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GESCHENKBOEKEN & POËZIE

SCHENK

EZIE

romans

De Bijbel door de ogen
van de grote meesters

4|

geschenkboeken & poëzie | Kunst

De Bijbel is in de westerse kunstgeschiedenis altijd een ontbreken niet, maar ook prachtige schilderijen van minder
bron van inspiratie geweest voor kunstenaars. De eeuwen door bekende meesters zijn opgenomen.
hebben schilders bijbelse verhalen en thema’s verbeeld.

Bij elk schilderij wordt melding gemaakt van de schilder,
de naam en de vindplaats van het schilderij, en staat de

De Bijbel door de ogen van de grote meesters geeft bij ieder bijbehorende bijbeltekst afgedrukt.
Bijbelboek, canoniek en apocrief, een aantal schilderijen uit de Zowel de kunstkenner als degene die in een makkelijke stoel
periode van de Middeleeuwen tot en met de vroege twintigste een fraai boek bekijkt, zal genieten van deze uitgave.
eeuw. Bekende namen als Caravaggio en Rembrandt

Omslagontwerp Garage BNO
Uitvoering Drie gebonden delen in cassette
Formaat 16 x 23 cm
Omvang 448 blz. per deel; totaal 1344 blz.
NUR 646
ISBN 978 90 435 1847 5 (set)
Verschijnt Oktober 2010

Prachtige
schilderijen bij
ieder Bijbelboek

Prijs ! 60,00

9 789043 518475
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romans

Han Wilmink & Tini Brugge

Koken met bezieling
De smaak van het jaar in 48 recepten

Proef de pure smaak
van de seizoenen
6|

geschenkboeken & poëzie | Duurzaam koken

Makkelijk te bereiden, gebruik maken van wat op dat moment in het seizoen
verkrijgbaar is, geïnspireerd door christelijke tradities en symbolen. Dat is
koken met bezieling in een notedop.
In Koken met bezieling vinden we van de hand van Han Wilmink 48
recepten verdeeld over vier seizoenen. Vier seizoenen die alle kenmerkende
eigenschappen hebben en als zodanig ook terug te vinden zijn in de
recepten. Zo staat bijvoorbeeld de lente voor fris/zuur en de zomer voor zoet.
De recepten per seizoen zijn onder te verdelen in voorgerechten,
maaltijdsoepen,

hoofdgerechten,

eenpansgerechten,

lunchgerechten

en desserts. Elk recept is gebaseerd op pure, duurzaam verkregen
producten.
Tini Brugge is verantwoordelijk voor de begeleidende informatieve tekst.
Naast het openen van de Bijbelse provisiekast legt ze een link naar de
kloostertradities, de symboliek van de seizoenen en het kerkelijk jaar.
Kooktips en andere aanvullende ideeën maken het kookboek compleet.

Promotie
•
•
•
•
•
•
•
•

Website www.bijbelsculinair.nl
E-card recept
POS materiaal
Kookworkshops
Signeeracties
Presentatie op beurzen
Signeeracties
Advertenties

AUTEUR
Han Wilmink is naast predikant ook een gepassioneerd kok. Hij is de drijvende kracht achter de activiteiten van Bijbels
Culinair en geeft workshops in het hele land. Daarnaast is hij auteur van Bijbels Culinair en Koken met passie.
Tini Brugge weet als geen ander in het leven van alledag op praktische wijze vorm te geven aan christelijk geïnspireerde
spiritualiteit waarbij duurzaamheid centraal staat. Van haar hand verscheen onder andere Bloemen geven zin en Hemelse
spijzen.

eerder verschenen
Omslagontwerp Garage BNO

Bijbels Culinair

Uitvoering Gebonden

ISBN 978 90 435 1459 0

Formaat 15 x 21 cm

Prijs ! 27,95

Omvang 144 blz.

Koken met passie

NUR 441

40 smakelijke recepten

ISBN 978 90 435 1841 3

voor de vastentijd

Verschijnt Februari 2011

ISBN 978 90 435 1580 1

Prijs ! 17,50
reeds derde druk

Prijs ! 15,50

9 789043 518413
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romans

geschenkboeken & poëzie | Gedichten bij een overlijden
Hans Bouma

Handen die mij nooit verlieten
Gedichten bij een overlijden

Hoe deel je een overlijden mee op een kaart of een
krant? Naast de feitelijke gegevens zoek je naar
woorden die iets zeggen over de overledene. De
taal van de poëzie is dan bij uitstek geschikt.
Een veel geciteerd dichter in dit verband is Hans
Bouma. In deze bundel staan 100 gedichten
die hij zelf in dit opzicht relevant acht. De eerste
afdeling, Licht dat mij koos, bevat meer algemene
gedichten. De tweede afdeling, Voor eeuwig uw
mens, bevat religieuze poëzie.

Aansprekende
gedichten voor
een rouwkaart of
advertentie

eerder verschenen

Omslagontwerp Garage BNO

De taal van

Uitvoering Paperback met flappen

het troosten

Formaat 12 x 19,5 cm

ISBN 978 90 435 1573 3

Omvang ca. 128 blz.

Prijs ! 19,90

NUR 749, 306
ISBN 978 90 435 1840 6
Verschijnt Oktober 2010
Prijs ! 12,50

9 789043 518406
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geschenkboeken & poëzie | Ervaringsverhalen
Inez van der Spek

Meer dan lijfsbehoud

Drie zussen leven met borstkanker

Een indrukwekkend en ontroerend verhaal over drie
zussen die te maken krijgen met borstkanker.
Twee zussen van eind dertig krijgen borstkanker,
een derde zus is nauw betrokken bij het proces
dat volgt. De drie zussen vertellen de auteur over
hun leven met kanker en confronteren haar met
de grenzen van wat in taal uitgedrukt kan worden.
Een persoonlijk verhaal van diep ingrijpende
ervaringen en heftige emoties.

