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BIJ HET GEOPENDE WOORD
Bijbels dagboek jaargang 2011
Bij het geopende Woord is een Bijbels
dagboek geschreven door predikanten van
Gereformeerde Gemeenten. Nagenoeg
alle scribenten behandelen per maand
een afgerond onderwerp zoals: Psalm 23,
Abraham, Biléam, Cornelius de hoofdman,
en de bekering van Paulus. Er is rekening
gehouden met het kerkelijk jaar. De stukjes
zijn kort en leggen de nadruk op het geopende
Woord.
Voor ouderen en slechtzienden is een duidelijk
lettertype gebruikt.
Aan dit dagboek werkten mee:
ds. P. Blok
ds. J. van Haaren
ds. E. Hakvoort
ds. G. Heijkamp
ds. G. Hoogerland
ds. J. Koster
ds. G. van Manen
ds. G.J.N. Moens
ds. G. Pater
ds. E. Venema
ds. A.H. Verhoef
ds. A. Vermeij
ds. J.W. Verweij
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Diverse predikanten der
Gereformeerde Gemeenten
Geb. 375 blz.
ISBN 978 90 5551 594 3
Prijs: € 12,90

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER!

OVERDENKINGEN OVER
ELÍA EN ELÍSA
Het dienstwerk van Elía loopt ten einde. Met
het aanwijzen van Elísa toont de Heere dat
het dienstwerk op aarde voortgang zal hebben. ‘Want hierin is de spreuk waarachtig: Een
ander is het die zaait, en een ander die maait.’
Elísa heeft zichzelf niet uitverkoren. Naar
Gods soevereiniteit is hij verkoren tot kind en
tot knecht. Gods werk zal in de tijd openbaar
komen. Ook de heerlijkheid van de bediening
zal gezien worden.

ds. P. Blok
Geb. 172 blz.
ISBN 978 90 5551 565 3
Prijs: € 14,90
RECENT VERSCHENEN!

Geb. ca 176 blz.
ISBN 978 90 5551 583 7
Prijs: € 14,90
VERSCHIJNT D.V. DECEMBER!

NAJAARSAANBIEDING 2010 THEOLOGIE

35

GEVANGEN OM
HET EVANGELIE
Gevangen om het Evangelie is een vertaling
van Procedures tenues à l’endroit de ceux de la
religion du Pais Bas.
Het merendeel van dit boek is nooit eerder in
het Nederlands verschenen. Het is een historische beschrijving van de laatste maanden uit
het leven van Guido de Brès die hij doorbracht
in de gevangenis van Doornik en Valenciennes. Gedurende deze periode hield hij verschillende disputen met bisschoppen, priesters en
monniken, vooral over het Heilig Avondmaal,
de mis en het gezag van de paus.
In deze, door hem persoonlijk opgeschreven
verslagen, leren we De Brès kennen als een Bijbelgetrouwe herder en leraar van de kerk in de
verdrukking. Ook zijn parate kennis van oude
kerkleraars is treffend.

Guido de Brès
Geb. 216 blz.
ISBN 978 90 5551 574 5
Prijs: € 15,90

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER!
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GUIDO DE BRÈS 15221567
Guido de Brès (1522-1567)

Dr. P. Korteweg

Guido de Brès
(1522-1567)

Dr. P. Korteweg

Dr. P. Korteweg
Geb. ca 200 blz.
ISBN 978 90 5551 595 0
Prijs: ca € 16,90

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER!

Guido de Brès is bekend geworden als de auteur
van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Ook
kennen we hem van de ontroerende brieven
die hij aan het einde van zijn leven vanuit de
gevangenis aan zijn vrouw en aan zijn moeder
stuurde.
De Brès is werkzaam geweest in de Zuidelijke
Nederlanden. Omstreeks 1546 wordt hij ingewonnen voor de reformatie. Hij publiceert dan
zijn eerste boek, een weerlegging van de roomskatholieke kerkleer. Na een aantal omzwervingen komt hij als prediker terecht in Doornik
(Tournai). Hier schrijft hij de Nederlandse
Geloofsbelijdenis. Als hij vanwege de vervolgingen moet vluchten, komt hij in Sedan, waar
hij een boek tegen de wederdopers schrijft.
Als hij terugkeert naar de Nederlanden, wordt
hij spoedig gevangen genomen. Hij sterft in
Valenciennes als martelaar op het schavot.
Dit boek beschrijft het leven van deze
Nederlandse reformator. Perioden uit zijn leven
worden afgewisseld door theologische thema’s
uit zijn geschriften. Het geeft een beeld van
de theologische ontwikkeling van De Brès en
tekent hem als persoon tegen de achtergrond
van zijn tijd.
dr. P. Korteweg is predikant van de Hersteld
Hervormd Kerk te Oud-Beijerland. Hij is
voorzitter van de Stichting Heruitgave Werken
Guido de Brès.
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KOMT, LUISTERT TOE  deel 2
Uit het leven van het oude volk
Dit is het tweede deel van een serie boeken die
verschijnt onder de titel Komt, luistert toe.
De nadere omschrijving luidt: ‘Uit het leven
van het oude volk’, waarmee duidelijk wordt
aangegeven waar deze serie over handelt.
In dit deel werd het een en ander opgetekend
uit het leven van Cornelis Schouten, ds. P. van
der Heijden, Ali Ipema, vrouw Ooms, meester W.C. Burggraaf, G. van Ledden en vele
anderen. Zij mochten allen spreken over de
wegen die de Heere met hen hield en ontvingen onderwijs op de school van Koning Jezus,
Die de enige, ware Leraar is.

J. van Dam
Geb. 209 blz.
ISBN 978 90 5551 555 4
Prijs: € 15,90
[In voorbereiding: deel 3 t/m 6]
VERSCHENEN!
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DER VADEREN ERFENIS
deel 15
Zestal preken van Hollandse oudvaders
In deze vijftiende bundel zijn de volgende
predikaties opgenomen:
ds. S. Tjaden Psalm 42:12, ds. L.G.
Treviranus 1 Kon. 18:30-39, B. Freeman
Hand. 2:1-4, ds. P. Nahuys Joh. 6:44, ds. Jac.
De Groot Jes. 26:1b, ds. B. Smytegelt Joh. 3:3

Geb. ca 125 blz.
ISBN 978 90 5551 582 0
Prijs: € 11,90

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER!
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SERIE:

DE TABERNAKELDIENST
VERKLAARD
BRENGT HEM IN ZIJN HUIS OFFER
TOE deel 6
Zeven preken
In dit zesde deel gaat het over de
noodzakelijkheid en de heerlijkheid van de
offerdienst: het brandoffer, het spijsoffer, het
dankoffer, het zondoffer en het schuldoffer.
DE DAG, DE ROEM DER DAGEN deel 7
Zeven preken
In het zevende en laatste deel in deze serie
gaat het over de feesten in Israël: het feest
van de sabbat, van de nieuwe maan, van het
pascha, van pinksteren, van de loofhutten,
van de verzoendag en het feest des geklanks.

ds. C.A. van Dieren
Geb. 112 blz.
ISBN 978 90 5551 564 6
Prijs: € 12,50
RECENT VERSCHENEN!

Geb. 112 blz.
ISBN 978 90 5551 596 7
Prijs: € 12,50
VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER!
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U ZOEKT MIJN HART
De preek in dit boekje is van de hand van
de bekende Amerikaanse theoloog Jonathan
Edwards.
Edwards was een opwekkingsprediker die
de gereformeerde theologie bevindelijk wilde
uitwerken en verkondigen. Hij benadrukte de
soevereiniteit Gods, de totale verdorvenheid
van de menselijke natuur, de realiteit
van de hel en de absolute noodzaak van
wedergeboorte en bekering. Zijn prediking
had een sterk appellerend karakter.
In deze preek spoort Edwards allen die buiten
Christus zijn aan, om geweld te doen op het
Koninkrijk van God. Hoewel we zelf geen
vurig verlangen kunnen werken en alleen God
mensen beweegt om Hem ijverig te zoeken,
werkt Hij wel middellijk.

Jonathan Edwards
Geb. 72 blz.
ISBN 978 90 5551 581 3
Prijs: € 10,90

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER!
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DIE OREN HEEFT DIE HORE

Negen preken
Christus beveelt de apostel Johannes, de
grijze balling op Patmos, brieven te schrijven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië,
tot troost en waarschuwing.
Het blijken zeer verschillende gemeenten.
De ene wordt geprezen over verschillende
deugden en over het weren van het kwaad,
de andere wordt vermaand tot meerdere
wakkerheid en zorgvuldigheid. Of bestraft
over het verlaten van de eerste ijver en
liefde. Of gewaarschuwd voor aanstaande
verdrukking, met de belofte van de kroon
des levens aan de overwinnaars.
Op eenvoudige wijze behandelt ds. A.
Hofman (1912-1990) de brieven aan de
zeven gemeenten. Het blijken hoogst actuele brieven die de Kerk, ook van vandaag,
veel onderwijs bieden.

ds. A. Hofman
Geb. 152 pag
ISBN 978 90 5551 584 4
Prijs: ca € 14,95

VERSCHIJNT D.V. DECEMBER!
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EEN NIEUW HART...
Bijbels dagboek voor kinderen
Een nieuw hart… is een bijbels dagboek voor
kinderen. Elke dag wordt een (deel van een)
hoofdstuk uit de bijbelse geschiedenis aan
de orde gesteld. Op eenvoudige wijze wordt
de betekenis van Gods Woord toegepast op
het leven van de kinderen. De volle nadruk
valt steeds op de noodzakelijkheid en de
mogelijkheid van waarachtige bekering,
van Een nieuw hart… In navolging van de
oproep van de profeet Jesaja worden kinderen
aangespoord om de Heere te zoeken, terwijl
Hij te vinden is. Op vele bladzijden wordt een
toepassing gemaakt voor het dagelijks leven
van de kinderen.

C. Dubbeld (red.)
Geb. 375 blz.
ISBN 978 90 5551 310 9
Prijs: € 15,90
2e druk
VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER!

