.
Darlene Deibler Rose (1917-2004) was zendeling en
verpleegster in Nederlands-Indië. Ze overleefde de Japanse
interneringskampen in de Tweede Wereldoorlog.

Gegevens

Getuigenis van een diep geloof
paperback
vertaler Margriet Visser-Slofstra
formaat 13 x 21 cm
ca. 280 blz.

ISBN 978-90-8520-175-5
NUR 402
prijs ca. Y 19,95
verschijnt januari 2011

9 789085 201755
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U i tg e v e ri j Barn ab as

Autobiografische romans

Profetenmond
Het levensverhaal van Eliëzer ben
Jehoeda
Dit is het levensverhaal van Eliëzer ben Jehoeda, een Joodse
hebraïcus die wordt beschouwd als grondlegger van het moderne
Hebreeuws.
In 1881 emigreert hij samen met zijn jonge vrouw Debora naar
Palestina, dat dan nog in Turks bezit is. Hij is ervan overtuigd dat
het Hebreeuws, de Heilige taal van de Tenach, weer een levende
taal moet worden. Daarvoor gaat hij erg ver. In het bijzijn van zijn
kinderen mag bij wijze van experiment slechts in het Hebreeuws
worden gesproken, zodat die taal hun moedertaal zal worden.
In zijn strijd om een eigen taal en een eigen land voor de Joden,
moet Ben Jehoeda de nodige problemen trotseren. De eerste
jaren in Palestina is het echt pionieren voor hem en zijn gezin,
zonder geld en bezittingen. Hij begint zijn eigen tijdschrift waarin
hij vlammende betogen schrijft en maakt daarmee veel vijanden.
Aan het eind van zijn leven, in 1922, maakt hij nog mee dat het
Hebreeuws voortaan de officiële taal van de Joden in het Britse
mandaatgebied van Palestina zal worden. Enkele weken daarna
overlijdt hij aan de gevolgen van tuberculose.
Robert St. John was auteur en journalist. Hij schreef
verschillende biografieën en publiceerde veel over Israëlgerelateerde onderwerpen.
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Gegevens

De biografie van grondlegger van het moderne Hebreeuws
paperback
vertaler Mijndert Vandenberg
formaat 13 x 21 cm
ca. 304 blz.

ISBN 978-90-8520-176-2
NUR 402
prijs ca. Y 19,95
verschijnt oktober 2010

9 789085 201762

Geschenkboeken
U i tg e v e ri j Barn ab as

Margaret Fishback Powers

voetstappen in
het zand
de Heer keek toen vol liefde mij aan
en antwoordde op mijn vragen:
‘mijn lieve kind, toen ’t moeilijk was,
toen heb Ik je gedragen

9 789085 201588

De teksten zijn geïllustreerd met prachtige foto’s.

9 789085 201472

voetstappen in het zand is een rondom het gelijknamige
wereldberoemde gedicht van Margaret Fishback Powers. Aan de
hand van de verschillende strofen van dit gedicht is een mooie
verzameling van gedichten, gebeden en liederen ontstaan die
troost en herkenning bieden.
Ook zijn er een aantal aansprekende persoonlijke columns van
Margaret Fishback Powers opgenomen.

Geschikt om hoop en kracht te bieden aan mensen die een
moeilijke periode doormaken.
De foto's die de teksten illustreren zijn gemaakt door Marjoke
Geertsema (1982) en Wim Geertsema (1949) die beiden al
verschillende fotografieprojecten op hun naam hebben staan.
Wim is autodidact en heeft het fotografiebloed aan zijn dochter
Marjoke doorgegeven, zij volgde haar opleiding grafische
vormgeving aan Academie Minerva in Groningen.
Eerder verscheen:
• om wie je bent
• rozen & doornen

Gegevens

Geschenkboek rond bekend gedicht
genaaid gebonden
full colour
formaat 15 x 15 cm
ca. 72 blz.

ISBN 978-90-8520-165-6
NUR 713
prijs ca. Y 6,95
verschijnt oktober 2010

9 789085 201656
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U i tg e v e ri j Barn ab as

Dagboeken

Nina Smit

Nieuw dagboek
voor de vrouw
Het hart van de mens is voor God geschapen, en het zal zonder
God geen rust vinden.
- Augustinus

Nieuw dagboek voor de vrouw is een dagboek voor vrouwen
van alle leeftijden. Het hoofdthema is het verlangen naar God
en de aanraking van God in je leven. Per maand komt een ander
onderwerp aan bod, zoals: wie is God voor jou?, de vrucht van de
Geest en troost bij verdriet. De 366 dagstukjes zullen je helpen God
beter leren kennen en je aanmoedigen om vol te houden en vrucht
te dragen.

9 789050 308489

Al meer dan
ren
17.000 exempla
et
verkocht van h
de
Dagboek voor
vrouw

Ieder mens heeft een natuurlijk verlangen naar God. Pas wanneer
je je bewust wordt van je verlangen naar God en dat verlangen laat
beantwoorden, zul je tot rust komen. Dan zul je voluit leren leven.
Dan zullen vreugde en vrede je leven binnenstappen. Alleen met
God is een leven in volheid mogelijk.

Een tijdloos dagboek voor elke vrouw die in volheid wil leven.

9 789085 201458

9 789058 292353

Nina Smit is een geliefde Zuid-Afrikaanse auteur. Ze heeft een
passie voor het evangelie en schrijft al meer dan 25 jaar christelijke
boeken voor vrouwen. Bij uitgeverij Barnabas verscheen haar
succesvolle Dagboek voor de vrouw, dat inmiddels al meer dan
tien keer is herdrukt.
doelgroep: vrouwen
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Gegevens

Vervolg op populair dagboek

Eerder verscheen:
• Dagboek voor de vrouw
• Leven nabij God
• Alleen met God

genaaid gebonden, met foam
vertaler W.H. Drijfhout-de Vries
formaat 12 x 18 cm
ca. 400 blz.

ISBN 978-90-8520-169-4
NUR 707
prijs ca. Y 17,50
verschijnt november 2010

9 789085 201694

Dagboeken
U i tg e v e ri j Me d e ma

Ann Spangler

Gods namen
jouw gebed
Een leidraad voor elke dag
God wordt in de Bijbel bij allerlei namen genoemd. Door zijn
namen laat God zien wie Hij is: de Creator, de Eeuwige, de God
die mij ziet, de God die geneest, de Heer mijn Rots, de Heer mijn
Herder …
In dit unieke dagboek ontdek je aan de hand van Gods namen vele
facetten van zijn persoonlijkheid. Zo leer je Gods karakter, zijn liefde
en zijn trouw steeds beter kennen.
Iedere week wordt één naam behandeld:
De maandag geeft een uitleg van de Hebreeuwse naam.
Op dinsdag, woensdag en donderdag worden bijbelgedeeltes
behandeld waarin de naam van God gebruikt wordt. Deze kun je
gebruiken als springplank voor je eigen gebed.
De vrijdag legt een verband tussen Gods naam en zijn beloftes in
de Bijbel.
Gods namen jouw gebed kan zowel gebruikt worden voor
persoonlijke stille tijd als voor bijbelstudie in kleine groepen.
Ann Spangler is een Amerikaanse auteur. Ze schreef
verscheidene goedverkopende boeken.

Gegevens

26 namen van God
gebonden, met leeslint
vertaler Joeky Janusch
formaat 14 x 21 cm
ca. 288 blz.

ISBN 978-90-6353-582-7
NUR 707
prijs ca. Y 22,50
verschijnt oktober 2010

9 789063 535827
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Autobiografisch

Annette Hartman

Een niet
geplande reis
Hoop en bemoediging bij ziekte
Annette Hartman was in de bloei van haar leven, toen er op
37-jarige leeftijd eierstokkanker bij haar werd geconstateerd.
In Een niet geplande reis vertelt zij over de reis die zij sindsdien
gemaakt heeft: een reis die niet gepland was en die voerde langs
wegen waar zij liever niet had willen komen.
Op heel persoonlijke wijze laat Annette zien hoe zij haar ziekte
beleefd heeft. Al haar geestelijke worstelingen durft ze eerlijk
en open aan bod te laten komen. Hierbij gaat het niet om haar
medische verhaal, maar om Gods verhaal met ieder van ons. Zij laat
zien wat God in ons leven doet door het lijden heen en moedigt de
lezer aan om dwars door alles heen God te blijven vertrouwen.
Haar gebed is dat iedere lezer hieruit bemoediging mag putten en
er dichter door naar God toe mag groeien.
Dit mooi uitgevoerde boek biedt hoop en bemoediging voor
iedereen die ziek is of met ziekte te maken heeft.
Annette Hartman woont samen met haar man Peter en hun
drie kinderen in Zaventem (Brussel, België). Zij zijn daar als
zendelingen werkzaam voor de Belgische Evangelische Zending.
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Gegevens

Omgaan met kanker
genaaid gebonden
formaat 12 x 18 cm
ca. 128 blz.

ISBN 978-90-6353-580-3
NUR 402
prijs ca. Y 12,50
verschijnt september 2010

9 789063 535803

Geloofsopbouw
U i tg e v e ri j Me d e ma

Philip Yancey

Waar is God
goed voor?