Boek verschijnt
begin oktober:
maand van de
borstkanker

Omslagontwerp Garage BNO
Uitvoering Paperback
Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omvang ca. 160 blz.
NUR 320

AUTEUR
Inez van der Spek is theoloog, cultuurwetenschapper en schrijfster.
Ze is auteur van onder andere Eindeloze lichamen en (mede)
redacteur van Moderne devoties, Nader tot U? en Vreemde aanrakingen.

ISBN 978 90 435 1791 1
Verschijnt Oktober 2010
Prijs ! 14,90

9 789043 517911
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romans

geschenkboeken & poëzie | Bureaukalender
Maria Stoorvogel

Vandaag gehoord

Een inspirerende tekst voor elke dag

Fraai vormgegeven bureaukalender
met elke dag een bijbeltekst, aangevuld met een spreuk, een gebed of
een aforisme.
Een prachtig geschenk - voor jezelf
of voor een vriendin - voor op het
bureau, het nachtkastje, de koffietafel of de hoek van de keukentafel.
De inhoud wordt door de fraaie
vormgeving ondersteund.

Inspirerend en

Omslagontwerp Garage BNO

bemoedigend

Formaat 13 x 10,5 cm

- elke dag opnieuw

NUR 707

Uitvoering Bureaustandaard met spiraalband
Omvang ca. 384 blz.
ISBN 978 90 297 9600 2
Verschijnt Oktober 2010
Prijs ca. ! 11,50

9 789029 796002

10 |

geschenkboeken & poëzie | Naslagwerk

Bijbelse encyclopedie

Geheel herziene editie

Eerdere edities van de Bijbelse encylopedie hebben
talloze bijbellezers de weg gewezen bij het lezen
en begrijpen van de Bijbel. Deze nieuwe uitgave is
daarvoor nog geschikter gemaakt.
De inhoud is volledig geredigeerd. Nieuwe artikelen
besteden aandacht aan de laatste ontwikkelingen
in archeologie en bijbelwetenschap. Een nieuwe set
kaarten maakt deze encyclopedie extra waardevol.
Deze editie is volledig aangepast aan de Nieuwe
Bijbelvertaling (2004).

Geactualiseerde
uitgave met fraaie
vormgeving

Omslagontwerp Garage BNO
Uitvoering Gebonden met stofomslag
Formaat 16 x 24 cm
Omvang ca. 800 blz.
NUR 702
ISBN 978 90 435 1319 7
Verschijnt November 2010
Prijs ca. ! 69,- (intekenprijs ca. ! 59,-)

Onmisbare uitgave
voor ieder die
de Bijbel beter wil
leren kennen

9 789043 513197
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romans

geschenkboeken & poëzie | Actueel
Wunibald Müller

Guido

Verzwegen wonden

Glossy

Seksueel misbruik in de katholieke
kerk erkennen en voorkomen

Guido is een zeer afwisselende glossy met onder andere: een

Met een woord vooraf van Anselm Grün. Er heerst

interview met oud-leerlinge en momenteel hoofdredacteur

opschudding in de katholieke kerk. In bedroevend grote

van Opzij, Margriet van der Linden; vier generaties mode;

aantallen duiken steeds meer slachtoffers van seksueel

reformatorische jongerencultuur en de test: Hoe Guido ben jij?

misbruik op, eindelijk kunnen zij spreken over de pijn

Na Calvijn en Arminius

die hen is aangedaan. Priesters, monniken en opvoeders
worden verdacht. Een genuanceerd overzicht van de

nu ook : Guido

huidige noodsituatie is meer dan ooit noodzakelijk.

Uitvoering Lumbeck

Co-editie i.s.m. Averbode

Formaat 21 x 28 cm

Uitvoering Paperback met flappen

Omvang ca. 144 blz.

Formaat 13,5 x 21,5 cm

NUR 700, 740

Omvang ca. 224 blz.

ISBN 978 90 435 1842 0 (per set van 5 ex.)

NUR 700

Verschijnt Oktober 2010

ISBN 978 90 435 2028 7

Prijs per exemplaar ! 7,95

Verschijnt Oktober 2010
Prijs ca. ! 19,95

9 789043 518420

12 |

9 789043 520287

geschenkboeken & poëzie | Spiritualiteit
Tertullianus & Cyprianus

Onze Vader

Inleiding Paul van Geest, vertaling Vincent Hunink

Weinig christelijke teksten zijn zo oud én zo levend
als het Onze Vader. Twee christelijke schrijvers
van het Latijnse westen, Tertullianus en Cyprianus
(3e eeuw) leggen de tekst uit. Vers voor vers.
Ook na zo’n tweeduizend jaar christelijke theologie
blijven Tertullianus en Cyprianus actueel en
boeiend. Juist via hun ‘cathechese van het eerste
uur’ kunnen we met een frisse blik kijken naar
het gebed dat Jezus ons leerde. En zo nieuwe
inspiratie opdoen.