Het dagboek is geschreven door twaalf medewerkers:
M.D. den Boer-Coster, Nunspeet
D.D. Both, Veenendaal
C. Bruggink, Apeldoorn
C. Dubbeld, Gouda
J.A. van Hell, Amersfoort
W.M. Kloosterman-Coster, Elspeet
M. van Nifterik-Zwankhuizen,
Kootwijkerbroek
G. Noordermeer-Stegeman, Barneveld
H. van Veldhuizen-Bisschop, Barneveld
J. van Vliet, Kootwijkerbroek
A.C.H. van Vuuren, Kootwijkerbroek
R.M.C. van Walsem-van Ree, Barneveld
Alle medewerkers zijn werkzaam (geweest) in
het reformatorisch onderwijs.
NAJAARSAANBIEDING 2010 THEOLOGIE
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TWEEDE ZESTAL
PREDICATIES
Zestal preken
Ds. J. Fraanje (1878-1949) nam een vooraanstaande plaats in onder de predikanten van
Gereformeerde Gemeenten. Hij bekleedde
verschillende functies binnen het kerkverband
en men waardeerde zijn adviezen en raadgevingen. Zijn bevindelijke prediking gaf hem
veel achting onder Gods volk. De inhoud van
zijn prediking is wel genoemd ‘het soeverein
welbehagen des Vaders in Christus geopenbaard als enige grondslag der zaligheid en
verheerlijkt door onwederstandelijke genade.’
Zijn nalatenschap bestaat uit ruim vijftig
preken waaronder zeven zestallen.
In dit tweede zestal zijn de volgende preken
opgenomen: een preek voor Goede Vrijdag
over Kolossenzen 2:14, twee Paaspreken
over Matthéüs 28:5,6, een preek voor
Hemelvaartsdag over Handelingen 1:9-11 en
twee Pinksterpreken over Handelingen 2:2224.

ds. J. Fraanje
Geb. 174 blz.
ISBN 978 90 5551 570 7
Prijs: € 12,50

VERSCHENEN!
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ABRAHAMS PELGRIMSREIS
Ds. A. Hoogerland

brahams
Apelgrimsreis

25 Bijbellezingen over het leven van Abraham

ds. A. Hoogerland
Geb. 518 blz.
ISBN 978 90 5551 573 8

25 Bijbellezingen
De geschiedenissen in Gods Woord houden
rijke leringen in en het is nuttig dat ze telkens
weer worden overdacht en verklaard.
Abraham, de gunsteling des Heeren,
wordt door de Heere geroepen zijn land en
maagschap te verlaten en naar het land te gaan
dat God hem zal wijzen. Daarbij ontvangt hij
de belofte dat hij tot een groot volk zal worden
en dat in hem alle geslachten des aardrijks
gezegend zullen worden.
Abraham heeft ondervonden dat Gods
beloften door het onmogelijke heen vervuld
worden. De Heere doet immers een afgesneden
zaak op deze aarde. Dat is een les die Gods
ware volk niet vreemd is. Dat doet de Heere
opdat Hij hen beproeven zal in druk, in kruis
en in moeite en verdriet. Zo oefent Hij Zijn
Kerk in het leven der genade.
Ds. Hoogerland (1918-1986) geeft in deze
vijfentwintig preken een zuivere verklaring van
de gangen en wegen die de Heere met Zijn
volk houdt.

Prijs: ca € 32,50

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER!
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EEN HANDVOL GEITENHAAR
deel 1
Een handvol

Een handvol
geitenhaar
Een handvol geitenhaar
ds. w.c. Lamain

Ds. W.C. Lamain
(1904-1984) schreef vanuit
geitenhaar
‘de States’ talloze brieven en artikelen. Hij had
een geheel eigen en kenmerkende schrijftrant:
moluptas enistis quisinv endusam in con re vinuchterIldus.Ommodi
en
vol ernst,
terwijl rem
ookfugiagepaste luim
aborror antenimagnis
quaecatur aut quas molo dolor ma voluptatem
consenis
eiur,
odit,
cus,
nim
faccaer
rovidundi
ofniet ontbreekt.
ficte molorrupta cum ut uta et endant re natur
arcit, vellest eatio. Dus dolorerupta ipitatiurio eliVoor deze
serie is een selectie gemaakt van
bus.Mi, sinullent. Repelessi as doluptae exerero
et verovid qui occaepe rspietus.Non pel ex etur?
pennenvruchten
die quaspita
tussen
1947conen 1984
Nequo officabo. Nimus
eos expero
cum rate comnis qui con cus estinusti alitate ex et
ma vendae. Odit dolupturiae cullati ntiamene
werdenlat
gepubliceerd
in
De
Saambinder,
het
del moluptatur aut omni dolorit aut etus autent.
Facid que rera volupta nes ipsam es non corpos
kerkelijkreiumweekblad
vanestem
dequiGereformeerde
earuntem volestius
si il ipsundae porem rerios magnihici ut a aliqui voluptur
aciendae aliquos
nus, sequissunt
volor andel
mo- in
Gemeenten,
en
die
nog
niet
eerder
lor acestin velisin ctessen toressus as et fugia nis
susam rest, sum lam hicae. Et restio ime reperciboekvorm
zijnquiaverschenen.
mint, nobit
pro etur?Quia volorum verehen
imporro rrupta vidunt, ut latque por sim fuga.
quisquibusda
explitis prae.hij
Ur aut
prem
In veel Itaerrum
bijdragen
bepeinst
dierbare
inctae nobis dolecum facea nonsequatum que pa
cus es evelesto commodiam nonecus seces sollor
herinneringen
aan het
oude
volk
sandit officia voluptum
faccatiur
aboribus,
quo eavan God
conse volo eicium quo imi,
dat hij in zijn lange ambtelijke loopbaan zo
goed had gekend. Hij achtte hen vele malen
GEBR. KOSTER - BARNEVELD
hoger dan
zichzelf. Zijn correspondentie
bevat tevens veel onderwijs. Op eerlijke
wijze tracht hij telkens het allerkleinste in de
genade mee te nemen en het nabijkomende te
ontmaskeren: God op het hoogst verheerlijkt
en de zondaar op het diepst vernederd. Dat
maakt hem zo beminnelijk bij allen die Sion
niet gram zijn.

ds. w.c. Lamain

ds. W.C. Lamain
Geb. ca 288 blz.
ISBN 978 90 5551 585 1
Prijs: ca € 19,90

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER!
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BOVEN DE GLANS
DER ZON
De bekering van Saulus van Tarsen
Wij kennen wellicht voorbeelden van grote
zondaren die bekeerd zijn. De Heere Jezus
vertelt van een verloren zoon die tot inkeer
komt. Dat is een bemoedigend wonder. Daar
zien veel mensen naar uit als hun zoon of
dochter de wereld ingetrokken is. Komt zo
iemand tot bekering, dan is dat vaak tot ergernis
van mensen ‘die een kerkbank versleten hebben’.
De Heere Jezus omschrijft dat in de houding
van de oudste zoon in de gelijkenis van de
verloren zoon. In dit boekje leest u over zo’n
oudste zoon die een verloren zoon wordt en
genade mag leren kennen: een dubbel wonder!

ds. C.J. Meeuse
Geb. 125 blz.
ISBN 978 90 5551 561 5
Prijs: € 12,50

RECENT VERSCHENEN!
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EERSTE BUNDEL
KEURSTOFFEN
15 predicaties
De preken van ds. G. van Reenen (1864-1935)
worden in diverse kerkverbanden nog steeds
veelvuldig gelezen. Ze kenmerken zich door
iets oorspronkelijks. Zijn wijze van tekstbehandeling, zijn eenvoudige en verstaanbare
uitleg, trekt velen, ook vandaag nog. Op smakelijke en toch zeer stichtelijke wijze wist hij
de aandacht van zijn hoorders vast te houden.
Maar meer nog de bevindelijke en praktische
inhoud van zijn prediking, die is naar het hart
van Jeruzalem, maakten hem geliefd.
Ds. Van Reenen beijverde zich om in de
prediking zo eenvoudig mogelijk te zijn.
‘Verstandige mensen begrijpen het toch wel,
maar ook eenvoudige mensen moeten het
kunnen begrijpen’, was een gevleugelde uitdrukking van hem.

ds. G. van Reenen
Geb. 331 blz.
ISBN 978 90 5551 571 4
Prijs: € 22,50
VERSCHIJNT D.V. OKTOBER!
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TWEEDE BUNDEL
KEURSTOFFEN
15 predicaties
Deze bundel bevat preken die ds. Van Reenen
zelf uitgaf tijdens zijn ambtsperiode in Zeist.
In de predicatie over Openbaring 4:3b schrijft
hij – bij hoge uitzondering – iets over zijn
eigen bekering.
Zijn nalatenschap bestaat uit honderdvierentwintig preken, waaronder een
Catechismusverklaring.

ds. G. van Reenen
Geb. 329 blz.
ISBN 978 90 5551 572 1
Prijs: € 22,50
VERSCHIJNT D.V. OKTOBER!
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WAT DUNKT U VAN
DEN CHRISTUS?
20 meditaties over Matthéüs 22:42a
In deze bundel overdenkingen legt ds. Roos
de vraag aan ons hart die Christus eens stelde
aan de farizeeën: ‘Wat dunkt u van den
Christus?’ Een vraag van levensbelang, die ons
op het kruispunt van het leven plaatst. Het is
van tweeën één: óf wij hebben Christus lief, óf
wij haten Hem!
Ernstig wordt gewaarschuwd om ons
nauwkeurig te onderzoeken. Zijn we nog op
onszelf gericht? Of mogen we Hem boven
alles beminnen? Hem te kennen is het leven,
eeuwig leven.
ds. J. Roos is predikant van de Gereformeerde
Gemeenten in Nederland te Barneveld.

ds. J. Roos
Geb.112 blz.
ISBN 978 90 5551 579 0
Prijs: € 10,00
VERSCHIJNT D.V. SEPTEMBER!
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BIJ DEN KELK DES HEILS
deel 1
Dit is het eerste deel van een driedelige serie,
waarin in het kerkelijk jaar wordt gevolgd.
Deel 1 bevat drie adventspreken, twee
kerstpreken, een oudejaarsavondpreek en een
nieuwjaarspreek.
Ds. Venema (1922-2003) was predikant
van de Gereformeerde Gemeenten en
diende achtereenvolgens de gemeente
van Zwijndrecht, Drachten, MiddelburgCentrum, Elspeet en Scherpenisse, alwaar
hem op 15 februari 1999 op de meest eervolle
wijze emeritaat werd verleend.
De inhoud van zijn prediking was ontdekkend
en afsnijdend van alles buiten Christus voor
de nabijkomende en vertroostend voor
doodbrakenden, die gewezen worden op de
Schoonste van alle mensenkinderen.

ds. E. Venema
Geb. ca 120 blz.
ISBN 978 90 5551 586 8
Prijs: ca € 12,90

VERSCHIJNT D.V. DECEMBER!
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MIJN TOEVLUCHT EN
MIJN HOOG VERTREK
De Gereformeerde Gemeenten in oorlogstijd
De oorlogsjaren vormen een onvergetelijke
periode voor degenen die ze hebben
meegemaakt. Onzegbaar is het leed dat
werd aangericht. Ook in de Gereformeerde
Gemeenten trok de bezettingstijd diepe
sporen. In dit boek zijn veel gegevens daarover
bijeengebracht. Tal van verhalen, brieven en
foto’s worden voor het eerst gepubliceerd.
Deze herdenkingsuitgave wil wijzen op
Gods grote daden. Hij zond de tuchtroede,
Hij verloste ook van het juk van de bezetter.
Zijn bemoeienissen en bemoedigingen zijn
het waard om niet vergeten te worden. Gods
wonderlijke uitreddingen in het leven van Zijn
volk gedurende de Tweede Wereldoorlog zijn
waard gehoord, gelezen en herlezen te worden.