9 789063 531676

Philip Yancey is als algemeen redacteur verbonden aan het
toonaangevende Amerikaanse tijdschrift Christianity Today.
Hij is de auteur van een groot aantal boeken, waarvan
verschillende een onderscheiding hebben gekregen.

9 789050 308885

Philip Yancey heeft altijd geworsteld met de basisprincipes van
het christelijk geloof. In Waar is God goed voor? buigt hij zich
over de vraag wat de praktische waarde is van het geloof in God.
In zijn zoektocht naar het antwoord op deze vraag bezocht hij
verbazingwekkende plekken over de hele wereld. Mumbai, India,
waar het schieten begon tijdens de terroristische aanslagen; het
motel waar Martin Luther Kind Jr. vermoord werd; de campus
van de Virginia Tech University, meteen na de massamoord; een
bijeenkomst van Anonieme Alcoholisten; en zelfs een conferentie
voor prostituees.
Op iedere plek die hij bezocht blijkt door alles heen – zijn
voorbereiding, de gesprekken die hij voerde en de mensen die hij
ontmoet – dat geloof echt werkt als de omstandigheden moeilijk
worden.
Waar is God goed voor? vertelt het verhaal van Yancey’s reis en
zoektocht; een verhaal over genade voor leunstoelreizigers en
mensen die geestelijk op zoek zijn. Ontdek, samen met Philip
Yancey, dat geloof er echt toe doet!

Eerder verscheen:
• Genade, wat een wonder!
• Teleurgesteld in God

Gegevens

Het nieuwste boek van Yancey
paperback
vertaler Egbert Krikke
formaat 14 x 21 cm
ca. 160 blz.

ISBN 978-90-6353-601-5
NUR 707
prijs ca. Y 14,95
verschijnt januari 2011

9 789063 536015
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Geloofsopbouw

Philip Yancey

Jezus zoals ik
Hem niet kende
Welk beeld hebben wij van Jezus, en klopt dat eigenlijk wel?
‘Zijn woorden waren vriendelijk, Zijn stem was altijd zoet’, zo zegt
een oud zondagsschoolversje het – maar was Hij nu écht zo?
Van de kribbe in Bethlehem tot het kruis even buiten Jeruzalem
volgen wij Christus, en wij ontmoeten Iemand die anders is dan wij
ooit gedacht hebben. Briljant, creatief, uitdagend, zonder angst,
liefdevol, onvoorspelbaar, en meer dan voldoende voor wie zijn hart
laat vullen met Hem. Niemand die Jezus ontmoet, kan ooit weer
dezelfde zijn.
Terwijl onze cultuurgebonden clichés aan stukken vallen, onze
gekleurde brillenglazen afglijden, onze vrome herhalingen-van-watwe-al-wisten ons in de keel blijven steken, krijgen we in dit boek
een overweldigend beeld van wie Jezus echt is.

Vernieuwde
uitgave

‘Yancey’s bevlogenheid voor eerlijke, levendige, goedgeïnformeerde nuchterheid geeft indringende kracht aan deze overdenkingen
over de feiten van het evangelie ten aanzien van Jezus Christus.
In een tijd waarin allerlei nieuwigheden over Jezus in de mode zijn,
helpen de bladzijden van Yancey’s boek ons om Hem te zien zoals
Hij echt was.’
(dr. J.I. Packer)
Philip Yancey is als algemeen redacteur verbonden aan het
toonaangevende Amerikaanse tijdschrift Christianity Today. Hij
is de auteur van een groot aantal boeken, waarvan verschillende
een onderscheiding hebben gekregen. Naast Jezus zoals ik
Hem niet kende zijn ook de titels Genade wat een wonder! en
Teleurgesteld in God veelgelezen.
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Gegevens

Al meer dan 8.000 exemplaren verkocht!
paperback
vertaler Egbert Krikke
formaat 14 x 21 cm
292 blz.

ISBN 978-90-6353-597-1
NUR 707
prijs Y 18,50
al verschenen

9 789063 535971

Gemeenteopbouw
U i tg e v e ri j Me d e ma

Willem J. Ouweneel

Omgaan met
olifanten
Tien bezinningen op vijf brandende
onderwerpen
Eind 2009 wees Willem Ouweneel vijf olifanten aan als boosdoeners
in de porseleinkast van christelijk Nederland. Deze olifanten
hebben niet alleen scherven veroorzaakt, maar ook veel stof
doen opwaaien. Het boek werd een bestseller en er ontstond een
brede en interessante discussie over de big five. De schepping,
de Geestesgaven, homoseksualiteit, de vrouw in het ambt en de
doop werden zowel in het boekje als daarbuiten van alle kanten
bediscussieerd.

9 789063 535773

Het stof is weer wat neergedwarreld, maar van de actualiteit is
nauwelijks iets verloren gegaan. Een tiental auteurs heeft deze
‘olifanten’ besnuffeld en bekeken. Zij hebben de discussie van
zowel linker- als rechterzijde van commentaar voorzien. Uiteindelijk
krijgt Willem Ouweneel bij ieder thema de gelegenheid tot een
nabeschouwing. Het hele boek eindigt met een reflectie van de
uitgever, Henk P. Medema.
Onder de tien auteurs bevinden zich onder anderen prof.dr.
Benno van den Toren, ds. Teun van der Leer en dr. Bert Loonstra,
drs. Piet Vergunst, dr. Bert Loonstra, drs. Teun van der Leer.
Eerder verscheen:
• Vijf olifanten in een porseleinkast

Gegevens

Belangrijk vervolg op discussie over vijf olifanten
paperback
formaat 14 x 21 cm
ca. 160 blz.

ISBN 978-90-6353-610-7
NUR 707
prijs ca. Y 14,95
verschijnt december 2010

9 789063 536107
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Christelijk leven

Francis Chan
met Danae Yankoshi

De vergeten
God
Een herontdekking van de heilige
Geest
God schenkt ieder van ons zijn Geest zodat we bekend kunnen
staan om onze kracht (Hand. 1:8; 2 Tim.1:7). Helaas staan de
meeste gelovigen en gemeenten eerder bekend om hun talent of
kennis, in plaats van om hun bovennatuurlijke kracht. Zou het zo
kunnen zijn dat we Degene vergeten zijn die ervoor zorgt dat we
anders zijn dan elke andere godsdienst en religie in de wereld?

9 789063 535759

Met een grondige bijbelse onderbouwing en aansprekende
woorden voert de baanbrekende schrijver Francis Chan ons terug
naar de heilige Geest, zoals die door de Bijbel beschreven wordt.
Hij herinnert ons eraan dat we niet geschapen en gered zijn om
slechts het hoofd boven water te houden tijdens ons leven op
aarde, maar dat we een geestvervuld leven mogen leiden.
Francis Chan was voorganger van Cornerstone Church in
Simi Valley, Californië. Bovendien is hij de stichter van een
bijbelschool en houdt hij zich wereldwijd bezig met de
bestrijding van honger bij kinderen. De passie van Francis is dat
christenen een sterkere liefde voor Jezus ontwikkelen. Van zijn
eerste boek Te gekke liefde werden in het eerste jaar al 600.000
exemplaren verkocht en het is inmiddels vertaald in meer dan
tien talen.
Eerder verscheen:
• Te gekke liefde
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Gegevens

Bevlogen
paperback
vertaler Bep Fontijn
formaat 13,5 x 19,5 cm
ca. 144 blz.

ISBN 978-90-6353-588-9
NUR 707
prijs ca. Y 14,95
verschijnt september 2010

9 789063 535889

Christelijk leven
U i tg e v e ri j Me d e ma

Mark Batterson

Pak de leeuw
Grijp je kans, kom in actie!
Ergens diep weggestopt in 2 Samuel ligt een verrassend zinnetje
begraven:
Een andere keer, toen het sneeuwde, liet hij (Benaja) zich in een put
zakken en doodde daar een leeuw.
Normale mensen rennen hard weg als ze een leeuw zien. Benaja
niet; hij ging op de leeuw af en doodde hem. Christen zijn is meer
dan dingen niet doen, christen zijn is actie ondernemen!
In Pak de leeuw vertelt Mark Batterson ons op een humoristische
en toegankelijke manier hoe we een leeuwenjager kunnen worden.
Leeuwenjagers zoeken altijd naar mogelijkheden. Vaak komen deze
mogelijkheden in de vorm van moeilijkheden. De manier waarop wij
reageren op deze ‘ontmoetingen met leeuwen’ bepaalt ons leven.
We kunnen angstig wegduiken of vluchten voor onze grootste
uitdagingen, maar we kunnen de mogelijkheden aangrijpen die
God voor ons heeft klaargelegd.
‘Mark Batterson is een inspirerend en diepzinnig leider. In dit boek
spoort hij ons aan na te denken over de manier waarop we in het
leven van elke dag uit geloof kunnen leven. Als Mark iets gaat
zeggen, houd ik snel mijn mond.’
Frank Wright
Mark Batterson is een Amerikaanse voorganger en auteur. Hij
gaat voor in de National Community Church in Washington DC,
één van de meest innovatieve en invloedrijke kerken in Amerika.

Gegevens

Man bijt leeuw!
paperback
vertaler Michiel Welmers
formaat 13,5 x 19,5 cm
ca. 200 blz.