‘Vogels spreiden
het kruis van
hun vleugels en
zeggen een gebed’

eerder verschenen
Vertaling Vincent Hunink
Omslagontwerp Garage BNO
Uitvoering Gebonden met stofomslag
Formaat 12,5 x 19,5 cm
Omvang 96 blz.
NUR 707
ISBN 978 90 435 1854 3
Verschijnt Oktober 2010

De rozentuin
ISBN 978 90 435 1613 6
Prijs ! 14,90

God liefhebben
ISBN 978 90 435 1770 6
Prijs ! 14,90

Prijs ! 14,90

9 789043 518543
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romans

geschenkboeken & poëzie | Eerste Communie
Sophie Piper

Mijn Eerste Communie
Gebeden voor het leven

In Mijn Eerste Communie, gebeden voor het leven, komen
op aansprekende wijze de belangrijkste christelijke
thema’s aan de orde. Naast de eucharistie zijn dat bv
geloof, hoop en liefde, de Tien Woorden en het kind zijn
van God. Samen met de kleurige illustraties vormt het
een fraai geschenkboek.

Omslagontwerp Lion Hudson
Uitvoering Gebonden
Formaat 14,5 x 17,5 cm
Omvang ca. 64 blz.
NUR 224

Bij uitstek geschikt
als cadeauboekje bij
de Eerste Communie

ISBN 978 90 435 1839 0
Verschijnt Januari 2011
Prijs ! 9,90

9 789043 518390

Communie Album
Al jaren is het Communie Album het meest cadeaugegeven boek door parochies. Niet verwonderlijk want
het is een uitgave die uitstekend past bij het feestelijke
moment van de Eerste Communie.

Uitvoering Gebonden
Formaat 14,5 x 17,5 cm
Omvang ca. 64 blz.
NUR 224
ISBN 978 90 304 0977 9
Verschijnt Januari 2011
Prijs ! 9,50
9 789030 409779

14 |

geschenkboeken & poëzie | Dagboek
Rudi Hakvoort

Onbijbels dagboek

Bizarre en grappige uitspraken in de Bijbel

Ogen uitrukken, naakt over straat
rennen, bloederige bruidsschatten
betalen. In de Bijbel staan tal van
vreemde gebeurtenissen en soms
ook wonderlijke voorschriften.
Volslagen origineel en verrassend
om-de-dagboek met 183 teksten
waarover bij voorkeur niet wordt
gepreekt. Teksten die verbazen,
informeren, verdiepen en bemoedigen. God laat zich op de meest
opmerkelijke manieren kennen.
Met een voorwoord van ds. Arie
van der Veer

Het staat er echt!

Omslagontwerp Lucas Reinds, Pankra

AUTEUR

Uitvoering Gebonden

Rudi Hakvoort is bijbelleraar, docent en adviseur. Van zijn hand

Formaat 15 x 15 cm
Omvang ca. 192 blz.

verschenen verschillende boeken, met name over leiderschap en
geloofszaken.

NUR 707
ISBN 978 90 435 1836 9
Verschijnt Oktober 2010
Prijs ca. ! 14,50

9 789043 518369
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romans

geschenkboeken & poëzie | Inspiratie voor elke dag
H.F. Kohlbrugge

Joodse wijsheden

Een jaar met Kohlbrugge

Voor elke dag

366 spreuken

g

prak
De diepte van het hart van de mensen kunt u niet door-

Laat uw hart voor de eeuwige Wijsheid zijn en haar

gronden. Hoe zult u God dan onderzoeken, Die al deze

alleen liefhebben, zo hebt u daarboven alles, wat u voor

dingen geschapen heeft?

dit leven van node hebt.

De Joodse wijsheidsliteratuur staat vol diepzinnige

De spreuken in dit boek zijn enerzijds typisch

uitspraken. Henk Florijn verzamelde er voor elke dag van

Kohlbruggiaans, anderzijds zo universeel dat ze ook van

het jaar één.

Luther of Augustinus kunnen zijn.

Samenstelling: H. Florijn

Samenstelling: H. Boele

Omslagontwerp Garage BNO

Omslagontwerp douglas design

Uitvoering Gebonden

Uitvoering Gebonden

Formaat 10 x 14 cm

Formaat 10 x 14 cm

Omvang ca. 144 blz.

Omvang ca. 144 blz.

NUR 713

NUR 713

ISBN 978 90 435 1851 2

ISBN 978 90 8865 2011

Verschijnt Oktober 2010

Verschijnt Oktober 2010

Prijs ! 9,90

Prijs ! 9,90

9 789043 518512
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9 789088 652011

geloof & praktijk

geloof

ktij

geloof & Praktijk | Gezin en opvoeding
Annerieke Berg - de Boer

Kwetsbaar begin

Wat iedereen moet weten over adoptie

Adoptie is bijzonder en ingrijpend. Niet alleen voor
de direct betrokkenen, maar ook voor familieleden,
vrienden, werkers in onderwijs, zorg en welzijn.
Vanuit een brede persoonlijke en professionele
ervaring geeft de auteur openhartige informatie.
Ze prikkelt om dóór te denken over zaken die
vaak ongenoemd blijven. Aan de orde komen o.a.
motieven en verwachtingen, aandacht voor roots,
medische problemen, interactie met andere
kinderen, roeping.

Uitgebreide
online
marketing

AUTEUR

Omslagontwerp Garage BNO

Annerieke Berg is ervaringsdeskundige: adoptiezus en adoptiemoeder.

Uitvoering Paperback

Zij is intensief betrokken bij voorlichting voor a.s. adoptieouders en
heeft een veelgelezen weblog.

Formaat 14 x 22 cm
Omvang 160 blz.
NUR 707
ISBN 978 90 435 1832 1
Verschijnt November 2010
Prijs ca. ! 16,50

9 789043 518321

18 |

geloof & praktijk | Gezin en relatie
Pauline Schonewille

Mijn man heeft een kind
Het eigen boek voor stiefmoeders

Je ontmoet de man met wie je je leven wilt delen.
Zijn kind(eren) krijg je er gratis en voor niets bij, en
jullie gaan met z’n allen heel gelukkig worden. Dat
is het plan. Maar hoe ga je dat doen?
Persoonlijke verhalen en ervaringen worden in dit
boek boek afgewisseld met achtergrondinfo en
handvatten om dingen te doordenken en op een
rijtje te zetten. De uitvoering, lay-out en de ruimte
om aantekeningen te maken maken dit tot een
heel bijzonder boek om (jezelf) cadeau te doen.