L. Vogelaar

Geb. 292 blz.
ISBN 978 90 5551 346 8
Prijs: € 19,90
3e druk
RECENT VERSCHENEN!
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BEVEILIGD IN DE
DUIST’RE NACHT… 1940  1945
Verhalen over de Tweede Wereldoorlog
voor jongeren
Gods wonderlijke uitreddingen in het
leven van Zijn volk gedurende de Tweede
Wereldoorlog zijn waard gehoord, gelezen en
herlezen te worden.
In dit boek zijn 18 waar gebeurde vertellingen
voor jongeren vanaf 10 jaar opgenomen,
waarin de regering en de zorg van de Heere
in die moeilijke periode op ontroerende wijze
mag doorklinken. Met behulp van de verhalen
wordt de oorlogstijd doorlopen. Zo lezen we
van een smokkelende dominee Lamain, maar
ook van Dove Knelia’s onwankelbare geloof in
de God van haar betrouwen. Steeds opnieuw
komt aan de orde dat niet de Duitsers, maar
de Heere regeert.

H. van Dam, M.H. Karels-Meeuse,
Lena Visser-Oskam, A. Vogelaar-van
Amersfoort, Nelleke Wander e.a.
Geb. 164 blz.

Hoewel dit boek speciaal voor jongeren
is geschreven, zal het ouderen ook zeker
aanspreken. Diezelfde God leeft nog en
ook voor ons is het zo onmisbaar dat we
God nodig krijgen voor de tijd en voor de
eeuwigheid.

ISBN 978 90 5551 345 1
Prijs: € 14,90
3e druk
RECENT VERSCHENEN!
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COMMOTIE ROND EEN
PROTOTYPE - deel 12
Remco Jongeneel wordt samen met Marieke
Wielinga naar Schiphol gestuurd, om een
persconferentie bij te wonen. Een zekere
Franssen zal daar zijn plannen voor een nieuw
type vliegtuig ontvouwen. Remco, die helemaal niet technisch is, vindt het maar niets
dat hij die opdracht krijgt. Dat verandert als
hij de plannen hoort. Franssen heeft met zijn
team van jonge, enthousiaste medewerkers
een hybride vliegtuig ontwikkeld, dat voor het
grootste deel op zonne-energie vliegt. Na de
persconferentie ontmoet Remco een vroegere
klasgenoot, Ruben Stapel, die voor Franssen werkt. Ruben kent de reputatie van ‘Het
Team’ als speurneuzen en vraagt Remco en
Marieke om hulp. Iemand probeert de plannen van Franssen te dwarsbomen en saboteert
de ontwikkeling van het prototype.
Marieke heeft intussen andere zorgen. Voor
de persconferentie ziet ze een man, die haar
bekend voorkomt. Blijkbaar heeft de man
haar ook herkend, want hij maakt zich zo snel
mogelijk uit de voeten. Wie is deze man en
heeft hij iets te maken met de commotie rond
het prototype?
Voor ze het weten zitten Remco en Marieke
weer tot hun nek toe in de narigheid. En dat
is niet erg bevorderlijk voor hun relatie …
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Janwillem Blijdorp
Geb. 188 blz.
ISBN 978 90 5551 587 5
Prijs: € 9,95

VERSCHIJNT D.V. SEPTEMBER!

ONDER DE MACHT VAN
DE TIRAN

H. Bouw
Geb. 184 blz.

Hé, wat is dat? Daar tussen de lange riethalmen … Het lijken wel een paar ogen! Nee,
dat kan natuurlijk niet. Geruisloos richt Johan
zich op om beter te kunnen kijken. Dan stokt
zijn adem hem in de keel. Daar zit iemand
verborgen tussen het riet! Hij ziet nu heel
duidelijk het gezicht van een jongen.
Als Johan wil opstaan, ziet hij dat de jongen
zijn vinger op zijn lippen legt. Langzaam schuift
hij dichterbij. Ja, nu ziet hij het duidelijk. De
jongen zit verborgen tussen het riet langs de
slootkant, met zijn lichaam in het water. Zou …
zou … dat misschien een vluchteling uit de trein
zijn?
Johan woont met zijn ouders op een boerderij
aan de rand een rustig dorp. De oorlog heeft
niet veel veranderd aan hun dagelijks leven.
Maar als hij ontdekt dat bij hen in de buurt
Joden uit een trein zijn ontsnapt, komen de
verschrikkingen van de oorlog snel dichterbij.
Nu merkt hij van nabij wat het betekent als
een tiran aan de macht is.

ISBN 978 90 5551 562 2
Prijs: € 12,50

RECENT VERSCHENEN!
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DICK EN GERDY EN DE
HOUTHAKKERS IN HET BOS
Dick en Gerdy, de twee boswachterskinderen,
stuiten op een gevaarlijke keverplaag in het
bos. Heel veel bomen blijken aangetast en
moeten verdwijnen. Kan hun hut, die vlak bij
de zieke bomen staat, blijven?
Ook in dit deeltje maken Dick en Gerdy weer
heel veel mee in het bos rond hun huis. Zo
ontdekken ze twee kleine hertjes, die geen
moeder meer hebben. En wat is dat voor
vreemde man, die zich vlakbij het huisje van
opa en oma heeft verstopt?
Een leuk boek voor jongens en meisjes vanaf
5 jaar.
Zelf lezen vanaf 7 jaar.

AVI 7/AVI E5

M. Burghout-Huisman
Geb. 80 blz.
ISBN 978 90 5551 580 6
Prijs: € 6,25

VERSCHIJNT D.V. SEPTEMBER!
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DE LAATSTE VIOOLKLANK
Als gevolg van een overeenkomst tussen Hitler
en Stalin worden twee levens van elkaar
losgescheurd. Alle in Rusland wonende Duitsers
moeten terug naar hun vaderland. Moedertje
Rusland verlaten … welk hart kan dat
verwerken?

Jan van Dam
Pb. 472 blz.
ISBN 978 90 5551 578 3
Prijs: € 22,50

VERSCHENEN!

Olga Wagner, een Russin van Duitse
origine, moet ook op weg naar het beloofde
land. Gouden bergen werden beloofd, maar de
ene teleurstelling volgt op de andere. Zij moet
leren dat verlies ook winst kan betekenen.
Bruno Milewski, zoon van een grootgrondbezitter in het door Duitsland bezette
Polen, is violist in hart en nieren. Hij speelt als
een magiër en het is een lust om naar hem te
luisteren. Dat geeft hem niet alleen erkenning,
maar maakt hem ook herkenbaar.
Bill Ferguson, een rasechte Amerikaan,
treedt in dienst bij de CIA, de geheime
dienst van de States. Hij infiltreert als Boris
Anatoliwitsch Boerkin in de Russische
wapenindustrie. Zijn opdracht luidt: Zoek uit
wat er gaande is, rapporteer dit aan ons en,
indien mogelijk, saboteer de boel, zodat zij ons
niet inhalen wat de wapenwedloop betreft.
Maar het oog en oor van Moskou, de KGB, is
overal …
De laatste vioolklank, een meeslepende
roman over de tragiek achter het IJzeren
Gordijn, speelt zich af in de jaren vóór, tijdens
en na de Tweede Wereldoorlog.
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DE VAL VAN EEN CRIMINEEL
‘Als een van jullie zijn mond opendoet, smijt ik
je overboord!’
Kees en Henk, de handen en voeten gebonden,
worden als postpakketjes van de boot in een busje
geladen; bestemming onbekend.
Hun ouders weten van niks. De jongens zouden
immers twee weken van de vakantie bivakkeren
in de schuilhut van Hardam, de rietbaas.
In het politiebureau van Rotterdam bestudeert
rechercheur Van Dijk het verslag dat voor hem
ligt. Al enige tijd bestaat het vermoeden dat
een financiële instelling in Papendrecht zich
met duistere praktijken bezighoudt.
Als de politieman even later hoort over de
verdwijning van Henk en Kees, heeft hij geen
flauw idee dat het een wel eens met het ander
te maken kan hebben.
Maar als hij de villa van de directeur van
Vrieseco Beleggingen binnenstapt, wacht hem
een verrassing …
Het besef dringt tot hem door hoe gemakkelijk de zucht naar geld een mens tot een
crimineel kan maken. En dan heeft een jongensleven niet veel waarde …

A. van de Graaf
Geb. 176 blz.
ISBN 978 90 5551 577 6
Prijs: € 8,95

VERSCHIJNT D.V. SEPTEMBER!
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MART, VANG DIE HOND!
help! een hond op het plein!
lot roept en fleur gilt,
maar mart vangt de hond.
hij vindt de hond heel leuk.
durf je met hem op stap, mart?
vraagt zijn baas.
o ja, dat durft mart best!
maar gaat dat wel goed …?
AVI 1/AVI M3

Ditteke den Haan
Geb. 48 blz.
ISBN 978 90 5551 590 5
Prijs: € 5,90

VERSCHIJNT D.V. SEPTEMBER!
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KONINGSKIND
(kerstverhalen)

Aan deze verhalenbundel voor verschillende
leeftijden werkten mee: Henk Koppelaar, Ria
van der Meij-Beijer, Roelof den Ouden, Sjoerd
Veenman en Lena Visser-Oskam.

Pb. ca 80 blz.
ISBN 978 90 5551 591 2
Prijs: € 3,95

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER!
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NIELS
EN DE PERFECTE KIDNAP
Harry
Marsman

Niels

en de perfecte kidnap

en de perfecte kidnap

Niels

‘Ik blijf thuis vanavond,’ houdt Hans voet bij
stuk. ‘Gaan jullie maar fijn naar het feestje van
de baron.’
Ze denken toch niet dat hij gezellig gaat
barbecueën, terwijl je op je vingers kan natellen
dat de dief vanavond terugkomt?
Niels en zijn vrienden mogen gebruikmaken
van het chique vakantiehuis van Nicks vader,
vlak bij de Duitse grens.
De avontuurlijk reis ernaartoe blijkt algauw
nog maar een klein begin te zijn van veel meer
spektakel.