ISBN 978-90-6353-576-6
NUR 707
prijs ca. Y 17,50
verschijnt oktober 2010

9 789063 535766
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Christelijk leven

Doug Fields

Frisse start
Hoe je je leven opnieuw kunt
beginnen
Je weet dat God je roept voor een leven dat rijker is dan je huidige
bestaan, maar hoe je opnieuw kunt beginnen, weet je niet precies.
Voel je je gefrustreerd, bang, ontmoedigd of ongerust? Heb je
het idee dat je vastzit in slechte gewoonten, gedragspatronen en
houdingen die je verhinderen de persoon te worden zoals God je
heeft bedoeld? Ben je moe van hoe alles gaat, en vind je dat het tijd
is voor iets anders, iets beters, iets dat meer voldoening geeft?
Ben jij toe aan een nieuwe start?

9 789063 534424

Doug Fields gaat samen met de lezer op zoek naar wat een
leven met Jezus echt inhoudt. God wil ons genezen van schuld,
boosheid en ontmoediging en ons richten op de dingen van Hem:
vriendschap, bewogenheid en dienstbaarheid. Jezus kwam om
ons het leven in al zijn volheid te geven. Hij kwam zodat wij verder
konden komen. Dus neem de eerste stap en ga mee op een reis
naar heiliging en overvloedig leven.
Doug Fields is sinds 1992 als voorganger betrokken bij de
Saddleback Community Church. Hij is auteur en co-auteur
van meer dan vijftig boeken. Doelgericht jongerenwerk
heeft wereldwijd bijgedragen aan de vormgeving van het
jongerenwerk. Hij en zijn vrouw Cathy hebben drie kinderen;
ze wonen in Zuid-Californië.
Eerder verscheen:
• Doelgericht jongerenwerk
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Gegevens

Sprankelend leven door Jezus
paperback
vertaler Linda Schouwstra
formaat 13,5 x 19,5 cm
ca. 260 blz.

ISBN 978-90-6353-598-8
NUR 707
prijs ca. Y 16,95
verschijnt oktober 2010

9 789063 535988

Christelijk leven
U i tg e v e ri j Me d e ma

Raymond Hausoul en
Job Thomas (red.)

Je bent jong
en je wilt God
Laat je inspireren!
Leiden alle wegen naar God? Hoe spreek ik over andere mensen?
Hoe kan seksualiteit positief bekeken worden? Hoe ga ik om met
mijn anderstalige buur? Wat doen we met de opwarming van de
aarde? Op elf van deze vragen geven zes Vlamingen en twee in
Vlaanderen wonende Nederlanders een inleiding.
De auteurs geven een aanzet voor antwoorden, geformuleerd
vanuit deze tijd en deze generatie.
Dit boek is onderverdeeld in drie hoofdcategorieën; de relaties
van de mens met God, met de mens en met de schepping.
De auteurs willen de vragen in dit boek niet sluitend beantwoorden,
ze willen eerder de lezer warm maken om samen met anderen
verder te gaan met de onderwerpen. Daarom eindigt elk hoofdstuk
met gespreksvragen voor kringen en een paar aanbevolen boeken
om zelf dieper te graven.
Acht jongeren geven een jonge, frisse kijk op belangrijke
onderwerpen. Vernieuwend en de moeite waard!
Met een voorwoord van ‘ouwe’ Ouweneel.
De auteurs zijn allemaal tussen de 25 en 31 jaar oud. Ze maken
deel uit van een nieuwe generatie bijbelgetrouwe christenen
in Vlaanderen. De meesten van hen zijn verbonden aan de
Evangelische Theologische Faculteit in Leuven.
doelgroep: jong-volwassenen

Gegevens

Inspirerende uitgave
paperback
formaat 13,5 x 19,5 cm
ca. 248 blz.

ISBN 978-90-6353-606-0
NUR 707
prijs ca. Y 14,95
verschijnt september 2010

9 789063 536060
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Christelijk leven

Elisa Morgan

doe maar
gewoon
Vrouwen geven echt om anderen. Echt waar. We geven om arme
mensen, om onrechtvaardigheid, om wezen en om zieken. Maar
ondanks dat drukken de taken van iedere dag op ons: werken, eten
koken, kinderen opvoeden. We vragen ons af of we echt verschil
kunnen maken in deze wereld. De nood lijkt zo groot en wat wij
kunnen bijdragen lijkt zo klein. Dus doen we maar niets.
In Marcus 14 doet Maria van Bethanië iets schokkends: ze giet een
kruikje dure parfum uit over Jezus’ hoofd. Op het eerste gezicht lijkt
dit pure verspilling te zijn. Maar Jezus zegt dat ze altijd herinnerd
zal worden, omdat ze deed wat ze kon.

9 789063 535735

9 789063 535957

Maria deed wat ze kon. Wat zou er gebeuren als wij ook iets
zouden doen? Gewoon zouden doen wat onze hand vindt om te
doen? Ook al is het maar één ding. Dat ene ding kan het verschil
kan maken in iemands leven.
doe maar gewoon wat je kunt.
Elisa Morgan is auteur en spreker. Ze schreef meer dan
vijftien boeken en was directeur van Mothers of Preschoolers
International.

9 789063 535568

doelgroep: vrouwen
Eerder verscheen:
• Hartstochtelijk leven
• De mannenfluisteraar
• Lieve lege buik
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Gegevens

'ISJA-serie'
gebonden
vertaler Joeky Janusch
formaat 12 x 18 cm
ca. 128 blz.

ISBN 978-90-6353-609-1
NUR 707
prijs ca. Y 12,95
verschijnt november 2010

9 789063 536091

Geloofsopbouw
U i tg e v e ri j Me d e ma

Willem J. Ouweneel

Eerst Gods
koninkrijk

9 789063 535445

In het leven van elke dag hebben mensen allerlei verlangens en
behoeften. Niets mis mee. Maar in de Bergrede zegt Jezus: zoek
liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen
al die andere dingen je erbij gegeven worden.
Waar het in deze wereld op aankomt, is prioriteiten stellen.
Eerst Gods rijk, eerst Jezus, eerst de komende Koning. Want Hij
kómt niet alleen, hij ís er al. Aan Hem is gegeven alle macht in
hemel en op aarde.
Als we consequent het rijk van de Koning zoeken, leidt dat ons
op de weg van discipelschap: de navolging van de Heer. Radicaal
is dat. Levend, in alle vezels van je bestaan (inclusief toewijding,
aanbidding, doop, avondmaal). Liefdevol, vanuit je hart, dat
helemaal uitgaat naar God en naar je medemensen.
Eerst Gods koninkrijk is een radicaal, warm pleidooi voor
consequent discipelschap.
Willem J. Ouweneel is spreker, docent en veelschrijver. Hij heeft
meer dan 120 titels op zijn naam staan.
Eerder verscheen:
• Geloof, zekerheid, groei

Gegevens

Helder en toegankelijk
paperback
formaat 13,5 x 19,5 cm
ca. 250 blz.

ISBN 978-90-6353-611-4
NUR 707
prijs ca. Y 17,50
verschijnt november 2010

9 789063 536114
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Theologie

Dr. Willem J. Ouweneel

De Kerk van
God II
Ontwerp van een historische en
praktische ecclesiologie

9 789063 535919

9 789063 534851

9 789063 535193

9 789063 535742

Van God is de Kerk, en van niemand anders. Als wij een
‘ecclesiologie’ ontwerpen, een leer over de Kerk, moet zo’n werk
dan ook niet alleen inzichtsvol, maar ook liefdevol gebeuren.
Met eerbied en respect voor iets waaraan God zijn hart verpand
heeft, de bruid waarvoor Gods Zoon zijn leven heeft gegeven.
In dit tweede deel over de Kerk gaat het over de gemeentetypen,
de liturgie, het verbond, drie sacramenten, Kerk en wereld,
eigentijdse kerkvisies. Tenslotte vormt de behandeling van het
thema Kerk en eindtijd de overgang naar het volgende geplande
deel over de eschatologie.
De behandeling van de onderwerpen liturgie, verbond, doop,
avondmaal zijn telkens over twee hoofdstukken verdeeld: eerst een
bijbels, dan een historisch-theologisch hoofdstuk; vandaar dat dit
een ‘historische’ benadering mag heten. ‘Praktisch’ is ze ook, want
thema’s als liturgie en diaconaat vallen normaal gesproken onder
de praktische theologie.
Aan het slot de brandende vragen: gaan we het einde, de
teloorgang van de Kerk tegemoet? Of mogen we een grote
opwekking verwachten?
Prof. dr. Willem J. Ouweneel doceert theologie aan de
Evangelische Theologische Faculteit (Leuven/Heverlee, B.) en
is oud-docent van de Evangelische Theologische Academie
(Zwijndrecht) en de Evangelische Hogeschool te Amersfoort.
Eerder verscheen:
• De Kerk van God I
• De Christus van God

• De Geest van God
• Het heil van God

56

Gegevens

'Evangelisch-dogmatische'-reeks
genaaid gebonden
formaat 17,5 x 24,5 cm
ca. 400 blz.