Stiefmoederschap
is een vak apart

Omslagontwerp Garage BNO

AUTEUR

Uitvoering Luxe paperback met flappen

Pauline Schonewille is mediator en familierechtjurist. Daarnaast

Formaat 14 x 22 cm
Omvang ca. 160 blz.
NUR 740, 700

begeleidt ze stiefmoeders en is ze KIES-coach (voor Kinderen In
EchtscheidingSituaties). Ze is ervaringsdeskundige en blogt voor
een grote groep vaste lezers op www.sestra.nl.

ISBN 978 90 435 1834 5
Verschijnt Februari 2011
Prijs ca. ! 16,50

9 789043 518345
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geloof & Praktijk | Geloofsopbouw
Max Lucado

Hij was hier

Zoon van God, Verlosser, Voorbeeld

God werd Mens en heeft onder ons gewoond. Dat
is een wonder waarover je niet uitgedacht raakt.
Op zijn kenmerkende manier weet Max Lucado
de bijbellezer te prikkelen om opnieuw na te
denken over wat er staat en wat er gebeurde.
Wat gebeurde er toen Jezus Christus kwam, hier
leefde, reisde, mensen ontmoette en van alles
deed? De studievragen maken dit boek geschikt
voor kringen.

Een klassieke
Lucado

eerder verschenen

Vertaling Evert van der Poll

Zijn naam is Jezus

Omslagontwerp Garage BNO

ISBN 978 90 297 1985 5

Uitvoering Paperback

Prijs ! 19,90

Formaat 14 x 22 cm
Omvang ca. 192 blz.
NUR 707
ISBN 978 90 297 9599 9
Verschijnt Oktober 2010
Prijs ca. ! 14,90

9 789029 795999

20 |

geloof & praktijk | Persoonlijke groei
Max Lucado

De kans van je leven

Leerlingen van Christus maken het verschil

Wat zou er gebeuren als alle christenen hun
geloof in de praktijk zouden brengen. Wat zou er
gebeuren met honger, armoede, aids? Hoe zou het
de miljoenen wezen in afrika vergaan?
Dit keer geen oproep tot een persoonlijke omgang
met God. Lucado moedigt aan om vanuit je geloof
de maatschappij te bekijken en wat te gaan doen.
Als je werkelijk Christus wilt navolgen, dan zul je
iets betekenen in de wereld. Het boek Handelingen
wordt nog steeds geschreven, aldus Max Lucado.

Een Lucado in een
heel nieuw genre!

Vertaling Sjoerd Heij
Omslagontwerp Garage BNO
Uitvoering Paperback
Formaat 14 x 22 cm
Omvang ca. 160 blz.
NUR 707
ISBN 978 90 297 9577 7
Verschijnt Oktober 2010
Prijs ca. ! 14,90

9 789029 795777

| 21

geloof & Praktijk | Bijbelhistorische roman met studievragen
Francine Rivers

De schrijver

Het verhaal van Silas, de reisgenoot van Paulus

Eén van de belangrijkste zendelingen uit de
kerkgeschiedenis. Dat was deze toegewijde
medewerker van Paulus. Als je de Bijbel goed
leest, blijkt er heel wat over hem verteld te
worden.
In deze bijbelhistorische roman weet Francine
Rivers op integere wijze Silas als persoon en
karakter neer te zetten. De achtergrond van Silas’
leven en werk gaan voor je leven. De studievragen
achterin het boek maken het bijzonder geschikt
voor bijbelstudiegroepen.

Silas gaat
voor je leven

eerder verschenen

Vertaling Jouke de Boer/Uitgeverij Kok

Ongeschokt

Omslagontwerp Lucas Reinds, Pankra

Het verhaal van Ruth

Uitvoering Paperback

ISBN 978 90 435 0353 2

Formaat 14 x 22 cm

Prijs ! 15,00

Omvang ca. 272 blz.
NUR 320, 707

Onbevreesd

ISBN 978 90 435 1835 2

Het verhaal van Maria

Verschijnt Januari 2011

ISBN 978 90 435 0351 8

Prijs ca. ! 16,50

Prijs ! 16,75
9 789043 518352

22 |

geloof & praktijk | Confrontatie
Andries Knevel

Niets is onmogelijk

In gesprek met mensen die niet konden geloven

Ze wilden en konden niet in God geloven. Weldenkende mensen, bewust niet-gelovig. Hoe kon
het gebeuren dat ze op een moment heel anders
gingen denken? En wat gebeurde er dan precies?
Andries Knevel is gefascineerd door het denken
en de motieven van mensen. In dit boek gaat hij
diepgaand in gesprek met mensen die atheïst of
agnost waren. Op zoek naar hun drijfveren. Wat
weerhield hen ervan om in God te geloven? En
waardoor gingen ze op een bepaald moment wél
geloven?

Uitgebreide
publiciteit via EO
(o.a. Visie)

Omslagontwerp Garage BNO

AUTEUR

Uitvoering Paperback

Andries Knevel is radio- en tv-programmamaker.