Harry Marsman

Harry Marsman
Geb. ca 175 blz.
ISBN 978 90 5551 592 9

Het gedrag van de Duitse buurvrouw en
haar Nederlandse man roept bij hun eerste
ontmoeting al de nodige vragen op. En het
probleem van baron Ernst-Jan von Dostelaer,
bij wie ze de sleutels van het vakantiehuis
moeten halen, sleept hen regelrecht het
avontuur in. Nu wordt het voor Niels wel heel
moeilijk om zich aan zijn belofte te houden
zich dit keer met geen enkele vorm van
misdaadbestrijding te bemoeien …

Prijs: € 8,95

VERSCHIJNT D.V. SEPTEMBER!
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EEN JAAR LANG
TIM EN JULIA  deel 2
Tim en Julia zijn onafscheidelijke vrienden.
Al zolang ze naast elkaar wonen.
Ze spelen het hele jaar met elkaar.
In de lente, als er groene puntjes uit de grond
komen.
In de zomer, als Tim jarig is.
In de herfst, als ze een echte herfsttafel in de
klas mogen maken.
En in de winter, als ze van de hoge berg
kunnen sleeën.
Het hele jaar beleven ze van alles samen.
Deze fijne voorleesverhalen zijn geschreven
voor kinderen van 4 tot 6 jaar.

Sofyke Nieuwenhuis-Kemp
Geb. 266 blz.
ISBN 978 90 5551 598 1
Prijs: € 16,90

VERSCHIJNT D.V. OKTOBER!
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DOOR WONDEREN
ONS BEVRIJD
Historische verhalen voor jong en oud
De wegen waarlangs de Heere Zijn volk
leidt, zijn menigmaal wonderlijk en voor het
verstand onbegrijpelijk. Vroeger woonden er
in ons land vele geoefende kinderen Gods.
De wegen waarlangs de Heere Zijn volk
leidt, zijn menigmaal wonderlijk en voor het
verstand onbegrijpelijk. Over deze mensen en
over Gods wonderen – in de natuur en in de
genade – gaat het in dit boek. Het bevat twee
verhalenbundels die eerder verschenen onder
de titels Op de berg des Heeren zal het voorzien
worden (1983) en In nood doch gered (1984).

W.H. van Oostrum
Geb. 224 blz.
ISBN 978 90 5551 558 5
Prijs: € 14,90

RECENT VERSCHENEN!
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GIFLOZING ROND
GRONINGEN
In de stad Groningen verdient een bende
criminelen kapitalen met de productie en de
verkoop van xtc-pillen. De giftige restafval
lozen ze onder andere in het Winsumerdiep
en over de milieuschade die ze daardoor
veroorzaken, maken ze zich niet druk.
Als Hendrik en Martin op het schip van
een oom en tante meevaren naar Groningen
worden ze – al snel nadat het schip voor
de wal ligt – met de activiteiten van de
bende geconfronteerd. De vrienden worden
nieuwsgierig en het onderzoek dat ze doen
verloopt voor hen dramatisch. De bendeleden
gaan tot het uiterste, om hun criminele
belangen veilig te stellen.
Hendrik en Martin ontkomen maar net aan
hun belagers en hun xtc-avontuur eindigt in
een inferno van explosies en vuur.

Roelof den Ouden
Geb. 155 blz.
ISBN 978 90 5551 593 6
Prijs: € 8,50

VERSCHIJNT D.V. SEPTEMBER!

34

NAJAARSAANBIEDING 2010 LEESBOEKEN

DUITSERS OP DE DEEL
In het laatste oorlogsjaar maken Klaas en
Reijer veel mee. De Duitsers doen huiszoeking
op hun boerderij. Zouden de onderduikers
gevonden worden? Reijer en Klaas raken op
hun eigen manier betrokken bij het verzet. Maar hoe loopt het af met vader, als de
Duitsers hem dreigen dood te schieten?
Als er bij Reijer en Klaas thuis Duitsers
worden ingekwartierd, leren ze een andere
kant van de Duitsers kennen. Voor sommige Duitsers is de bevrijding ook werkelijk
bevrijding.
Vanaf ± 10 jaar

Jan van Reenen
Geb. 132 blz.
ISBN 978 90 5551 563 9
Prijs: € 8,50

RECENT VERSCHENEN!

NAJAARSAANBIEDING 2010 LEESBOEKEN

335

serie: MENORA

DE STRIJD VAN DE
ARME WEVER
Het leven van John Warburton

Als John Warburton, een arme, pasgetrouwde wever, een keertje uit nieuwsgierigheid in
een kerk komt, wordt hij door het Woord gegrepen. Er breekt een moeilijke periode voor
John aan. Zal hij voor de Heere bukken of toch
het oude, zondige leven weer oppakken?
De Heere laat John echter niet los en leidt
hem tot de kennis van de Heere Jezus. De
Heere doet nog meer: Hij roept John tot het
predikambt.
John moet ervaren dat zijn weg door vele
verdrukkingen gaat, maar, zo zegt hij: “Mijn
Jezus heeft alles welgedaan!”

De strijd van de
arme wever

Het leven van John Warburton

C. van Rijswijk

In dit boek zijn de belangrijkste elementen
uit Warburtons levensbeschrijving eenvoudig
naverteld. Een boek voor jonge én oudere lezers.

Menora - serie

De strijd van de arme wever

Het leven van John Warburton
Als John Warburton,
een
arme, pasgeDE strijD van DE armE
wEvEr
trouwde wever, een keertje uit nieuwsgierigheid in een kerk komt, wordt hij
door het Woord gegrepen. Er breekt een
moeilijke periode voor John aan. Zal hij
voor de Heere bukken of toch het oude,
zondige leven weer oppakken?
De Heere laat John echter niet los en leidt
hem tot de kennis van de Heere Jezus. De
Heere doet nog meer: Hij roept John tot
het predikambt.
John moet ervaren dat zijn weg door vele
verdrukkingen gaat, maar, zo zegt hij:
‘Mijn Jezus heeft alles welgedaan!’
GEBR. KOSTER - BARNEVELD

In dit boek zijn de belangrijkste elementen
uit Warburtons eigen levensbeschrijving
eenvoudig naverteld.
Een boek voor jonge én oudere lezers.
OS De strijd wever 2edr.indd 1

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

05-07-10 14:14

Geb. 117 blz.
ISBN 978 90 5551 453 3
Prijs: € 8,50
2e druk
VERSCHIJNT D.V. SEPTEMBER!
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serie: MENORA

DE DOKTER VAN
BETHELSDORP

C. van Rijswijk

Het leven van Johannes van der Kemp
Johannes van der Kemp doet zijn godvrezende
vader veel verdriet als hij zijn studie voor
dokter opgeeft en officier in het leger wordt.
Dat verdriet wordt nog groter door zijn
goddeloze levenswandel. Ook gelooft hij
niet meer wat er in de kerk gepreekt wordt.
Alleen een wonder kan daar verandering in
brengen. Dat wonder gebeurt, maar op een
verschrikkelijke manier.
Na zijn ommekeer wordt hij militair arts
(hij heeft zijn studie voor dokter later toch
afgemaakt). Als de Fransen ons land bezetten,
neemt hij ontslag. In hem groeit het verlangen
om zendeling te worden. Zijn wens wordt
vervuld en hij wordt door de Presbyteriaanse
Schotse Kerk naar Afrika uitgezonden. Daar
mag hij tot zegen zijn van vele Kaffers en
Hottentotten, ondanks de tegenwerking van
zwarten én blanken. Hij sticht zelfs een dorp
voor christelijke Hottentotten: Bethelsdorp.

Geb. 144 blz.
ISBN 978 90 5551 567 7
Prijs: € 8,50

VERSCHIJNT D.V. SEPTEMBER!
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DE FONTEINSERIE 12+

HET SCHATHUIS VAN
DE KONING
De betekenis van de tabernakeldienst
Eerbiedig betreden we het heiligdom en
bekijken we alles van dichtbij: het voorhof,
het brandofferaltaar en het koperen wasvat;
het heiligdom, de tentkleden, de gouden
kandelaar, de tafel der toonbroden, het
gouden reukaltaar en de ark.
Ook het werk van de priesters, de Levieten en
de hogepriester krijgt de aandacht, net als de
grote verzoendag en het Loofhuttenfeest.
De hele tabernakeldienst wijst heen naar de
beloofde Messías, Die met Zijn hartenbloed
de zonde van Zijn volk voor Gods aangezicht
bedekt.

C. van Rijswijk
Geb. 124 blz.
ISBN 978 90 5551 560 8
Prijs: € 8,50

VERSCHENEN!
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SERIE: HET WOORD VAN DE KONING

HET LEVEN VAN LOT
Lot heeft geen ouders meer.
Daarom woont hij bij zijn oom Abram.
Op een dag zegt de Heere tgen Abram:
“Ga naar het land dat Ik u wijzen zal.”
Abram en Lot doen wat de Heere van hen
vraagt.
Als de herders van Abram en Lot ruzie maken
verlaat Lot zijn oom.
Hij gaat in Sódom wonen; een god-de-lo-ze
stad.
Als de Heere Sódom door vuur gaat ver-woesten, mag Lot aan de straf ont-ko-men.
De Heere spaart Lot, ondanks de
verkeerde keus die hij deed.

C. van Rijswijk
Geb. 48 blz.

Dit boekje kan gebruikt worden om voor te
lezen aan kinderen vanaf ca 5 jaar.
Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf
lezen.
AVI 5 / AVI E4

ISBN 978 90 5551 588 2
Prijs: € 6,50

VERSCHIJNT D.V. NOVEMBER!
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serie:

NOLLEKE, EEN HOLLANDSE
JONGEN IN OORLOGSTIJD
Deel 7 Het regent granaten
In het dorp waar Nolleke woont
zijn de oorlogsjaren rustig verlopen.
Maar dat verandert als de bevrijders van
Europa in Frankrijk zijn geland.
Deel 8 Verzet en vuil verraad
Het verzet tegen de Duitsers groeit aan het
eind van het jaar 1944 en verzetsgroepen
brengende vijand veel schade toe.
Maar het succes dat de mannen in het verzet
hebben, maakt hen soms erg onvoorzichtig.
AVI 7 / AVI E5

C. van Rijswijk
Geb. 56 blz.
ISBN 978 90 5551 568 4
Prijs: € 5,95
VERSCHENEN!

Geb. 56 blz.
ISBN 978 90 5551 569 1
Prijs: € 5,95
VERSCHENEN!
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SERIE: OP WEG NAAR HET VADERHUIS

JOSEPH EN HET RIJKE MEISJE
deel 23
Joseph Philpot kan heel goed leren.
Zijn vader is do-mi-nee en hij hoopt
dat zijn zoon ook do-mi-nee wordt.
Als Joseph aan de ho-ge-school studeert,
ontmoet hij een rijke man.
Die vraagt of hij naar Ierland wil komen,
om zijn zoons les te geven.
In Ierland wacht Joseph een
grote te-leur-stel-ling.
Maar daar gebeurt ook een groot wonder!
De Heere geeft Joseph een nieuw hart.
Als hij weer in Engeland is, mag hij veertig
jaar in Gods Kerk dienen.