ISBN 978-90-6353-607-7
NUR 700
prijs ca. Y 37,95
verschijnt februari 2011

9 789063 536077

Samenleving
U i tg e v e ri j Me d e ma

Nieke Atmadja & Teus Eikelboom &
Hans Visser

Grensgangers
portretten van
migrantenvoorgangers
De kerk in Nederland is breder en rijker dan wij vaak denken. In de
laatste jaren hebben zich migranten uit allerlei landen in Nederland
gevestigd. Onder hen zijn meer dan een half miljoen christenen.
Zij beleven hun geloof op hun eigen, unieke manier, gerelateerd
aan hun cultuur. De bijbelverhalen komen voor hen heel dichtbij;
net als de Israëlieten wonen zij immers in een vreemd land.
In Grensgangers worden twaalf migrantenvoorgangers
geïnterviewd, afkomstig uit allerlei landen: van Korea tot Suriname
en van Soedan tot Pakistan. Hun fascinerende levensverhalen laten
de rijkdom en verscheidenheid van het christendom in Nederland
zien.
Onder de geïnterviewde voorgangers zijn Ahadu Beza te
Rotterdam, Marla Winckler-Huliselan te Den Haag, Myrna Lake te
Amsterdam en Christopher Drale te Houten.
Dr. Nieke Atmadja, zelf van Indonesische afkomst, is theoloog en
predikant. Ze is adviseur van het bestuur van SKIN (Samen Kerk
in Nederland), een landelijk organisatie van migrantenkerken.
Ook Teus Eikelboom en Hans Visser zijn betrokken bij deze
organisatie.

Gegevens

De veelkleurigheid van christelijk Nederland
paperback
formaat 13,5 x 19,5 cm
ca. 200 blz.

ISBN 978-90-6353-605-3
NUR 712
prijs ca. Y 12,50
verschijnt september 2010

9 789063 536053
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Samenleving

Henk P. Medema &
Evert Jan Ouweneel

Totaal
christendom
Zending in de hele wereld,
van Kaapstad tot Lausanne

9 789063 535780

In 1974 werd, op initiatief van Billy Graham, in Lausanne het eerste
Wereldcongres voor Evangelisatie gehouden. Een vervolg van
‘Lausanne’ vond in 1985 in Manilla plaats. Nu, in oktober 2010,
wordt in Kaapstad het derde Wereldcongres voor Evangelisatie
gehouden. Het motto is: het hele evangelie, door de hele Kerk,
voor de hele wereld.
Nog nooit zijn de kansen, maar ook de problemen voor het
evangelie in de wereld zó groot geweest als nu. De brandende
vraag hoe het evangelie in deze wereld zal kunnen landen, wordt
wel bijzonder actueel waar de discussies zich afspelen in een land
vol contrasten, rijkdom, armoede, hiv/aids, corruptie, geweld, en …
hoop.
Henk Medema en Evert Jan Ouweneel maken deel uit van de
Nederlandse delegatie naar Kaapstad.
Henk P. Medema is uitgever, spreker en auteur van onder meer
God: bewegend bewogen en Wie zou Jezus zijn?
Evert Jan Ouweneel werkt bij de christelijke hulp- en
ontwikkelingsorganisatie World Vision. Zijn interessegebieden
zijn met name geschiedenis, religie, filosofie, economie en
politiek.
Eerder verscheen:
• Gods agenda: een wereld van verschil
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Gegevens

Lausanne
paperback
formaat 13,5 x 19,5 cm
ca. 160 blz.

ISBN 978-90-6353-612-1
NUR 712
prijs ca. Y 14,95
verschijnt februari 2011

9 789063 536121

Geschenkboeken
U i tg e v e ri j Me d e ma

Jelly Verwaal

Hoop doet
leven
U schenkt mij, Heer, geborgenheid.
Een rots om op te bouwen.
Wanneer mijn weg door zorgen leidt
mag ik op U vertrouwen.
De poëzie van Jelly Verwaal is toegankelijk en eenvoudig,
maar tegelijk gevoelig en vaak indringend. Hoop doet leven
bevat gedichten ter overdenking en bemoediging. Ook zijn er
themagedichten opgenomen over christelijke feestdagen.
De gedichtenbundels van Jelly Verwaal zijn voor velen een troost
en stimulans. Deze bundel is bij uitstek geschikt om zelf van te
genieten en aan anderen cadeau te geven.
9 789063 534950

Jelly Verwaal woont in Zeist, en is dichteres van vele honderden
gedichten, waarvan er een aantal in boekvorm gebundeld zijn.
Zij dicht het meest over mensen en bijbelse thema's, christelijke
feesten en geestelijke ervaringen.
Eerder verscheen:
• Veelkleurigheid

Gegevens

Bemoedigend
gebonden
full colour binnenwerk
formaat 11,5 x 16,5 cm
ca. 80 blz.

ISBN 978-90-6353-604-6
NUR 713
prijs ca. Y 8,95
verschijnt september 2010

9 789063 536046
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U i tg e v e ri j Me d e ma

Geschenkboeken

Neil Goodman

Brieven van
Thuis
Woorden van een wachtende Vader
Mijn liefste kind,
Je bent gemaakt naar mijn beeld
en Ik heb je vanaf je geboorte gedragen.
Je bestaat, leeft en beweegt in Mij
en zelfs op je oude dag, wanneer je haar grijs geworden is,
zal Ik degene zijn die jou bewaart.
Ik heb je gemaakt en Ik zal je altijd dragen en redden.
Dus maak je geen zorgen,
vertrouw je zorgen aan Mij toe en Ik zal je ondersteunen.
Er is een Vader die van ons houdt en op ons wacht. Zijn woorden
komen in dit fraai uitgevoerde geschenkboekje heel dichtbij.
Eenvoudige stukjes tekst uit de Bijbel zijn gerangschikt als brieven
van God aan ons, waarmee Hij tot het hart van zijn kinderen
spreekt.
Brieven van Thuis is zeer geschikt om weg te geven aan vrienden,
kennissen en familieleden die weinig tot niets van Gods boodschap
weten.
Neil Goodman werd geboren in Cornwall, Groot-Brittanië. Hij is
redacteur geweest van biomedische literatuur en hij woont met
zijn vrouw in Brussel.
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Gegevens

Prachtig geschenkboek
gebonden
full colour
vertaler Miriam Adan
formaat 15 x 15 cm
ca. 80 blz.

ISBN 978-90-6353-593-3
NUR 713
prijs ca. Y 7,95
verschijnt november 2010

9 789063 535933

Kerst
U i tg e v e ri j Me d e ma

Rick Warren

Het doel van
Kerst
Wat is het doel van Kerst? Lekker eten, een kerstboom en
cadeautjes? Of zit er meer achter?
Op zijn kernachtige manier vertelt Rick Warren het mooiste verhaal
ooit: het verhaal van God die naar de aarde kwam als kleine baby.
Het kerstfeest heeft volgens Warren drie doelen:
Kerst is een tijd van feest!
Kerst is een tijd van bevrijding!
Kerst is een tijd van verzoening!
Dit boekje geeft je een hele nieuwe kijk op deze feestdag.
Voor een vriendelijke prijs doe je het cadeau aan iedereen die de
ware betekenis van Kerst vergeten is.

E 2,95
per stuk

Rick Warren is oprichter en ‘senior pastor’ van Saddleback
Church, één van de grootste kerkelijke gemeenten in de
Verenigde Staten.
Eerder verscheen:
• Doelgericht leven
• Doelgerichte gemeente
9 789063 534066

9 789063 534134

Gegevens

De echte betekenis van Kerst
paperback
vertaler Michiel Welmers
formaat 12 x 18 cm
ca. 80 blz.

ISBN 978-90-6353-613-8
prijs ca. Y 29,50 (per 10 ex.)
ISBN 978-90-6353-570-4 (los ex.)9 789063 536138
NUR 713
verschijnt september 2010
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U i tg e v e ri j G ro e n

Opvoeding

Dr. J. Stolk (eindredactie)

Handboek
Christelijke
Opvoeding
De opvoeding van kinderen van
4-12 jaar
Hoe ga je om met de angsten van je kind?
Op welke leeftijd geef je seksuele voorlichting?
Hoe vier je de christelijke feestdagen binnen het gezin?
Vragen waar je als ouders tegenaan kunt lopen. Het – driedelige –
Handboek Christelijke Opvoeding laat zien dat opvoeden begint
bij begrijpen. Alleen als je weet wie je zelf bent en wie je kind is,
vind je de aanpak die past bij jouw situatie.

n
Volledig herzie
!
en herschreven

De delen 0-4 jaar en 12 jaar en
ouder volgen in 2011 en 2012.

Een team van deskundigen heeft de nieuwste didactische inzichten
in dit handboek verwerkt. Onderwerpen met vaak verrassende
invalshoeken: over de sfeer in een gezin, over vreugde en verdriet
in het leven van kinderen, of over vragen die kinderen stellen
over het geloof. Ook wordt aandacht besteed aan moeilijke
gezinssituaties: als wanneer kinderen zich terugtrekken, agressief,
angstig of buitengewoon druk zijn.
Drs. P.A.J. van Dijke-Reijnoudt werkt als preventiemedewerker
bij Optiment, onderdeel van Eleos. Dr. A. de Muynck is lector
Onderwijs en Identiteit aan hogeschool Driestar educatief. Dr. J.
Stolk is hoofddocent Orthopedagogiek van de Vrije Universiteit
te Amsterdam geweest.
doelgroep: ouders en opvoeders van kinderen van 4 tot 12 jaar
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Gegevens

Serie 'Handboek Christelijke Opvoeding'
genaaid gebonden, met leeslint
full colour binnenwerk
formaat 18 x 22 cm
ca. 650 blz.