Formaat 14 x 22 cm
Omvang ca. 160 blz.
NUR 700
ISBN 978 90 435 1837 6
Verschijnt Oktober 2010
Prijs ca. ! 14,50

9 789043 518376
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geloof & Praktijk | Praktische bijbelstudie
John Piper

Onder Gods vleugels
Praktische lessen uit het boek Ruth

Liefde, levensleiding, lijden, huwelijk, man- of
vrouw-zijn, asielzoeken, verdriet en vreugde. Al
deze thema’s komen tot leven in de geschiedenis van Ruth en wijzen samen naar de komende
Christus.
Het boek Ruth is méér dan een liefdesgeschiedenis en méér dan een bekeringsgeschiedenis.
John Piper laat zien dat er verschillende lessen
voor het dagelijks en het geestelijk leven uit te
leren zijn. Ruth gaat over Gods werk in de donkerste tijden om de heerlijke komst van Christus
voor te bereiden.

Een geliefd auteur
over een geliefd
Bijbelboek

AUTEUR

Vertaling A.P. Meeuse MA

John Piper (1946) is een erfgenaam van de puriteinen en werd voor-

(www.meeusevertaalservice.nl)

al geïnspireerd door Jonathan Edwards. Diverse boeken van Piper
werden in het Nederlands vertaald.

Omslagontwerp Garage BNO
Uitvoering Paperback
Formaat 12,4 x 19,5 cm
Omvang 168 blz.
NUR 707
ISBN 978 90 297 9608 8
Verschijnt Oktober 2010
Prijs ! 14,90

24 |

9 789029 796088

geloof & praktijk | Gemeente
Larry Crabb

De ideale kerk

Waar onvolmaakte mensen God ontmoeten

Larry Crabb vindt de kerk vaak maar teleurstellend.
En boeken over de kerk zijn vaak een beetje vermoeiend.
Crabb onderzoekt op een prikkelende manier hoe
dit komt. Wat zou een kerk moeten bieden, en
wat zijn allemaal bijzaken? De essentie: een plaats
waar gewone mensen God ontmoeten. De ideale
kerk is een pleidooi voor ontspannen kerk-zijn, en
een bemoediging voor echte zoekers.

Nuchter en
inspirerend

Vertaling Tineke Yürümez-Kroon

auteur

Omslagontwerp Lucas Reinds, Pankra

Dr. Larry Crabb is een bekend psycholoog, spreker en bijbelleraar.

Uitvoering Paperback
Formaat 15 x 23 cm
Omvang ca. 192 blz.
NUR 707
ISBN 978 90 297 9578 4
Verschijnt Oktober 2010
Prijs ca. ! 17,50

Van zijn hand verschenen tientallen boeken, waarvan verschillende
ook in Nederland bestsellers geworden zijn: Zoektocht naar God,
Van binnenuit, Bemoedigen doet goed en Bouwen aan een gelukkig
huwelijk.
Jos Douma: ‘Goudeerlijk, confronterend, diepgaand en pastoraal
bewogen - echt een boek van Larry Crabb.’

9 789029 795784
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geloof & Praktijk | Herdrukken
Henk Binnendijk
Dichtbij God
Achtste druk

Joop Gottmers &
Henk Stoorvogel
Knock-out

ISBN 978 90 297 1868 4

Derde druk

Prijs ! 13,50

ISBN 978 90 297 1983 4
Prijs ! 16,50

oth
9 789029 718684

9 789029 719834

Henk Binnendijk
De God van
Abraham, Isaäk
en Jakob

Eugène Poppe &
Henk Stoorvogel
Geboren om te
vliegen

Derde druk

Vierde druk

ISBN 978 90 435 1050 9

ISBN 978 90 297 1909 4

Prijs ! 17,30

Prijs ! 18,50

9 789043 510509

9 789029 719094

Christa Rosier
Psalmenpalet

God gezocht - 1

Tweede druk

Twaalfde druk

ISBN 978 90 297 1963 6

ISBN 978 90 435 0375 4

Prijs ! 24,90

Prijs ca. ! 10,00

9 789029 719636
9 789043 503754
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Bijbel & theologie

Bijbel

heo

romans

feestelijke aanbieding voor
wie zijn serie wil aanvullen

CNT-kortingsbonnen
ter waarde van € 150,ingesloten!
28 |

bijbel & theologie | Bijbeluitleg
Dr. P.H.R. van Houwelingen (redactie)

Apostelen

Dragers van een spraakmakend evangelie

De apostelen van Jezus Christus hebben als
eersten het evangelie verspreid en daarmee de
vroege kerk vormgegeven. Wie waren zij, hoe
leefden en werkten ze, wat is hun erfenis?
Met Jeruzalem als thuisbasis groeide de kerk, die
terecht een apostolische kerk genoemd wordt.
Toegespitst op het werk van de grondleggende
apostelen beschrijft dit afsluitende CNTdeel hun invloed op de christenheid, de
vroegchristelijke auteurs en het ontstaan van
de apostolische geloofsbelijdenis.

Omslagontwerp Dick Prins

AUTEURs

Uitvoering Gebonden met stofomslag

Aan dit afsluitende deel van de CNT-serie werkten mee:

Formaat 16 x 24 cm

dr. H.A. Bakker, dr. J. van Bruggen, dr. J. van Eck, dr. P.H.R.

Omvang ca. 400 blz.

van Houwelingen, dr. P.J. Lalleman, dr. T.E. van Spanje.

NUR 700
ISBN 978 90 435 1833 8
Verschijnt November 2010
Prijs ca. ! 34,90

9 789043 518338
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bijbel & theologie | Bijbeluitleg & Pastoraat
Els Nannen

Waarlijk vrij?