C. van Rijswijk

Dit boekje kan gebruikt worden om voor te
lezen aan kinderen vanaf ca 5 jaar.
Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf
lezen.
AVI 6 / AVI M5

Geb. 48 blz.
ISBN 978 90 5551 566 0
Prijs: € 5,95

VERSCHENEN!
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MAARTJES KERSTFEEST

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Vanaf ca 10 jaar
AVI 8/AVI M6 - E6

Maartjes
Kerstfeest

Maartjes Kerstfeest

Maartje wordt op school geplaagd omdat ze
zulke armoedige kleren draagt. Gelukkig
neemt Hannes van de voddenboer het voor
haar op.
Als haar plaaggeest een ongeluk krijgt, mogen
Maartje en Hannes laten zien wat echte
naastenliefde is.

A. den Uil-van Golen

Maartje, die geen ouders meer heeft, woont bij
MAARTJES KERSTFEEST
haar tante inMaartje,
eendieklein
dijkhuisje. Tante Mien
geen ouders meer heeft, woont bij haar tante in een
klein dijkhuisje. Tante Mien zorgde altijd goed voor haar, maar
nu,
in
de
winter,
is
ze
ziek
en kan ze niet
meer werken.
Dat be-in de
zorgde altijd tekent
goed
voor haar,
maar
nu,
dat er geen inkomsten zijn. En er is haast geen eten meer
en ook geen hout voor de kachel. Maar de Heere zorgt, juist op
winter, is ze ziek
kanhet verwacht.
ze niet meer werken.
momentenen
dat niemand
Maartje wordt op school geplaagd omdat ze zulke armoedige
Dat betekentkleren
datdraagt.erGelukkig
geen
inkomsten zijn. En
neemt Hannes van de voddenboer het
voor haar op. Als haar plaaggeest een ongeluk krijgt, mogen
Maartje
en Hannesmeer
laten zien wat
echteook
naastenliefde
is.
er is bijna geen
eten
en
geen
hout
Vanaf ca. 10 jaar
voor de kachel.
Maar
AVI 8/AVI
M6 - E6 de Heere zorgt, juist op
momenten dat niemand het verwacht.

A. den Uil-van Golen

A. den Uil-van Golen
Geb. 100 blz.
ISBN 978 90 5551 597 4
Prijs: € 7,95

VERSCHIJNT D.V. SEPTEMBER!
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VERDWENEN
Als zijn vrouw Anna van de ene op de andere
dag spoorloos verdwijnt, raakt Maarten
Meesters in een diepe crisis.
Die wordt nog verergerd als blijkt dat
de politie hem als mogelijke verdachte
beschouwt, en als hij zich gaat afvragen of
hij de mensen in zijn omgeving wel kan
vertrouwen.
Langzaam maar zeker ontdekt hij dat Anna
veel voor hem heeft verborgen. Geheimen die
haar tot een dramatische beslissing brachten.

Sjoerd Veenman
Pb. 192 blz.
ISBN 978 90 5551 575 2
Prijs: € 10,00

VERSCHENEN!
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VERGEVING?
Veel is hetzelfde gebleven sinds Bertrand hier
de vorige keer was. Alleen is het ijs gesmolten
en het gras op de oever begint groen te
worden, maar de natuur is niet minder
indrukwekkend dan toen. Ook nu heeft
de lucht een loodgrijze kleur waartegen de
vuurtoren wit afsteekt.
Even breekt de zon door. Op deze plek
stonden Markus en hij de vorige keer.
Verwonderd keken ze beiden over de kruiende
ijsschotsen. Nu vormen wilde golven het
decor. Markus zou zeggen …
Met een vermoeid gebaar strijkt Bertrand
langs zijn ogen. Markus is er niet meer en
daarom kan hij nooit meer echt genieten.
De wind woelt door zijn haar. Hier staat een
eenzaam mens.
Nu moet hij gaan. Nog even werpt hij een
blik over het meer. Het is alsof hij op de
grens van de aarde staat. Dan ontdekt hij
de kleurrijke boog van Gods trouw langs de
donkere lucht. De uiteinden lijken standvastig
postgevat te hebben op de onrustige golven.
Dat hij dit nu moet zien …

Nelleke Wander
Pb. 230 blz.
ISBN 978 90 5551 576 9
Prijs: € 12,90

VERSCHENEN!
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Ds. P. Blok
UIT DE OPPERZAAL (2)
Overdenkingen over
ontmoetingen met
oude pelgrims en hun
wijze levenslessen.
123 blz geb
9789055512454
€ 11,90

Ds. P. Blok
UIT DE OPPERZAAL (3)
Overdenkingen over
ontmoetingen met
oude pelgrims en hun
wijze levenslessen.
128 blz geb
9789055513086
€ 11,90

Ds. P. Blok
ELÍA, DE TISBIET
(1)
25 overdenkingen over
Elía.
150 blz geb
9789055514847
€ 14,90

aantekeningen gemaakt over de weg die de Heere met haar
heeft gehouden. In de eerste plaats voor haar familie, maar
later vond ze het, met veel schroom goed dat dit geschrift
voor een bredere kring werd uitgegeven.
De titel: Doch Hij zal verschijnen tot ulieder vreugde (Jes.
55:5m) is een tekstwoord waaraan zij in haar leven door genade houvast mocht krijgen. De Heere wilde dit in Zijn grote
trouw menigmaal bevestigen.
Tevens is een korte beschrijving opgenomen van de laatste levensjaren en het sterfbed van P. Melis, de vader van
Thona Butijn.
Deze herdruk is aangevuld met enkele brieven aan familie
en vrienden.

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

OS_Doch Hij.indd 1

Guido de Brès
DE NEDERLANDSE GELOOFSBELIJDENIS
De tekst van de NGB,
voorzien van kanttekeningen en uitgeschreven bewijsteksten.
204 blz geb
9789055515561
€ 15,90

Guido de Brès
HET WAPEN VAN
HET CHRISTELIJK
GELOOF
Belangrijke thema’s
zoals: Doop, Heilig
Avondmaal, enz.
346 blz geb
9789055515578
€ 27,90

Doch Hij zal verschijnen tot ulieder vreugde

Thona Butijn - Melis (1906 - 1993) heeft tijdens haar leven enige

T. Butijn-Melis

Doch Hij zal verschijnen
tot ulieder vreugde

Ds. P. Blok
ELÍA, DE TISBIET
(2)
23 overdenkingen
over Elía.
169 blz geb
9789055515110
€ 14,90

THEOLOGIE

Ds. P. Blok
UIT DE OPPERZAAL (1)
Overdenkingen over
ontmoetingen met
oude pelgrims en hun
wijze levenslessen.
140 blz geb
9789055511181
€ 11,90

Doch Hij
zal verschijnen
tot ulieder
vreugde
T. Butijn-Melis

03-04-2008 11:12:19

Ds. A.M. den Boer
HET LEVEN VAN
MOZES - DEEL 2
Tien preken over de
tien plagen die over
Egypte zijn gekomen.
188 blz geb
9789055513802 van
€ 14,75 voor € 7,50

Ds. A.M. den Boer
HET LEVEN VAN
MOZES - DEEL 3
Elf preken over de
trouw des Heeren jegens een murmurerend
en opstandig volk.
192 blz geb
9789055514663
van € 15,50 voor € 7,50

T. Butijn-Melis
DOCH HIJ ZAL
VERSCHIJNEN
TOT ULIEDER
VREUGDE
Persoonlijke aantekeningen over de weg die de
Heere met haar hield.
109 blz geb
9789071420962
€ 11,90

DER VADEREN
ERFENIS (2)
Zes preken van Hollandse oudvaders.
133 blz geb
9789055510894
€ 11,90

DER VADEREN
ERFENIS (4)
Zes preken van Hollandse oudvaders.
128 blz geb
9789055511532
€ 11,90

DER VADEREN
ERFENIS (5)
Zes preken van Hollandse oudvaders.
127 blz geb
9789055511747
€ 11,90

J. van Dam

Komt,

luistert toe

deel 1

deel 1

De auteur schreef voor het kerkblad van de Oud
Gereformeerde Gemeente te Kinderdijk vele artikelen die handelden over het oude Godzalige volk,
dat in bredere kring enige bekendheid genoot. Hij
ging daarvoor te rade bij oudere mensen, die dat
volk persoonlijk hadden gekend, en schreef over
zaken en gebeurtenissen die nooit eerder op schrift
waren gesteld.
In dit deel vindt de lezer hetgeen werd opgetekend
uit het leven van Neeltje Aardoom, Bastiaantje
van Wijk, Jan Geense, Evert Jan Ariese en vele
anderen.
Zij mochten spreken over de wegen die de Heere
met hen hield en ontvingen onderwijs op de school
van Koning Jezus, Die de enige, ware Leraar is.

Komt, luistert toe

Komt, luistert toe

J. van Dam

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Ds. Chr. van Dam
HET GELOOF BEHOUDEN
Zes preken over teksten uit de Brieven van
Paulus.
131 blz geb
9789055515073
€ 12,50

uit het leven van het oude volk

J. van Dam
KOMT, LUISTERT
TOE (1)
Uit het leven van het
oude volk.
200 blz geb
9789055515295
€ 15,90
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DER VADEREN
ERFENIS (7)
Zes preken van Hollandse oudvaders.
141 blz geb
9789055512461
€ 11,90

DER VADEREN
ERFENIS (8)
Zes preken van Hollandse oudvaders.
137 blz geb
9789055512973
€ 11,90

DER VADEREN
ERFENIS (9)
Zes preken van Hollandse oudvaders.
116 blz geb
9789055513130
€ 11,90

DER VADEREN
ERFENIS (10)
Zes preken van Hollandse oudvaders.
131 blz geb
9789055513581
€ 11,90

DER VADEREN
ERFENIS (11)
Zes preken van Hollandse oudvaders.
110 blz geb
9789055513963
€ 11,90

DER VADEREN
ERFENIS (12)
Zes preken van Hollandse oudvaders.
119 blz geb
9789055514380
€ 11,90

DER VADEREN
ERFENIS (13)
Zes preken van Hollandse oudvaders.
125 blz geb
9789055514793
€ 11,90

DER VADEREN
ERFENIS (14)
Zes preken van Hollandse oudvaders.
127 blz geb
9789055515257
€ 11,90

C.A. van Dieren
v.d.m.
LEERBOEK
Beknopte inleiding in
de geloofsleer.
224 blz geb
9789055512713
€ 22,50

Ds. C.A. van Dieren
GEEF MIJ WEDER
DE VREUGDE UWS
HEILS
Tien preken uit het
leven van David.
195 blz geb
9789055511549
€ 14,75