ISBN 978-90-5829-989-5
NUR 746
prijs ca. Y 34,95
verschijnt december 2010

9 789058 299895

Theologie
U i tg e v e ri j G ro e n

Dr. C. Houtman

Bijbelse
geschiedenissen
herverteld
Een studie over kinderbijbels
Bijbelse geschiedenissen hervertellen aan kinderen, gebeurt al vele
eeuwen.
Iedere hervertelling beoogt het verhaal begrijpelijk te maken voor
de doelgroep.
Maar, hervertellen is ook keuzes maken. Welke vrijheden hebben
deze vertellers zich daarbij veroorloofd? En in hoeverre hebben die
vrijheden te maken met de tijd waarin het verhaal gepubliceerd
werd en de achtergrond van de vertellers?
Deze vragen beantwoordt professor Houtman in Bijbelse
geschiedenissen herverteld.

Met
kleurenkatern!

Eerst schetst hij een zo volledig mogelijk beeld van de beschikbare
geschriften te schetsen. Daarna duikt hij de wereld in van de
hervertelling van de bijbelse boodschap in kinder- en jeugdbijbels.
Aan de hand van vier voorbeeldteksten gaat hij na wat er in
de hervertelling met een bijbelverhaal is gebeurd en welke
veranderingen er zich ten opzichte van de brontekst hebben
voltrokken. Door de vele illustraties, waaronder prenten uit de 17e
en 18e eeuw, is Bijbelse geschiedenissen herverteld een uniek
werk.
Prof.dr. C. Houtman is oudtestamenticus en theoloog. Hij was
tot medio 2006 als hoogleraar Oude Testament verbonden aan
de Theologische Universiteit Kampen. Van zijn hand verscheen
eerder Inleiding in de pentateuch.

Gegevens

Uniek werk over invloed van kinderbijbels
genaaid gebonden
formaat 16 x 24 cm
ca. 500 blz.

ISBN 978-90-5829-993-2
NUR 700
prijs ca. Y 29,95
verschijnt november 2010

9 789058 299932
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U i tg e v e ri j G ro e n

Geloofsopbouw

Dr. W. Verboom

Het liefdeslied
uit Heidelberg
een persoonlijke geloofsbelijdenis
Het liefdeslied uit Heidelberg maakt op een verrassende wijze het
leerboekje van de Heidelbergse Catechismus tot een persoonlijk
document, dat zeggingskracht heeft in het leven van een ieder die
graag zijn geloof persoonlijk overdenkt.
Dr. Verboom mediteert over de 52 zondagen van de Catechismus
op een geheel eigen en unieke wijze. Hij maakt daarbij gebruik van
de ik-vorm. Zo schrijft hij bij zondag 1: ‘Die verlossing ontvang ik
door in Jezus Christus te geloven, ik mag me helemaal aan Hem
toevertrouwen, ik ben Zijn eigendom, met lichaam en ziel’.
Elke zondag is verder voorzien van een te zingen lied, een te lezen
bijbelgedeelte, een gebed, en enkele gespreksvragen.
Hiermee is deze uitgave zowel geschikt voor persoonlijk, meditatief
gebruik, als voor gebruik op bijbelkringen.

9 789058 293114

9 789058 295385

Dr. W. Verboom is emeritus hoogleraar vanwege de
Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.
doelgroep: bijbelstudiegroepen, gemeenteleden die willen
mediteren rond de leerdienst
Eerder verscheen:
• Hulde aan de Heidelberger
• Het bevindelijke nest
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Gegevens

Persoonlijk geloofsgetuigenis!
gebonden boek
formaat 12 x 20 cm
ca. 150 blz.

ISBN 978-90-8897-001-6
NUR 707
prijs ca. Y 14,50
verschijnt oktober 2010

9 789088 970016

Theologie
U i tg e v e ri j G ro e n

Dr. H.A. Speelman

Biechten bij
Calvijn
Over het geheim van heilig
communiceren
Calvijn was typisch een mens uit de late middeleeuwen, komend
uit de wereld van orde en eenheid. Tegelijk leefde hij volop in de
vroegmoderne wereld waarin van alles in beweging was. In die
nieuwe wereld probeerde hij bewogen, gedreven en onrustig enige
orde aan te brengen, zowel in theorie als in praktijk. De zestiendeeeuwse kerk werd beheerst door meerdere dwingende constructies
en systemen, waarvan het biecht- en boetesysteem het klassieke
voorbeeld is. In hoeverre Calvijn zich daadwerkelijk daarvan heeft
kunnen losmaken, is een thema dat in dit boek zichtbaar wordt
gemaakt.
De centrale vraag van Biechten bij Calvijn is of en in welke mate
Calvijn aansluiting zocht bij de middeleeuwse biecht. Vanuit een
nieuwe kijk op bestaande bronnen en vanuit nieuwe bronnen wordt
onder andere uitgebreid aandacht gegeven aan de middeleeuwse
boete- en biechtpraktijk en aan de vijf etappes waarin Calvijn
in vierentwintig jaar zijn boete- en biechtsysteem in Genève en
Straatsburg ontwikkelde.
Dr. H.A. Speelman is sinds 1980 gereformeerd predikant.
Hij doceerde onder andere Symboliek aan het International
Theological Institute en Kerkgeschiedenis aan de
Reformatorische en Gereformeerde Hogeschool. Van zijn hand
verschenen verschillende artikelen, brochures en boeken.
doelgroep: theologen, kerkhistorici

Gegevens

Nieuw licht op Calvijn
genaaid gebonden
formaat 14 x 21 cm
ca. 500 blz.

ISBN 978-90-5829-972-7
NUR 700
prijs ca. Y 24,95
verschijnt september 2010

9 789058 299727
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U i tg e v e ri j G ro e n

Theologie

Dr. A.H. van Veluw

Waar komt het
kwaad vandaan?
In Waar komt het kwaad vandaan? neemt Bert van Veluw de lezer
mee in een zoektocht naar de oorsprong van het kwaad. Hij verkent
allerlei wegen in de doolhof van vragen naar het ‘waarom’. Zo stelt
hij onder andere de zinloosheid van het bestaande kwaad en Gods
volmaakte goedheid en almacht aan de orde. Ook gaat hij in op de
vraag in hoeverre de mens een vrije wil heeft en in hoeverre hij of zij
verantwoordelijk gesteld kan worden voor het ‘morele kwaad’.
Het grootse deel van het boek wordt besteed aan de prangende
vraag naar het waarom van het zogenaamde ‘natuurlijke kwaad’:
aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, ziektes en
ongelukken. Van Veluw zet de antwoorden, die in de loop van de
tijd zijn gegeven, op een rij en zoekt naar de waarheidsmomenten
van elk van hen. Daarbij worden vragen rond schepping en
evolutie met betrekking tot dit kwaad uitgebreid voor het voetlicht
gebracht. Ten slotte bespreekt hij de leer van de erfzonde, een
doctrine die we volgens de schrijver niet kunnen missen, willen we
de menselijke situatie en het probleem van het kwaad juist verstaan.
Dr. A.H. van Veluw (1956) studeerde theologie aan de
Universiteit Utrecht en verdedigde in 2002 zijn dissertatie
De straf die ons de vrede aanbrengt: Over God, kruis, straf en
de slachtoffers van deze wereld in de christelijke verzoeningsleer
aan de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel is hij predikant
in de Hervormde gemeente te IJsselmuiden binnen de
Protestantse Kerk in Nederland.
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Gegevens

Actuele vraag
genaaid gebonden
formaat 16x 24 cm
ca. 700 blz.

ISBN 978-90-5829-996-3
NUR 700
prijs ca. Y 29,95
verschijnt oktober 2010

9 789058 299963

Christelijk leven
U i tg e v e ri j G ro e n

Ds. C.G. Vreugdenhil

Omgaan met
God
Bevindelijk geloven naar Schrift en
belijdenis
In 1999 verscheen het boek Wat is bevinding? Dit najaar verschijnt
daarvan de herschreven versie met als titel Omgaan met God. Het
is een uitbreiding van het onderwerp met zeven hoofdstukken en
nieuwe inzichten in de materie van bevinding.

9 789058 299147

In Omgaan met God vertelt dominee Vreugdenhil wat Gods Woord
daarover zegt. Hij stelt de prediking en de toe-eigening van het
heil aan de orde en bespreekt het verbond en de doop, belijdenis
doen en de gemeenschap der heiligen. Daarnaast gaat hij in op ons
gevoel, ons karakter en de cultuur waarin we leven: zaken die van
invloed zijn op onze geloofsbeleving.

9 789058 297259

Onder het woord ‘spiritualiteit’ is vandaag de dag nogal wat te
koop dat niets van doen heeft met bijbelse bevinding. Moslims
en New-Age mensen hebben bijvoorbeeld ook hun bevinding. Bij
schriftuurlijke bevinding gaat het echter om de beleving van het
geloof naar de norm van de Bijbel. Het gaat om de vraag hoe wij
onze geloofservaringen op echtheid kunnen toetsen.