Bevrijdingspastoraat in het licht

In brede christelijke kring is steeds meer
belangstelling voor bevrijdingspastoraat. Het is
hoog tijd om goed te kijken wat de Bijbel zegt
over demonie, gebondenheid en bevrijding.
In dit prettig leesbare en tegelijkertijd gedegen
werk laat Els Nannen zien waar de huidige
pastorale praktijken vandaan komen en wat hun
geestelijke basis is. Op een zorgvuldige manier
worden leringen en praktijken getoetst aan Gods
Woord. Waarlijk vrij? is een gedegen tegen-destroom-in boek voor iedereen die betrokken is
bij pastoraat.

Eerlijk en
onthullend

AUTEUR

Omslagontwerp Lucas Reinds, Pankra

Els Nannen studeerde rechten. Zij was verbonden aan de

Uitvoering Paperback

Evangelische Hogeschool. Zij publiceerde over onderwerpen rond
Bijbel, psychologie en pastoraat, o.a. een boek over Carl Gustav
Jung. Het voorwoord is van de hand van prof.dr. J.W. Maris.

Formaat 15 x 23 cm
Omvang ca. 400 blz.
NUR 700
ISBN 978 90 297 9576 0
Verschijnt Oktober 2010
Prijs ca.! 29,50

9 789029 795760
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bijbel & theologie | Jezus Christus
Eginhard Meijering

Wie is Jezus Christus?
Een orthodox vrijzinnig antwoord

Wie is Jezus Christus? is een vraag die voor
christenen essentieel is. Het gaat daarbij niet
zozeer om wie Jezus is geweest dan wel om wie
Jezus nu is en in welke relatie wij tot hem staan.
Vragen omtrent Jezus zijn zo oud als de kerk zelf.
Is Jezus nu een door God verhoogde prediker of
is het de eeuwige zoon van God in een menselijke
gedaante? En hoe zit het nu met de verschillen
in de evangeliën? Meijering neemt de lezer mee
naar vragen die teruggaan naar de basis van het
geloof.

Een betoog dat
zicht geeft op het
verstaan van Jezus

Omslagontwerp Garage BNO

eerder verschenen

Uitvoering Paperback

Karl Barth

Formaat 13,5 x 21,5 cm

Theoloog in de wereld

Omvang ca. 144 blz.

ISBN 978 90 435 1702 7

NUR 700

Prijs ! 24,50

ISBN 978 90 435 1860 4
Verschijnt Oktober 2010
Prijs ! 13,50

9 789043 518604
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bijbel & theologie | Kerkgeschiedenis
E.A. de Boer en P. van de Breevaart (red.)

De onbekende Calvijn
Een veelkleurig portret

Kent u de spottende Calvijn, de flexibele Calvijn,
de onbeheerste Calvijn en de belgische Calvijn?
Ook na het Calvijnjaar valt er nog veel te
ontdekken.
Een aantal auteurs belicht diverse aspecten van
Calvijn die nog nauwelijks aandacht gekregen
hebben. Het resultaat is een boek vol nieuwe
informatie over een reformator van wie we alles
al dachten te weten. Het brengt Calvijn dichter
bij als mens, als vriend, als christen.

Een prikkelend
boek vol nieuwe
informatie

medewerkers

Omslagontwerp ZinOntwerpers

Met bijdragen van o.a. H. Selderhuis, E.A. de Boer, A. Huijgen,

Uitvoering Paperback

M.A. van den Berg, A. de Reuver en W. Balke.

Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omvang ca. 224 blz.
NUR 700
ISBN 978 90 435 1853 6
Verschijnt November 2010
Prijs ca. ! 19,90

9 789043 518536
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bijbel & theologie | Huisgodsdienst
J.R. Beeke

Aangaande mij en mijn huis

Het geloof gestalte geven in het gezin

Het belang van huisgodsdienst wordt door steeds
meer mensen onderkend. Maar hoe geef je daar
vorm aan?
J.R. Beeke geeft heel concrete aanwijzingen
om als gezin door te praten over een gelezen
Bijbelgedeelte. Ook wordt ingegaan op zaken
als doopbelofte, met elkaar naar de kerk gaan,
napraten over de preek en samen bidden.

Nu als voordelige
paperback!

Omslagontwerp Jet Ontwerp

aanbeveling

Uitvoering Paperback

Het boek is zo eenvoudig geschreven en geeft niettemin zo grondig

Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omvang 192 blz.
NUR 707
ISBN 978 90 8865 2073
Verschijnt Oktober 2010

onderwijs over dit hoogstbelangrijke onderwerp dat kerkenraden,
naar mijn mening, er goed aan doen dit boek aan alle doopouders
cadeau te doen! (ds. W. Pieters, RD)
Auteursbezoek en conferentie over huisgodsdienst op 30 september.

Prijs ! 14,90

9 789088 652073
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bijbel & theologie | Puriteinen
Thomas Boston

Matthew Henry

Thomas Watson

Neem het kruis
op en volg Mij

Zalig zijn de
Strijdt gij om
zachtmoedigen in te gaan

Een christen dient zijn kruis dagelijks

Een zachtmoedige en stille geest is

Het Koninkrijk der hemelen moet

op te nemen en Christus na te volgen.

een sieraad in de ogen.van God en

met geweld genomen worden.

de mensen.

Aantrekkelijk geprijsd

Vertaling G.H.C. Pas-Donker

Vertaling G.H.C. Pas-Donker

Vertaling G.H.C. Pas-Donker

Omslagontwerp douglas design

Omslagontwerp douglas design

Omslagontwerp douglas design

Uitvoering Paperback met flappen

Uitvoering Paperback met flappen

Uitvoering Paperback met flappen

Formaat 13,5 x 21,5 cm

Formaat 13,5 x 21,5 cm

Formaat 13,5 x 21,5 cm

Omvang ca. 144 blz.

Omvang ca. 160 blz.

Omvang ca. 160 blz.