Ds. C.A. van Dieren
VERHEF GIJ HET
LICHT UWS AANSCHIJNS
Elf preken uit het
leven van David.
210 blz geb
9789055512140
€ 14,75

Ds. C.A. van Dieren
NIET FEILEN IN
MIJN TROUW**
Tien preken uit het
leven van David.
167 blz geb
9789055512584
€ 14,75

Ds. C.A. van Dieren
UW TROUW ZAL
NOOIT VERGAAN
Elf preken uit het
leven van David.
183 blz geb
9789055512980
€ 14,75

Ds. C.A. van Dieren
NOODDRUFTIGEN ZAL HIJ VERSCHONEN
Negen preken uit het
leven van David.
180 blz geb
9789055513093
€ 14,75

Ds. C.A. van Dieren
ELK DER VORSTEN ZAL ZICH
BUIGEN
Negen preken uit het
leven van David.
160 blz geb
9789055513772
€ 14,75
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Ds. C.A. van Dieren
NAÄMAN DE SYRIËR**
Tien Bijbellezingen
over Naäman
140 blz geb
9789055514090
€ 14,75

Ds. C.A. van Dieren
ONS BUIGEN
WAAR ZIJN
TROON ZAL
STAAN (1)
Zeven preken over de
tabernakeldienst.
125 blz geb
9789055514403
€ 12,50

Ds. C.A. van Dieren
ALS REUKWERK
VOOR U TOEGERICHT (2)
Zeven preken over de
tabernakeldienst.
111 blz geb
9789055514571
€ 12,50

Ds. C.A. van Dieren
DE PRIESTERS
MET MIJN HEIL
BEKLEÊN (3)
Zeven preken over de
tabernakeldienst.
117 blz geb
9789055514854
€ 12,50

Ds. C.A. van Dieren
LAAT ARONS HUIS
GODS GOEDHEID
LOVEN (4)
Zeven preken over de
tabernakeldienst.
108 blz geb
9789055514861
€ 12,50

Ds. C.A. van Dieren
UW AMBT BEKLEEDT MET
EER (5)
Zeven preken over de
tabernakeldienst.
108 blz geb
9789055515547
€ 12,50

C. Dubbeld
JONGEREN IN
BABEL
Bijbels dagboek voor
jongeren.
374 blz geb
9789055514397
€ 15,90

Jonathan Edwards
STRIJD DE GOEDE
STRIJD
Drie preken.
80 blz geb
9789055515011
€ 10,90

ER IS EEN PLAATS
BIJ MIJ**
Zeven preken van
predikanten uit de
Ger. Gem.
138 blz geb
9789055514564
van € 13,90 voor € 5,95

Ds. J. Fraanje
EERSTE ZESTAL
PREDICATIES
Drie kerstpreken,
twee oudejaarsavondpreken en een nieuwjaarspreek.
159 blz geb
9789055515318
€ 12,50

Ds. J. van Haaren
OFFERS DIE DES
AVONDS BRANDEN
Bijbels dagboek.
375 blz geb
9789055513437
€ 24,90

TWEE BOEKEN
GODS
Dagboek, samengesteld uit geschriften
van oudvaders.
375 blz geb
9789055515301
€ 24,90

Ds. A. Hofman
HOSÉA, DE ZOON
VAN BEÉRI
33 overdenkingen
over de profetieën van
Hoséa.
127 blz geb
9789055515134
€ 12,90

Ds. C. Hogchem
ALS HEN GEWELD
EN LIST BESTRIJDEN
Meditatieve gedachten
n.a.v. de achtste zaligspreking.
152 blz geb
9789055514946
€ 14,90

Ds. C. Hogchem
VERKONDIGING
VAN DE GETUIGENIS GODS**
Zes preken.
125 blz geb
9789055514540
€ 11,50
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A. Hoogendoorn (red.)
DOE UZELF GEEN
KWAAD
Pastorale aspecten
rond suïcide, met
bijdragen van ambtsdragers uit diverse
kerkverbanden.
200 blz pb
9789055514526 van
€ 12,90 voor € 6,95

Ds. A. Hoogerland
DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS
Verklaring van de
Heidelbergse Catechismus, in twee
delen.
800 blz geb
9789071420405
€ 54,50

R. HoogerwerfHolleman
GELIJK EEN EIKENBOOM**
Uit het leven van
Arend Baan
(1856-1937).
92 blz geb
9789055512683
€ 8,90

R. HoogerwerfHolleman
HET VERACHTE
EN ONEDELE
Het levensverhaal
van Willem Aaftink,
bijgenaamd de Snieder
(1874-1948).
84 blz geb
9789055512300
€ 8,90

R. HoogerwerfHolleman
STILLE WATEREN
Kerkelijk en gezelschapsleven te IJsselmonde in de 19e eeuw.
138 blz geb
9789055515325
€ 14,90

R. HoogerwerfHolleman
ZIJN GENEGENHEID IS TOT MIJ**
Levensschetsen van
Godvrezende vrouwen
onder het oude volk in
Rijssen.
84 blz geb
9789055513543
€ 8,90

Ds. A. van Houselt
OVERDENKEN EN
GEDENKEN
Twintig meditaties,
gerangschikt rond het
kerkelijk jaar.
87 blz geb
9789055515592
€ 10,00

George Hutcheson
HET BOEK JOB
Een zakelijke en
praktikale verklaring,
in twee kunstlederen
banden.
1500 blz geb
9789055514625
€ 149,50

J. de Jager
CATECHISATIESCHETSEN
Bij het vragenboekje
van Hellenbroek.
233 blz geb
9789055513550
€ 22,50

J. de Jager
GODSDIENSTIGE
GEVOELENS GETOETST
Een samenvatting van
Religious Aff ections,
het bekende boek van
Jonathan Edwards.
72 blz geb
9789055513895 van
€ 8,90 voor € 5,95

Ds. C. de Jongste
LIEFLIJKHEID EN
SAMENBINDERS
Facetten uit de kleine
kerkhistorie rondom ds.
Nicolaas Hendrik Beversluis, praeses synodi 1907.
432 blz geb
9789055514168 van
€ 32,50 voor € 14,90

Ds. C. de Jongste (red.)
...TOT MIJN GEDACHTENIS!
Artikelen over Avondmaalsdeelname en
meditatieve bijdragen
rond het Avondmaal.
199 blz geb
9789055513796
€ 16,90

A. van de Kieft
DE SCHEPPING
De auteur wil iets
doorgeven van de
grote werken Gods,
zowel in de schepping
als in de herschepping.
122 blz pb
9789055515448
€ 10,00

A. van de Kieft
KORTE OVERDENKINGEN
Een bundel met actuele onderwerpen.
145 blz pb
9789055512997
€ 10,00

Jac. Koelman
VRAGEN VOOR
ZELFONDERZOEK
Herschreven door ds.
C.J. Meeuse.
48 blz pb
9789055515042
€ 4,95
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Ds. J. Koster
TEERKOST OP DE
WEG
Bijbels dagboek.
372 blz geb
9789071420290
€ 24,90

Willy van Lagen-van
’t Sant
UW WOORD
VOOR ELKE DAG
Eenvoudig dagboek
over de Psalmen.
375 blz pb
9789055514229
€ 12,90

Ds. C.J. Meeuse
KINDEREN VOOR
GOD OPVOEDEN
Praktische adviezen
m.b.t. een christelijke
opvoeding in het gezin,
kerk en op school.
300 blz geb
9789055515455
€ 24,90

Ds. C.J. Meeuse
CHRISTUSKENNIS
Wanneer heeft men
toegang tot het Avondmaal? Waarom is kennis van Christus nodig
bij de viering van het
Avondmaal?
80 blz geb
9789055514809
€ 10,90

Ds. A.D. Muilwijk
GEZETTE HOOGTIJDEN (2)
Acht preken.
170 blz geb
9789055513567
€ 12,50

Ds. A.D. Muilwijk
GEZETTE HOOGTIJDEN (3)
Acht preken.
165 blz geb
9789055513819
€ 12,50

J.H. Madern
EEN VAST VERBOND GEMAAKT (1)
Over de bediening van
het genadeverbond van
Adam tot Abraham.
168 blz geb
9789055514878
€ 14,90

J.H. Madern
’T VERBOND MET
ABRAHAM, ZIJN
VRIND (2)
Over de bediening van
het genadeverbond van
Abraham tot Mozes.
166 blz geb
9789055515202
€ 14,90

J. Mastenbroek
GEWASSEN IN DE
BLOEDFONTEIN
Uit het leven van Anna
Ruit-de Wachter.
163 blz geb
9789055513383
€ 14,90

Drs. C.J. Meeuse
SCHIJN BEDRIEGT
Een christelijke
visie op toneelspel
en speelfi lm.
173 blz geb
9789055514410
€ 14,90

Ds. P. Melis
HET LOON VAN
ZIJN MEESTER
28 meditaties over de
rede van Stéfanus.
176 blz geb
9789055514823
€ 15,90

Ds. A.D. Muilwijk
GEZETTE HOOGTIJDEN (1)**
Acht preken.
173 blz geb
9789055513352
€ 12,50

Ds. A.D. Muilwijk
GEZETTE HOOGTIJDEN (4)
Acht preken.
160 blz geb
9789055514021
€ 12,50

Ds. A.D. Muilwijk
GEZETTE HOOGTIJDEN (5)
Acht preken.
160 blz geb
9789055514250
€ 12,50

Ds. A.D. Muilwijk
GEZETTE HOOGTIJDEN (6)
Acht preken.
165 blz geb
9789055515127
€ 12,50
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Lambertus Myseras
DER VROMEN ONDERVINDING
Al de werken van
Myseras in één band.
538 blz geb
9789055515097
€ 39,90

J.C. Philpot
KORENAREN UIT
DE VOLLE OOGST
Bijbels dagboek.
geb 9789055515462
€ 24,90

J.C. Philpot
DE GANGEN VAN
GODS KERK (1)
Tien preken.
190 blz geb
9789055515332
€ 15,50

J.C. Philpot
DE GANGEN VAN
GODS KERK (2)
Tien preken.
196 blz geb
9789055515349
€ 15,50

J.C. Philpot
DE GANGEN VAN
GODS KERK (3)
Tien preken.
215 blz geb
9789055515356
€ 15,50

J.C. Philpot
DE GANGEN VAN
GODS KERK (4)
Tien preken.
218 blz geb
9789055515363
€ 15,50

J.C. Philpot
DE GANGEN VAN
GODS KERK (5)
Tien preken.
217 blz geb
9789055515370
€ 15,50

J.C. Philpot
DE GANGEN VAN
GODS KERK (6)
Tien preken.
173 blz geb
9789055515387
€ 15,50

J.C. Philpot
DE GANGEN VAN
GODS KERK (7)
Tien preken.
192 blz geb
9789055515394
€ 15,50