Dominee Vreugdenhil (1946) is sinds 2004 predikant in de
Gereformeerde Gemeente te Vlissingen. Hij publiceerde
verschillende boeken.
Eerder verscheen:
• Vruchtdragen voor Hem
• Leven door de Geest

Gegevens

Veelgelezen auteur
paperback
formaat 14 x 21 cm
ca. 156 blz.

ISBN 978-90-5829-997-0
NUR 707
prijs ca. Y 12,50
verschijnt september 2010

9 789058 299970
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U i tg e v e ri j G ro e n

Samenleving

Andrew Sims

Geloof: waan of
werkelijkheid?
Is geloven slecht voor je
gezondheid?
Is het geloof een sprookje? Een fantasie van mensen? Wel volgens
Richard Dawkins. In zijn boek God als misvatting propageert hij op
agressieve wijze dat het geloof in God berust op een waanidee.
Maar wat wordt verstaan onder het begrip ‘waanidee’? En behoort
het geloof in God werkelijk tot die categorie?
Geloof: waan of werkelijkheid? komt tegemoet aan de wens om
een begrijpelijke uiteenzetting over de psychiatrische aspecten
van godsdienst. Daarin geeft Andrew Sims een zorgvuldige
beoordeling van de huidige inzichten over de aard van het geloof,
de relatie tussen godsdienst en welzijn, het mogelijke verband
tussen godsdienst en geestesziekte en het algemene verschijnsel
van religiositeit van de mens. Zijn boek is een betrouwbaar,
gezaghebbend en toegankelijk betoog over de psychiatrische
aspecten van het geloof in God.
Dit boek is een must voor iedereen die het verband tussen
godsdienst en geestelijke gezondheid wil bestuderen. Het is een
aanrader voor wie geïnteresseerd is in de discussie over God en de
invloed van het geloof op het welzijn van de mens.
Andrew Sims is voormalig voorzitter van het Royal College of
Psychiatrists en professor in de psychiatrie aan de universiteit
van Leeds. Hij schreef mee aan Advances in Psychiatric
Treatment (1993) en is coauteur van Developing Mental Health
(2002-5).
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Gegevens

Het antwoord op 'God als misvatting'
paperback
vertaler Egbert Krikke
formaat 13 x 21 cm
ca. 240 blz.

ISBN 978-90-5829-963-5
NUR 706
prijs ca. Y 17,50
verschijnt oktober 2010

9 789058 299635

Geschiedenis
U i tg e v e ri j G ro e n

Dr. Manfred Gerstenfeld

Verwrongen
beelden van de
Holocaust
Geschiedvervalsing onder de loep
In de laatste decennia is men zich in de westerse wereld steeds
meer bewust geworden van de Holocaust. Aan de andere kant
maakt de brede oppervlakkige bekendheid dit onderwerp ook
vatbaar voor veel misvattingen.

9 789058 299611

In Verwrongen beelden van de Holocaust worden de verschillende
vormen van geschiedvervalsing met betrekking tot de Holocaust
geanalyseerd en van commentaar voorzien. Ook worden
verschillende cases bestudeerd waarin misbruik van de Holocaust
in verschillende Europese landen en in de moslimwereld worden
geanalyseerd.

9 789058 296221

Holocaustontkenning is de bekendste en meest bestudeerde vorm
van geschiedvervalsing met betrekking tot de Holocaust. Andere
vormen van verdoezeling zijn: rechtvaardiging, afschuiven van
verantwoordelijkheid, gelijkstellen aan het optreden van andere
landen, omkeren, bagatelliseren en het uitwissen van herinneringen.

Dr. Manfred Gerstenfeld is bestuursvoorzitter van het Jerusalem
Center for Public Affairs en daarnaast onder andere redacteur
van Jewish Political Studies Review. Van zijn hand verschenen al
diverse boeken.
Eerder verscheen:
• Van Jodenhaat tot zelfmoordterrorisme
• Protest van Erasmus ...

Gegevens

Schokkende feiten over geschiedvervalsing
garenloos gebrocheerd
vertaler Peter Meeuse
formaat 15 x 22 cm
ca. 240 blz.

ISBN 978-90-5829-999-4
NUR 687
prijs ca. Y 17,50
verschijnt december 2010

9 789058 299994
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U i tg e v e ri j G ro e n

Theologie

Dr.ir. J. van der Graaf

Rome
omsloten door
de traditie
Van Augustinus tot Benedictus XVI

Meer dan
25.000
exemplaren
in deze serie
verkocht

Is de Rooms-Katholieke Kerk veranderd? Voor de beantwoording
van die vraag is het van belang welk ijkpunt men neemt. Ligt dat in
de vroegchristelijke kerk, bij het concilie van Trente, bij het Tweede
Vaticaanse Concilie? In deze uitgave worden enkele hoofdlijnen:
van Augustinus tot Benedictus XVI getrokken, waarbij Trente een
markeringspunt onderweg is.
Augustinuskenner prof.dr. P. van Geest gaat diep in op vragen aangaande de begintijd van de christelijke kerk, vooral bij Augustinus.
Vervolgens laat de priester Antoine Bodar zijn licht schijnen over de
situatie vandaag, tegen de achtergrond van de geschiedenis.
9 789058 297198

9 789058 297181

Daarna komt de auteur zelf aan het woord. Mede aan de hand van
wat in de interviews naar voren kwam behandelt hij drie thema’s: de
leer van de rechtvaardiging, het Schriftgezag, en de leer aangaande
kerk, ambt en sacrament. Om van daaruit in te gaan op de vraag of
Rome veranderd is.
Dr.ir. Jan van der Graaf was van 1972 tot 2000 algemeen
secretaris van de Gereformeerde Bond. Daarna was hij tot
1 februari 2002 studiesecretaris van de Bond. Hij heeft diverse
publicaties op zijn naam staan.
Eerder verscheen:
• In de leer bij Luther
• Omgaan met verschillen in de gemeente
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Gegevens

'Artios-reeks'
paperback
formaat 13 x 21 cm
ca. 120 blz.

ISBN 978-90-5829-994-9
NUR 700
prijs ca. Y 12,50
verschijnt december 2010

9 789058 299949

Samenleving
U i tg e v e ri j G ro e n

Dr. J. de Gier

Provocatie en
inspiratie
De plaats van God en de Bijbel in
de naoorlogse literatuur
De secularisatie heeft de afgelopen halve eeuw diep ingegrepen in
onze samenleving. Ook de literatuur, die als thermometer van het
levensklimaat fungeert, werd niet ongemoeid gelaten.
Toch blijken God en de Bijbel in een aanzienlijk aantal naoorlogse
literaire teksten een plaats te hebben en lang niet altijd in negatieve
zin. In literaire werken van onder meer W.F. Hermans en Maarten
’t Hart is sprake van verzet, provocatie of ironische afwijzing.
In andere teksten daarentegen, bijvoorbeeld van Willem Elsschot en
Frans Kellendonk, is de Bijbel juist een inspirerende culturele bron.
En een nog diepgaander inspiratie treffen we aan in de christelijke
literatuur: daar functioneert de Bijbel als bron van het geloof.
9 789058 299215

Dr. J. de Gier (1939) is neerlandicus en was tot zijn pensionering
opleider en coördinator aan enkele lerarenopleidingen
Nederlands in het hbo.

9 789058 298454

Het totale beeld laat een grote verscheidenheid zien. Provocatie
en inspiratie brengt die gevarieerdheid in kaart.

9 789058 298645

doelgroep: kerkenraden, scholen, studenten
Eerder verscheen:
• Zending zonder franje
• Gemeente in beweging
• Vervolgd om Jezus’ wil

Gegevens

'Artios-reeks'
paperback
formaat 13 x 21 cm
ca. 120 blz.

ISBN 978-90-5829-991-8
NUR 700
prijs ca. Y 12,50
verschijnt oktober 2010

9 789058 299918
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U i tg e v e ri j G ro e n

Samenleving

Peter Schalk (eindred.)

Christen zijn en
leiding geven
Een christen die leiding geeft doet dit in het besef hiertoe
geroepen te zijn. Hij doet zijn werk ‘Coram Deo’, oftewel voor Gods
aangezicht. Dit brengt met zich mee dat hij verantwoordelijkheid
draagt en verantwoording aflegt naar God en mensen. Maar ook
naar zichzelf.
Daarbij zal de leidinggevende voortdurend moeten putten uit de
Bron, het Woord van God, en uit andere bronnen van waarde. In dit
boekje wordt beschreven hoe het christen zijn gestalte krijgt in het
dagelijkse leiding geven op alle niveaus.
Bijdragen van dr. Henk van den Belt, dr. Johan Graafland, drs. Rens
Rottier, Wim Schalk en Jan Visser. Christen zijn en leiding geven
staat onder redactie van Peter Schalk.
9 789058 299123

9 789058 299239

9 789058 299512

9 789058 298928

doelgroep: christelijke leidinggevenden
Eerder verscheen:
• Dilemma’s op je werk
• Werken op de grens van leven en dood
• Zondagsarbeid
• Spanning tussen zorg en arbeid
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Gegevens

Serie 'Christen zijn op de werkvloer'
paperback
formaat 13 x 21 cm
ca. 96 blz.