NUR 707

NUR 707

NUR 707

ISBN 978 90 8865 2004

ISBN 978 90 8865 1984

ISBN 978 90 8865 2035

Verschijnt Oktober 2010

Verschijnt Oktober 2010

Verschijnt Oktober 2010

Prijs ! 12,50

Prijs ! 12,50

Prijs ! 12,50

9 789088 652004
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9 789088 651984

9 789088 652035

bijbel & theologie | Brieven
Thomas Charles

Zijn genade is ons genoeg

Thomas Charles (1755-1814), een leerling van
John Newton, was de predikant bij wie Mary Jones
om een Bijbel kwam vragen. Lloyd Jones vond op
zijn sterfbed troost in dit boek.
De bediening van Thomas Charles werd rijk
gezegend. Zijn leven ‘met de hemel in zicht’
getuigde van grote liefde en ootmoed. Als antwoord
op geestelijke vragen wees Thomas Charles steeds
naar Christus.
Dit boek bevat zijn levensverhaal, zijn brieven en
korte geschriften.

Tijdloze
antwoorden op
eeuwigheidsvragen

Omslagontwerp douglas design

eerder verschenen

Uitvoering Gebonden

De onnaspeurlijke

Formaat 13,5 x 21,5 cm

rijkdom van Christus.

Omvang ca. 192 blz.

Brieven van Ruth Bryan

NUR 707

ISBN 978 90 8865 0659

ISBN 978 90 8865 2066

Prijs ! 24,90

Verschijnt Januari 2011
Prijs ! 19,90

9 789088 652066
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bijbel & theologie | Kerkgeschiedenis
W.J. op ‘t Hof

De theologische opvattingen
van Willem Teellinck

Willem Teellinck (1579-1629) staat bekend als
de ‘vader van de Nadere Reformatie’. Dit boek
belicht de theologische opvattingen achter de
praktische geschriften van Teellinck.
Prof. W.J. op ‘t Hof ging opnieuw door de
geschriften van Teellinck heen en deed nieuwe
ontdekkingen over de theologische opvattingen
van deze belangwekkende prediker.

eerder verschenen

Omslagontwerp Garage BNO

Willem Teellinck

Uitvoering Paperback

Leven, geschriften en invloed

Formaat 16 x 24 cm

ISBN 978 90 8865 0482

Omvang ca. 250 blz.

Prijs ! 51,40

NUR 704
ISBN 978 90 8865 1991
Verschijnt Oktober 2010
Prijs ! 24,50

9 789088 651991
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bijbel & theologie | Preken
Ds. G.J. Baan

Die dorst heeft, kome

Tien preken over de nodiging van het Evangelie

Die dorst heeft, kome, en die wil, neme van het water
des levens om niet! Krachtig wordt de nodiging
van het Evangelie aan zondaren in deze en andere
bijbelteksten naar voren gebracht.
In deze bundel staan tien preken van ds. Baan
over teksten waaruit de nodiging van het Evangelie
spreekt. Geen zondaar is te groot, te oud, te
verhard om in Christus verzoening met God te
vinden. Geschikt voor zowel leesdiensten als voor
persoonlijk gebruik.

Indringende
en aansporende
preken

Omslagontwerp Bas Mazur

AUTEUR

Uitvoering Gebonden

Ds. G.J. Baan (1968) is predikant van de gereformeerde gemeente

Formaat 13,5 x 21,5 cm
Omvang ca. 192 blz.

te Kapelle-Biezelinge. Eerder diende hij de gemeente van Lisse en
was hij zendingspredikant.

NUR 707
ISBN 978 90 8865 1977
Verschijnt Oktober 2010
Prijs ! 14,90

9 789088 651977
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bijbel & theologie | Stromingen en apologetiek
Dr. H. van den Belt e.a.

Dr. P. de Vries

Evangelisch en
reformatorisch

Alvin Plantinga

Een wereld van verschil?

Zijn betekenis voor de christelijke
apologetiek

Evangelisch en reformatorisch. Een thema dat veel jongeren

Alvin Plantinga heeft het gepresteerd het christelijk

én hun ouders bezighoudt. Zijn de verschillen te groot, of zijn

geloof in het heden te verdedigen als een geheel

juist de overeenkomsten doorslaggevend?

redelijke overtuiging, die redelijker is dan het
atheïsme.

Kunnen beide stromingen van elkaar leren? Wat zijn de sterke
en zwakke punten? Diverse auteurs gaan in op een aantal

Plantinga is ook voor andersdenkenden een vol-

aspecten en belichten het thema van verschillende kanten.

waardig gesprekspartner. Wat hij in de VS gepresteerd

Met bijdragen van o.a. dr. H. van den Belt, ds. J.M.D. de

heeft, moet ook in Nederland gebeuren: christenen

Heer, mr. H.P. Medema, ev. A. Baan en dr. W. van Vlastuin.

moeten zich niet als onredelijk laten afschilderen,
maar duidelijk maken dat ze een ‘gewaarborgd
christelijk geloof’ hebben.

Omslagontwerp Garage BNO

Omslagontwerp ZinOntwerpers

Uitvoering Paperback

Uitvoering Paperback

Formaat 14 x 22 cm

Formaat 13,5 x 21,5 cm

Omvang 212 blz.

Omvang ca. 144 blz.