J.C. Philpot
DE GANGEN VAN
GODS KERK (8)
Elf preken.
165 blz geb
9789055515400
€ 15,50

J.C. Philpot
DE GANGEN VAN
GODS KERK (9)
Tien preken.
221 blz geb
9789055515417
€ 15,50

J.C. Philpot
DE GANGEN VAN
GODS KERK (10)
Tien preken.
232 blz geb
9789055515424
€ 15,50

J.C. Philpot
SERIE DE GANGEN
VAN GODS KERK
COMPLEET
Tien delen.
geb 9789055515431
€ 125,00

S. Pike en S. Hayward
GEWETENSVRAGEN
Natuur of genade? Geestelijke hoogmoed
- Bekommering over
het Heilig Avondmaal.
222 blz geb
9789055514182
van € 17,90 voor € 9,95

C. van Rijswijk
MIJN REISLIED
Bijbels dagboek voor
jongeren.
375 blz geb
9789055514052
€ 15,90
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C. van Rijswijk
WIJS MIJ DE WEG
Bijbels dagboek voor
kinderen (7+).
389 blz geb
9789055513284
€ 15,90

Ds. A. Schreuder
WAAROM HEERE...?
Pastorale handreiking
bij waarom-vragen.
98 blz geb
9789055512515
€ 9,95

Ds. A. van Straalen
DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS
Verklaard in 52 zondagen.
700 blz geb
9789055514885
€ 54,50

J. Schuts
HET BESCHEIDEN
DEEL DER ZIEKEN
Ernstige waarschuwing
voor de nabijkomende
en onderwijs over de
vertroosting van de
Heilige Geest.
309 blz geb
9789055513147
van € 21,50 voor €12,50

Ds. E. Venema
OP HET ALOUDE
KERKENPAD
42 meditatief getinte
samenspraken.
152 blz geb
9789055512911
van € 9,50 voor € 5,50

Ds. E. Venema
UIT HET LEVENSBOEK VAN SAMUËL
Vijftien preken.
244 blz geb
9789055515233
€ 17,90

J.M. Vermeulen
IN DE LIJN VAN
LEDEBOER 18401959
Ruim honderd jaar
predikanten, oefenaars
en gemeenten.
222 blz geb
9789055514212 van
€ 21,50 voor € 9,90

W. Visser
ALS IK BEROOFD
BEN
Rouwverwerking ...
een onmogelijke mogelijkheid.
89 blz geb
9789055514649
€ 10,00

L. Vogelaar
ROEPT ZIJN WELDAÂN UIT
Elementen uit de geschiedenis van de Ger.
Gem. in Nederland,
België en NoordAmerika.
272 blz geb
9789055515080
€ 24,90

L. Vogelaar
WERP UW BROOD
UIT OP HET WATER
Leven en werk van
evangelist J. Kwantes.
168 blz geb
9789055515226
€ 15,90

L. Vogelaar
BLAAST DE BAZUIN
Levensschetsen van o.m.
oefenaar M. Remijn,
ds. A. van der Horst,
ds. L. Kieboom en ds.
J.C. van Ravenswaay.
235 blz geb
9789055513161
van € 18,50 voor € 11,90

L. Vogelaar
DIE HIER BEDRUKT
MET TRANEN
ZAAIT
Leven en werk van ds.
J. Vreugdenhil (18791944).
272 blz geb
9789055513154
van € 19,90 voor € 11,90

L. Vogelaar
GEDENK ZIJN
GROTE DADEN
Een bundel schetsen
en verhalen uit de
geschiedenis van de
Gereformeerde Gemeenten. 214 blz geb
9789055514106
€ 18,50

Pelgrims
komen
Thuis

I
ISBN 90-5551-294-X

Uit het leven van
ds. E.L. Meinders en zijn echtgenote

L. Vogelaar
PELGRIMS KOMEN THUIS
Uit het leven van ds.
E.L. Meinders, predikant van de Ger. Gem.
te South Holland.
205 blz geb
9789055512959
€ 17,50

L. Vogelaar

UITGEVERIJ/BOEKHANDEL GEBR. KOSTER - BARNEVELD

L. Vogelaar

L. Vogelaar

ISBN 90-5551-295-8

L. Vogelaar

Pelgrims komen Thuis

Pelgrims komen Thuis
Ds. W.C. Lamain kwam graag in de Gereformeerde Gemeente van South
Holland. “De hemel daalde nog af, en dan is het kleine getal mensen
ook geen beletsel meer,” schreef hij eens. Nog altijd is er in South Holland een overblijfsel gelaten, zoals de vrouw van ds. E.L. Meinders lang
geleden te geloven kreeg.
Haar levensbeschrijving is in dit boek opgenomen. “In al de jaren dat ik
die gemeente dienen mocht van tijd tot tijd, heb ik vaak gehoord over
de genade die God in het hart van die vrouw had verheerlijkt,” schreef
ds. Lamain. “Grote en kostelijke zaken had God haar geleerd. In alle
eenvoudigheid heeft die godzalige vrouw enkele aantekeningen uit haar
leven mogen beschrijven. Met veel genoegen en vereniging heb ik ze
mogen lezen.”
Deze levensschets is aangevuld met een beschrijving van de boeiende
geschiedenis van deze kleine gemeente. Daarbij wordt aandacht besteed
aan de strijd van ds. Meinders (een “kampvechter voor de zuivere leer,”
zoals ds. C. Hegeman hem noemde), aan de doop van een 95-jarige
vrouw door ds. W.C. Lamain en aan de baptistische invloeden waardoor er veertig jaar lang geen enkel kind gedoopt werd.
We lezen over de reizen van ds. G.H. Kersten, ds. J.B. Bel, ds. J. van
Zweden, ds. J.T. Doornenbal en ds. A.M. den Boer. Er zijn fragmenten
opgenomen uit brieven, artikelen of preken van ds. J. van de Hoef, ds.
W.C. Lamain en ds. C. Vogelaar.
Dit boek verschijnt op het moment dat het 130 jaar oude kerkje gesloten staat te worden. South Holland gaat een nieuwe kerk bouwen.
Daarmee wordt een periode afgesloten. Een periode waarin de gemeente ondanks alles bleef bestaan. “Een monument van Gods trouw.”

Schetsen uit het kerkelijk leven van de Nederlandse
emigranten in Noord-Amerika

L. Vogelaar
IN VERAFGELEGEN STREKEN
Wetenswaardigheden
over het (kerkelijk)
leven van Nederlandse
emigranten overzee.
210 blz geb
9789055512942
€ 17,50
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Albert Wessels
NAAR HET LAND
DAT IK U WIJZEN
ZAL
Een reis door Israël
aan de hand van gravures van Bijbelse
taferelen.
197 blz geb
9789055512645
van € 27,50 voor € 14,90

52

J.M. van Wijk
LOTGENOTEN
Twee voormalige
dwangarbeiders in
nazi-Duitsland vertellen hun aangrijpende
verhaal.
93 blz geb
9789055515059
€ 12,50
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Drs. P.A. Zevenbergen
WAT BETEKENT ...?
Toelichting bij moeilijke woorden in de
Statenvertaling.
150 blz geb
9789055514687
€ 12,50

W. van der Zwaag
TWAALF RÉVEILGETUIGEN
Willem Bilderdijk en
zijn geestverwanten.
520 blz geb
9789055512799
van € 38,50 voor € 19,50

G. van der Zwaan (red.)
ZIJN DADEN
GEDENKEN 16002000
Historische schetsen
in en rond de dorpskerk van Elspeet.
104 blz geb
9789055514274
van € 21,90 voor € 5,00

H. Beijeman
BIJBELSE KRUISWOORDRAADSELS
41 kruiswoordraadsels
voor het hele gezin.
85 blz pb
9789055512652
€ 4,50

H. Beijeman
WOORDZOEKERS
(1)
Voor de groepen 3,
4 en 5 van de basisschool.
71 blz pb
9789055512379
€ 4,50

H. Beijeman
WOORDZOEKERS
(2)
Voor de groepen 6,
7 en 8 van de basisschool.
77 blz pb
9789055512386
€ 4,50

Janwillem Blijdorp
DE JACHT OP DE
WREKER (1)
Remco en Marieke gaan
naar Den Haag om een
reportage te maken over
een brand.
160 blz geb
9789055511464
€ 9,95

Janwillem Blijdorp
DE GESTOORDE
GELEERDE (2)
In een korenveld worden
graancirkels ontdekt.
146 blz geb
9789055511822
€ 9,95

Janwillem Blijdorp
DE GEVAARLIJKE
WONDERDOKTER
(4) Remco en Marieke
ontdekken dat het de
‘dokter’ niet interesseert
wat de gevolgen zijn
van zijn middeltjes.
186 blz geb
9789055512577
€ 9,95

Janwillem Blijdorp
DE VERMISTE
HULPVERLENER
(7) De broer van Marieke verdwijnt op
mysterieuze wijze.
175 blz geb
9789055513697
€ 9,95

Janwillem Blijdorp
BOMALARM IN
EUROPOORT (8)
Een artikel over de
aanslag op 11/9 is het
begin van een confrontatie met een terrorist.
159 blz geb
9789055514069
€ 9,95

H. Bouw
MAX EN HET VERDACHTE OLIEVAT
(1) Er gebeuren geheimzinnige dingen op
het nieuwe schip naast
de woonboot van Max.
172 blz geb
9789055512928
€ 8,95

H. Bouw
MAX EN DE VERBORGEN BUIT (2)
De onderaardse gangen
bij ‘Het Hoge Huis’ trekken de belangstelling,
van Max én van boeven.
207 blz geb
9789055513192
€ 9,95

Janwillem Blijdorp
KROONJUWELEN EN DODE RAVEN (Deel 11)

De jonge journalist Remco Jongeneel en de
fotografe Marieke Wielinga werken bij het
Christelijk Dagblad en gaan voor die krant
regelmatig samen op pad.
Voor hun collega’s is dat een reden om hen
een beetje spottend ‘Het Team’ te noemen.
Maar misschien zijn die collega’s wel jaloers
op de prestaties van ‘Het Team’...
Als ze nieuws ruiken proberen Remco en
Marieke de onderste steen boven te krijgen. Dat is voor hen niet altijd
zonder gevaar, maar levert wel voorpaginanieuws op!
De speurzin van Remco en Marieke bezorgt hun hoofdredacteur soms grijze haren, maar wordt door de lezers van de krant bijzonder gewaardeerd.