ISBN 978-90-5829-998-7
NUR 705
prijs ca. Y 9,95
verschijnt september 2010

9 789058 299987

Dagboeken
U i tg e v e ri j G ro e n

Dr. M.A. van Willigen

Dagboek
Vroege Kerk
Twaalf preken over de Psalmen
van Ambrosius, Augustinus,
Chrysostomus en Eusebius van
Caesarea
Voor wie de vroegchristelijke kerk van binnenuit wil leren kennen,
is het Dagboek Vroege Kerk erg geschikt. In dit dagboek vormen
twaalf authentieke preken van belangrijke bijbeluitleggers als
Ambrosius, Augustinus, Chrysostomus en Eusebius van Caesarea
het uitgangspunt.

9 789058 299628

De preken hebben betrekking op de Psalmen 1 t/m 8 en 24 t/m 27.
Dr. Marten van Willigen bestudeerde de exegese van deze Psalmen
samen met enkele meelezers en vertaalde ze. In Dagboek Vroege
Kerk voorziet hij ze tevens van verklarende aantekeningen en een
inleiding. Omdat de preken voor het eerst op deze manier in het
Nederlands verschijnen, is dit dagboek uniek in zijn soort.
Dr. Marten van Willigen promoveerde in 2008 op de exegese
van Ambrosius van Milaan en richtte in hetzelfde jaar de
Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk op. Hij is senior-researcher
aan de Universiteit van Tilburg en medewerker van het CPO
(Centrum voor Patristisch Onderzoek).
Eerder verscheen:
• Vers christendom

Gegevens

Uniek dagboek over de vroege kerk
genaaid gebonden
formaat 16 x 24 cm
ca. 374 blz.

ISBN 978-90-5829-992-5
NUR 707
prijs Y 24,95
verschijnt oktober 2010

9 789058 299925

73

U i tg e v e ri j G ro e n

Dagboeken

Ds. J. Belder (red.)

... en toch
geloof ik!
Bijbels dagboek voor studerende
jongeren
Laten we ervan uitgaan dat je als jongere veel goeds heb
meegekregen. Aan geloofstoerusting ontbrak het niet. Toch is
de confrontatie met een heel andere denk- en leefwereld voor
veel christelijke jongeren verwarrend. Soms leidt het tot een
geloofscrisis. Vragen over God, de historische betrouwbaarheid van
de Bijbel, zin en bedoeling van het leven dringen zich op.
… en toch geloof ik! is een dagboek voor studerende jongeren
aan hogeschool of universiteit. De schrijvers willen hen helpen om
vanuit de Bijbel antwoorden te vinden op allerlei vragen. Ze dagen
jongeren uit om verantwoording aan zichzelf af te leggen van wat
ze geloven, maar willen ook helpen antwoord te vinden op de vraag
hoe je het geloof in de drie-enige God met anderen kunt delen.
En lastige vragen worden zeker niet uit de weg gegaan.
Medewerkers zijn:
Ds. J. Belder te Dordrecht (eindred.), dr. W. van Vlastuin te
Wezep, drs. M. Kater te Kampen, W. Büdgen te Moerkapelle
dr. R. Bisschop te Veenendaal, drs. P. den Ouden te Driezum,
drs. M. Klaassen te Hedel, prof.dr. F.A. van der Duyn Schouten
te Ridderkerk, ds. W. Visscher te Amersfoort, drs. J.H. van
Doleweerd te Driebergen-Rijsenburg, drs. G. van den Brink te
Bunschoten.
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Gegevens

Speciaal voor jongeren op hbo of universiteit
otabind
formaat 15 x 22 cm
ca. 384 blz.

ISBN 978-90-5829-971-0
NUR 707
prijs ca. Y 17,50
verschijnt november 2010

9 789058 299710

Prentenboeken
U i tg e v e ri j G ro e n

Dagmar Stam

My family
My name is Tom
Tom woont in Engeland, samen met zijn papa, mama, zusje Suzy,
broertje John, opa en oma. En de hond en de poes natuurlijk!
Tom is een heel gewoon jongetje. Maar ... Tom spreekt Engels!
Het prentenboek My family kan op school voorgelezen worden in
de kring, maar ook thuis door vaders en moeders. De herkenbare
illustraties van Dagmar Stam spreken hun eigen taal en zorgen
ervoor dat kinderen gemakkelijk nieuwe Engelse woorden leren.
Dankzij de cd kunnen kinderen het boek ook zelfstandig bekijken
en beluisteren. De cd is ingesproken door een native speaker en
bevat naast het verhaal ook drie vrolijke Engelstalige liedjes.
My family hoort bij de serie My name is Tom. Kinderen in de
laagste groepen van de basisschool leren op een speelse manier
Engels en pikken een vreemde taal gemakkelijk op. Engels leren
is cool!
Kijk ook op www.mynameistom.nl.
doelgroep: jonge ouders

Gegevens

Bekend van school, nu ook voor thuis!
genaaid gebonden
formaat 27 x 30 cm
24 blz.

ISBN 978-90-8901-186-2
NUR 191 273
prijs Y 9,95
al verschenen

9 789089 011862
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Prijsverlagingen

Vanaf 1 september 2010
dertien titels in prijs verlaagd
Boeken voor E 13,50

Het waagstuk - Nancy Rue

Jill McGavock doet alles met haar verstand: haar werk, haar privéleven en de moeizame relatie met haar veeleisende moeder.
Als haar moeder een ernstige vorm van dementie krijgt, weet
Jill niet meer wat zij moet doen. Haar collega Sam daagt haar
uit de eeuwenoude weddenschap van Blaise Pascal aan te gaan
en de aanname te doen dat God bestaat. Jill waagt de gok en
vindt antwoorden die zij niet verwachtte.
320 blz. | ISBN 978-90-8520-095-6
prijs van Y 19,95 voor E 13,50

Wassend water - Athol Dickson

De kloof - Nancy Rue

Serena lijkt met haar man en twee kinderen het toonbeeld van
het perfecte gezin. Maar de werkelijkheid is anders. Haar man
Nick maakt thuis de dienst uit, en Serena en haar dochters
hebben zich daarna te voegen. Dan loopt Tristan, de oudste
dochter, weg van huis. Serena zet alles op alles om haar terug
te vinden.
308 blz. | ISBN 978-90-8520-089-5
prijs van Y 19,95 voor E 13,50

De beslissing - Nancy Rue

Toni Wells is een zakenvrouw en alleenstaande moeder van
de vijf jaar oude Ben. Professioneel gaat het haar voor de
wind, maar thuis gaat het minder succesvol. Ben zet zich
steeds meer tegen haar af en slaat om het minste of geringste door. Dan komt ze erachter dat haar zus en zwager zijn
opgepakt voor het maken van kinderporno. De gruwelijke
waarheid dringt tot haar door: Ben is een van hun slachtoffers.
352 blz. | ISBN 978-90-8520-094-9
prijs van Y 19,95 voor E 13,50
76

Net na de afschaffing van de slavernij komt er een mysterieuze
zwarte man het kleine dorpje Pilotville in Mississippi binnenlopen. Zijn naam is Hal Poser. Wanneer er een kind uit het dorp
verdwijnt in de omliggende moerassen, wordt Hal ervan beschuldigd haar te hebben ontvoerd. Hij gaat op zoek naar het
kind, en stuit in de moerassen op een groot verborgen kwaad.
304 blz. | ISBN 978-90-8520-115-1
prijs van Y 19,95 voor E 13,50

Boeken voor E 13,50

Prijsverlagingen

Boeken voor E 9,95
Niemand. - Creston Mapes

Als journalist Hudson Ambrose na een schietpartij vreemde voorwerpen vindt in de jas van het
slachtoffer, raakt hij verzeild in een kat-en-muisspel met de politie.
362 blz. | ISBN 978-90-8520-113-7
prijs van Y 19,95 voor E 9,95

Verleden vandaag
- Chris Coppernoll

Jack Clayton, medewerker van een vrijwilligersorganisatie, is sinds zijn boeken over vrijwilligerswerk ongekend succesvol werden voer voor de
pers. Maar hij weigert interviews te geven. Na een
valse beschuldiging, schrijft hij zijn echte levensverhaal in een nieuw boek.
320 blz. | ISBN 978-90-8520-117-5
prijs van Y 19,95 voor E 9,95

Duivelsplan - Clay Jacobsen

Tv-verslaggever Mark Taylor wordt tot zijn eigen
verbazing uitgenodigd voor een exclusief interview met een gevaarlijke moslimextremist. Een
undercover-CIA-agent gaat mee als cameraman ...
456 blz. | ISBN 978-90-8520-067-3
prijs van Y 19,95 voor E 9,95

Het mysterie van
Montalcino - Gerhard Hormann

Journalist Mike Hulst is tijdens zijn vakantie in
Italië onbedoeld getuige van een geheimzinnige
moord. Hij neemt in paniek het notitieboekje
van de vermoorde student mee en stuit op
intrigerende gegevens. Maar wie heeft er een
motief voor de moord? Alle sporen lijken te wijzen
naar de katholieke kerk, maar de uiteindelijke
ontknoping is nog veel wonderlijker.
300 blz. | ISBN 978-90-8520-124-3 |
prijs van Y 19,95 voor E 9,95