NUR 700

NUR 705

ISBN 978 90 8865 1960

ISBN 978 90 8865 2028

Verschijnt Oktober 2010

Verschijnt November 2010

Prijs ! 14,50

Prijs ! 14,50

9 789088 651960
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9 789088 652028

bijbel & theologie | Preken
Andrew Gray

Vreugde in God

Fris, vurig, gloedvol en doortrokken van de liefde
tot Christus. Dat kenmerkt de preken van Andrew
Gray. Zijn preken verschijnen nu in een geheel
eigentijdse vertaling.
De preken van Gray hebben diepe indruk
gemaakt. Helaas was de vertaling niet altijd
accuraat en compleet. Voor deze uitgave werden
de preken opnieuw vertaald. De structuur is helder
aangegeven. Gray’s preken zijn vol geest en leven.
Ze verwarmen de ziel en dringen aan tot een
godzalig leven.

Tijdloze preken
van ‘de jongste
puritein’

Vertaling A.P. Meeuse MA

AUTEUR

(www.meeusevertaalservice.nl)

Andrew Gray (1633-1656) was een hoogbegaafde Schotse

Omslagontwerp Bas Mazur
Uitvoering Gebonden
Formaat 13,5 x 21,5 cm

predikant. Als twintigjarige werd hij bevestigd te Glasgow. Nog
geen 2,5 jaar later overleed hij. ‘Christus was het begin, het
midden en het einde van al zijn preken.’

Omvang ca. 224 blz.
NUR 707
ISBN 978 90 8865 1243
Verschijnt Oktober 2010
Prijs ca. ! 22,90
9 789088 651243
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bijbel & theologie | Herdrukken
Herman J. Selderhuis (red.)

Handboek
Nederlandse
Kerkgeschiedenis
Tweede druk
Een standaardwerk voor specialisten, docenten,
studenten en geïnteresseerden in Nederlandse
cultuur- en kerkgeschiedenis

Nu met persoonsnamen-,
plaatsnamen- en
zakenregister
ISBN 978 90 435 0926 8
Prijs ! 64,50
9 789043 509268

H.F. Kohlbrugge

Wulfert Floor

Dagelijks in de tempel

Vergaderd koren

tweede
druk

tweede
druk

ISBN 978 90 6140 9878
9 789061 409878
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Prijs ! 24,00

ISBN 978 90 8865 0680
9 789088 650680

Prijs ! 23,50

bijbel & theologie | Herdrukken
Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. J. van Amstel

Intocht

Toegerust tot het
ambtelijk werk

tweede
druk

derde
druk

ISBN 978 90 6140 5351

ISBN 978 90 8865 1298
9 789088 651298

Prijs ! 14,50

9 789061 405351

Prijs ! 13,95

Ds. Philip Troost

Alister McGrath

Open lijnen

Een open geheim

zevende
druk

Tweede
herziene
druk

ISBN 978 90 435 1647 1

ISBN 978 90 435 0335 8
9 789043 503358

Prijs ! 17,50

9 789043 516471

Prijs ! 39,90
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bijbel & theologie | Gemeenteopbouw
Nelleke Boonstra, Gerry Kramer,
Jaap de Lange (red.)

Met de gemeente
het jaar door

Gerben Heitink en Arie Romein

Mini-handboek
voor de ouderling
Wegwijzer voor ouderling en
pastoraal medewerker

derde geheel herziene druk

Dit boek reikt ideeën aan voor gemeenteactiviteiten

In dit Mini-handboek voor de ouderling komen alle

gedurende het kerkelijk seizoen. Per maand staan

aspecten van het ouderlingschap aan de orde. Dit

thema’s en vragen centraal, die in die periode van het

succesvolle naslagwerkje werd voor de derde druk

jaar aan de orde zijn, te beginnen met de startzondag

geheel herzien en geactualiseerd.

in september. Eerder verschenen als 1000ste nummer
van Ouderlingenblad.

ISBN 978 90 5977 5633

ISBN 978 90 435 0715 8

Verschijnt Oktober 2010

Verschijnt Oktober 2010

Prijs ! 7,50

Prijs ! 9,90

9 789059 775633
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9 789043 507158

bijbel & theologie | Bijbeluitleg
Jos Zwetsloot

Brood en adem

Inspirerende overwegingen bij de evangelieverhalen van Matteüs (A-jaar)

‘Een vademecum van spiritualiteit voor de hedendaagse mens die zoekt naar zin een boeiende,
verwarrende en soms keiharde maatschappij.’
(De Kovel)
Voor elke zondag van het A-jaar een inspirerende
overweging. Een uitkomst voor leken die voorgaan
in vieringen, pastores die om inspiratie verlegen
zitten en individuele gelovigen die behoefte hebben
aan spirituele verdieping thuis

Troostrijk in
moeilijke dagen

Omslagontwerp Garage BNO

eerder verschenen

Uitvoering Paperback

Zout en licht

Formaat 16 x 24 cm

Inspirerende overwegingen voor het C-jaar

Omvang 192 blz.

ISBN 978 90 304 1135 2

NUR 709

Prijs ! 19,95

ISBN 978 90 304 1152 9
Verschijnt Oktober 2010
Prijs ! 19,90

9 789030 411352
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bijbel & theologie | Herdrukken
Hanna Lam & Wim ter Burg

Alles wordt nieuw

Verzamelbundel eenstemmig
veertiende druk
ISBN 978 90 297 1678 9
Prijs ! 14,90

9 789029 716789

Verzamelbundel met begeleidingen
voor diverse instrumenten
tiende druk
ISBN 978 90 297 1703 8
Prijs ! 24,90

9 789029 717038

Gerke van Hiele & Teun Kruijswijk Jansen

Jan Breimer & Gerrit Groeneveld (red.)

Liederen & gebeden
uit Iona & Glasgow meerstemmig

Tachtich lieten
út Taizé

vierde
druk

tweede druk

ISBN 978 90 304 1067 6
9 789030 410676

44 |

Prijs ! 19,95

ISBN 978 90 304 1118 5
9 789030 411185

Prijs ! 9,80

j