Serie 'Waarheid en recht' - Craig Parshall
Levend bewijs

De aan lager wal geraakte advocaat Will Chambers krijgt
van een predikant het verzoek diens verdediging op zich te
nemen. Will is eerst van plan het verzoek af te wijzen, maar
kan echter geen weerstand bieden aan de smeekbedes van
de predikant en zijn knappe dochter Fiona.
400 blz. | ISBN 978-90-8520-049-9 | prijs van Y 19,95 voor E 9,95

Onder toezicht

Mary Sue Fellows wordt ten onrechte beschuldigd van kindermishandeling. Wanneer de kinderbescherming aanklopt,
slaat ze op de vlucht. Wanhopig roept ze de hulp in van Will
Chambers. Hij raakt al snel verstrikt in een wirwar van dorpsgeheimen en corruptie.
384 blz. | ISBN 978-90-8520-071-0 | prijs van Y 19,95 voor E 9,95

Vermoorde onschuld

De huwelijksreis van Will Chambers en zijn vrouw Fiona wordt
verstoord door een gruwelijke gebeurtenis als de bevrijding van
een overheidsfunctionaris leidt tot een viervoudige moord. De
ervaren officier die aan het hoofd van de bevrijdingsactie stond,
neemt de schuld op zich, maar Will gelooft in zijn onschuld.
496 blz. | ISBN 978-90-8520-077-2 | prijs van Y 19,95 voor E 9,95

Ontbrekend bewijs

Will Chambers buigt zich over een bijzondere zaak: onenigheid over het eigendomsrecht van een eiland. Ds. Joppa, de
nazaat van een man die is veroordeeld voor piraterij en desertie, wil het eiland graag gebruiken. Maar Will en dominee
Joppa worden tegengewerkt door een gevaarlijk heerschap ...
464 blz. | ISBN 978-90-8520-036-9 | prijs van Y 19,95 voor E 9,95

Laatste oordeel

Advocaat Will Chambers krijgt te maken met een bijzondere
zaak als hij Gilead, een tot het christendom bekeerde moslim.
Wanneer Gilead bij de Tempelberg preekt over de wederkomst, ziet een gevaarlijke groepering dit als een teken om alle
islamitische heiligdommen op de Tempelberg te verwoesten.
480 blz. | ISBN 978-90-8520-100-7 | prijs van Y 19,95 voor E 9,95
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-Prijsverlaging

Prijsverlaging Prentenbijbel
Marijke ten Cate
De populaire Prentenbijbel met de illustraties van Marijke ten Cate is per
1 september 2010 in prijs verlaagd.
De verhalen in de Prentenbijbel worden eenvoudig en aansprekend verteld met
behulp van korte teksten en kindgerichte taal. Marijke ten Cate maakte de prachtige
illustraties. De illustraties in de Prentenbijbel zijn geschilderd in warme, heldere
kleuren en laten veel details zien. Op boeiende wijze vertellen tekst en illustratie samen
de bijbelse verhalen.

Van
E 32,50

nu voor
E 27,50!

In het Oude Testament komen naast de bekende verhalen over Noach en Daniël ook minder bekende verhalen
aan bod, zoals de herbouw van de muren van Jeruzalem onder leiding van Nehemia.
Het Nieuwe Testament vertelt over de geboorte en het leven van Jezus, Zacheüs, en ook over de reizen van
Paulus en de visioenen van Johannes.
De Prentenbijbel – verhalen uit het Oude Testament en de Prentenbijbel – verhalen uit het Nieuwe Testament
worden niet in prijs verlaagd.

Uitgave in samenwerking met

Prentenbijbel compleet
ISBN 978-90-8912-006-9
formaat 22,5 x 25 cm
192 blz.
9 789089 120069
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Verschijningskalender

Al verschenen

Oktober

Januari 2011

Handelingen dvd
Jezus zoals ik Hem niet kende
My family

Dagboek Vroege Kerk
De insluiper
De ware vijand
Dorst!
Dump & Dozer duwen door
Een woord voor elke dag
Frisse start
Geloof: waan of werkelijkheid?
Gods namen jouw gebed
Het liefdeslied uit Heidelberg
Ik Bloomberg
Pak de leeuw
Piekerprinses
Profentenmond
Provocatie en inspiratie
Sterke verhalen
Uitgelezen
voetstappen in het zand
Waar komt het kwaad vandaan?

Onzichtbaar bewijs
Waar is God goed voor?

Augustus
Blik op de Bijbel

September
Bernebibel
Biechten bij Calvijn
Brrrugklas!
Christen zijn en leiding geven
De bloedvlag
De ongelofelijke ontsnapping
van tengere Tinus.
De schepping
De tombe van de tempeliers
De vergeten God
Een bijzondere ster
een hond in de hoed
Een niet geplande reis
Feest in Betlehem
Grensgangers
Het beste deel
Het Boek mobiel
Het doel van Kerst
Het verdwaalde schaapje
Hoop doet leven
Je bent jong en je wilt God
Jelle ruimt op
Jezus wurdt berne
Kinderen van God
Meet & Greet
Mijn eeste Kerst stickerboek
Mijn Kerst lees- en puzzelboek
Mijn preek van de week boek
Omgaan met God
Tim op de kazerne
Vluchtplaats Hideaway

Februari 2011
De Kerk van God II
Totaal christendom

November
… en toch geloof ik!
Bijbelse geschiedenissen herverteld
Brieven van Thuis
doe maar gewoon
Eerst Gods koninkrijk
Het verhaal van Lucas
Licht in de duisternis
Nieuw dagboek voor de vrouw
Psaalms & Gezangen
Sporen in het zand

December
Herziene Statenvertaling basiseditie zwart
Herziene Statenvertaling basiseditie blauw
Herziene Statenvertaling basiseditie jongeren
Herziene Statenvertaling vivella
Herziene Statenvertaling huisbijbel
Handboek Christelijke Opvoeding
Omgaan met olifanten
Ondeelbaar
Rome omsloten door de traditie
Verwrongen beelden van de Holocaust
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Adressen
Rechtstreeks te bestellen bij:

Uitgeversgroep Jongbloed
Postbus 484
8440 AL Heerenveen
T 0513 63 79 00 (verkoop)
F 0513 63 36 67 (verkoop)
E verkoop@jongbloed.com
W www.jongbloed.com

Magazijnadres
Marktweg 73a
8444 AB Heerenveen

Accountmanagers
L.C. Nagelhout
Calabrië 51
3831 EC Leusden
M 06 204 097 68
F 084 74 81 979
E bnagelhout@jongbloed.com

Voor promotie kunt u contact
opnemen met:

Tevens zijn onze uitgaven verkrijgbaar bij:

Afdeling Promotie

Postbus 125
4100 AC Culemborg
T 0345 47 58 75
F 0345 47 53 24

Postbus 484
8440 AL Heerenveen

Centraal Boekhuis

R. van Laar
T 0513 63 79 14
E rvlaar@jongbloed.com

Christelijke Boekencentrale
‘t Gulden Boek

H. Sennema
T 0513 63 79 11
E hsennema@jongbloed.com

Loodsboot 14
3991 CJ Houten
T 030 25 26 610
F 030 25 26 612

Hoofd Promotie en Verkoop
H. Vergouwe
Raaigras 313
8935 GE Leeuwarden
M 06 526 506 54
E hvergouwe@jongbloed.com

Scholtens BV
Postbus 101
6130 AC Sittard
T 046 45 94 848
F 046 45 15 892
Voor de Belgische boekhandel:

D. te Brake
Oude Telgterweg 84
3851 ED Ermelo
M 06 212 876 68
F 0341 56 44 98
E dtbrake@jongbloed.com

Lannoo NV
Kasteelstraat 97
B - 8700 Tielt
T +32 (0) 51 42 42 11
F +32 (0) 51 40 11 52

Zwaan bvba

J.J. Tasma
Waldheem 3
9113 PS Wouterswoude
M 06 462 645 21
F 0513 63 36 67
E jjtasma@jongbloed.com

Kauwendaal 6
B - 2800 Mechelen
T +32 (0) 1521 8000
F +32 (0) 1521 8117

Kortingspercentages
Achter het ISBN staat soms een letter tussen haakjes. Deze letters staan
voor de kortingspercentages die wij aan de boekhandel geven (O-korting,
S-korting, W-korting). ISBN’s zonder letter gaan uit van de A-korting.

Bankgegevens
Friesland Bank 29.66.11.999
BIC: FRBKNL2L
IBAN: NL34FRBK 0296611999
Postbank 805625
BIC: PSTBNL21
IBAN: NL91PSTB 0000805625
Wijzigingen in prijs, omvang en uitvoering voorbehouden.
(Onze leveringsvoorwaarden kunt u aanvragen bij de afdeling verkoop.)
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Ontwerp: douglas design, www.douglasdesign.nl

Uitgeversgroep Jongbloed
Postbus 484 • 8440 AL Heerenveen
Verkoop
[ T ] 0513 - 63 79 00
[ F ] 0513 - 63 36 67
[ E ] verkoop@jongbloed.com
[ W ] www.jongbloed.com
Algemeen
[ T ] 0513 - 63 79 11