TEAM
DOSSIER

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Janwillem Blijdorp
VONDST UIT HET
VERLEDEN (9)
Remco en Marieke
ontmoeten een diamantenhandelaar die
hun een voorstel doet.
188 blz geb
9789055514427
€ 9,95

Janwillem Blijdorp
SABOTAGE ROND
HET WAD (10)
Een gedupeerde man
schrijft een brandbrief
naar alle dagbladen en
vraagt aandacht voor
zijn zaak. 219 blz geb
9789055514786
€ 9,95

KROONJUWELEN EN DODE RAVEN

Remco Jongeneel en zijn collega Marieke zijn voor het Christelijk Dagblad
naar Londen gereisd om een reportage te maken over de plechtigheden
bij de opening van het parlementaire jaar. Ze brengen ook een bezoek
aan de zwaarbeveiligde Tower waar de beroemde Imperial State Crown
en de kroonjuwelen bewaard worden, die koningin Elizabeth bij die
gelegenheid draagt.
Als ze na dit bezoek op de Tower Bridge lopen, en Marieke daar foto’s
maakt, zijn ze er getuige van dat de kroon en de kroonjuwelen op
een spectaculaire wijze uit de Tower worden geroofd. Dat Marieke ook
foto’s van de overval maakte, leidt ertoe dat ze, meer dan hen lief is,
bij de zaak betrokken raken.
Remco en Marieke zijn in de moeilijke positie dat ze niet anders kunnen
doen dan de politie helpen om de criminelen te vinden die achter de
roof zitten.
Die riskante onderneming loopt voor hen maar net goed af…!

LEESBOEKEN

Jan van Batenburg
MET MOEDIGE
MANNEN MEE
Dr. Elisha Kent Kane
was de leider van de
Noordpoolexpeditie
die wordt beschreven.
230 blz geb
9789055515219
€ 14,90

Janwillem Blijdorp

AANSCHOUWEN IN
VERWONDERING
Kerstverhalen voor
jong en oud.
80 blz pb
9789055513765
€ 3,95

Janwillem Blijdorp

KROONJUWELEN
EN DODE RAVEN

TEAM
DOSSIER

DEEL 11

Janwillem Blijdorp
KROONJUWELEN
EN DODE RAVEN
(11) Remco is in Londen om een reportage te
maken over de opening
v.h. parlementaire jaar.
189 blz geb
9789055515264
€ 9,95
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H. Bouw
MAX EN DE VALSEMUNTERS (3)
Er gebeuren geheimzinnige dingen bij de spoorbrug, maar niemand
weet er het fijne van.
175 blz geb
9789055513611
€ 8,95

H. Bouw
MAX EN HET GEHEIM VAN DE ZEECONTAINER (4)
Max, Henk en Bram
zijn getuige van een
autokraak. Hier begint
een nieuw avontuur.
190 blz geb
9789055513826
€ 9,95

H. Bouw
MAX EN HET
GEHEIM VAN DE
OORLOGSBUIT (5)
Max, Henk en Bram
verheugen zich op een
fijne vakantie. Maar
dit valt tegen.
188 blz geb
9789055514816
€ 9,95

H. Bouw
Vijf delen als pakket
224200455
€ 24,90

E.P. de Bruin-van Lagen
ZOEKEN IN DE
BIJBELBOEKEN
57 puzzels uit vrijwel
ieder Bijbelboek, voor
jong en oud.
143 blz pb
9789055514762
€ 6,95

M. Burghout-Huisman
DICK EN GERDY
EN HET KRAKENDE BOS (1)
Dick en Gerdy logeren
bij hun opa en oma op
de Veluwe.
94 blz geb
9789055512768
€ 6,25

M. Burghout-Huisman
DICK EN GERDY
SPEUREND IN
HET BOS (2)
Wat is er met opa aan
de hand? En wie is de
vreemde kerel in het bos?
80 blz geb
9789055513208
€ 6,25

M. Burghout-Huisman
DICK EN GERDY
DWALEND IN HET
BOS (3)
Wonen in het bos is
heel leuk, maar een bos
kan óók gevaarlijk zijn.
85 blz geb
9789055513956
€ 6,25

M. Burghout-Huisman
DICK EN GERDY
EN DE STROPER
IN HET BOS (4)
Voor Dick en Gerdy
biedt het bos geen geheimen meer. Of toch
wel...? 64 blz geb
9789055514298
€ 6,25

M. Burghout-Huisman
DICK EN GERDY
EN DE VOSSEN IN
HET BOS (5)
Er is een kip weg en
niemand snapt waar
hij is.
72 blz geb
9789055514748
€ 6,25

M. Burghout-Huisman
DICK EN GERDY
EN HET GEHEIM
IN HET BOS (6)
Dick en Gerdy ontdekken een tent, diep
in het bos.
72 blz geb
9789055515158
€ 6,25

Aart van Dam
JACHT OP DE
OCEAAN
Karl Heugen maakt zijn
eerste oorlogsreis mee aan
boord van de Bismarck.
413 blz pb
9789055514618
€ 19,90

Jan van Dam
VERLOREN IN HET
WOESTE LAND (1)
Franz en Peter belanden – na de slag om
Stalingrad – in een
strafkamp in Syberië.
200 blz geb
9789055513635
€ 12,90

Jan van Dam
VLUCHT DOOR
HET WOESTE
LAND (2)
Een zelfstandig te
lezen vervolg op: Verloren in het woeste land.
302 blz geb
9789055514195
€ 15,90

Jan van Dam
STRIJD OM HET
VERLOREN DORP
(3) Johann krijgt de
leiding over de bouw van
een stuwdam. Als die
klaar is, moet het dorp
verdwijnen. 270 blz geb
9789055514960
€ 15,90
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Jolanda Dijkmeijer
EEN KOSTBARE
SCHAT
Gijs de Vries leidt een
eenzaam leven. Bovendien heeft hij ooit een
belofte gedaan die hij
niet is nagekomen.
150 blz geb
9789055513512
van € 9,90 voor € 5,95

Jolanda Dijkmeijer
JE MAG ER ZIJN,
MARLIES
Marlies wordt uitgenodigd om met haar
vriendin op vakantie
te gaan.
154 blz geb
9789055513932
van € 9,90 voor € 5,95

EEN LICHTEND
LICHT
Kerstverhalen voor
jong en oud.
pb 9789055514458
€ 3,95

C. van den End
FREDDY EN ZIJN
HAMSTER (1)
tam-my is de ham-ster
van fred-dy. Hij is uit
zijn kooi ont-snapt.
36 blz geb
9789055513598
€ 5,25

C. van den End
EEN KONIJN
VOOR FREDDY EN
ACHMED (2)
kees-jan en zijn broer
fred-dy heb-ben ie-der
een ko-nijn.
35 blz geb
9789055513925
€ 5,25

C. van den End
FREDDY GAAT
VERHUIZEN (3)
Waarom is het feest?
vraagt fred-dy. Wij
gaan naar een nieuw
huis, zegt mama.
40 blz geb
9789055514731
€ 5,25

Wennie Evers
WERKBOEK DE
RODE DRAAD
De lijn van de heilshistorie in woord en
beeld voor kinderen
vanaf 5 jaar.
100 blz pb
9789055513376
€ 9,95

K. Fris
JENNY, DE HUTBEWOONSTER
De geschiedenis van
Jenny eenvoudig
naverteld voor jonge
kinderen.
48 blz geb
9789055515479
€ 14,95

A. van de Graaf
HET GEHEIM VAN
EEN VERRADER (1)
Henk en Kees schuilen
in het schuurtje van Van
Grieken. Daar is iets
geheimzinnigs.
157 blz geb
9789055512522
€ 8,95

A. van de Graaf
DIAMANTENJACHT
BIJ NACHT (2)
Wie logeert erbij Knelis de Snor? Henk en
Kees vinden hem maar
een vreemde snuiter.
173 blz geb
9789055512829
€ 8,95

A. van de Graaf
DE SCHAT IN DE
EENDENKOOI (3)
Kees en Henk merken
iets verdachts bij de
eendenkooi.
195 blz geb
9789055513212
€ 8,95

A. van de Graaf
IN HET WEB VAN
DE RODE SPIN (4)
‘De Rode Spin’, een
Rotterdamse rascrimineel, heeft de touwtjes
stevig in handen.
157 blz geb
9789055513420
€ 8,95

A. van de Graaf
DE ERFENIS VAN
EEN ZONDERLING (5) Op een dicht
begroeid terrein heeft
een kasteel gestaan. Dat
maakt nieuwsgierig ...
169 blz geb
9789055514076
€ 8,95

A. van de Graaf
RAADSELS ROND
DE OUDE MOLEN
(6) Henk en Kees
logeren bij een oom en
tante. Daar doen ze een
vreemde ontdekking.
157 blz geb
9789055514441
€ 8,95

A. van de Graaf
IN DE GREEP VAN
DE PANTER (7)
Oud-Alblas is in rep
en roer: een ontvoering
en een brand.Henk en
Kees ontdekken wie daar
achter zit. 160 blz geb
9789055514892
€ 8,95
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A. van de Graaf
GEVAAR IN DE
SMOKKELHOEK (8)
Kees en Henk logeren
bij een oom en tante
in Groningen. Daar
ontdekken ze opzienbarende dingen …
172 blz geb
9789055515486
€ 8,95

Ditteke den Haan
BERT BLUST DE
BRAND
Bert hoort een vreemd
geluid. Even later staat
hij in zijn pyjama en op
blote voeten in de tuin.
44 blz geb
9789055514830
€ 5,90

Ditteke den Haan
WAAR IS JE TAS,
MART?
De klas gaat op reis,
met de trein en pap mag
ook mee! In de trein is
het heel leuk, totdat …
56 blz geb
9789055515271
€ 5,90

R. Hoogerwerf-Holleman

STRIJDBAAR
VOLK - TRILOGIE
Het gezin Sanders
overleeft de Holocaust, behalve vader.
468 blz pb
9789055515103
€ 22,50

M. Hotting
MOEDERS JONGEN
Een verhaal voor jong
en oud over dat wat
in een kinderhart kan
omgaan.
16 blz pb
9789055513789
€ 1,95

W.A. van der Jagt
LEER MIJ VERSTAAN
Bemoedigingsgedichten.
64 blz pb
9789055513840
van € 7,25 voor € 2,95

KOM TOT HET HEIL
Kerstverhalen voor
jong en oud.
80 blz pb
9789055515493
€ 3,95

Nellie van Leerdam
BOP WAAR BEN JE?
Bop is de hond van
Jan. Op een dag loopt
Bop weg. Jan zoekt
en zoekt, maar hij ziet
Bop niet.
43 blz geb
9789055513710
van € 5,50 voor € 2,95

Nellie van Leerdam
JAAP EN ZIJN
SCHAAP
Jaap en Kees zijn in de
wei. Ze gaan naar een
schaap. Dat is mijn
schaap, zegt Jaap trots.
48 blz geb
9789055514311
€ 4,95

Nellie van Leerdam
HET KERSTFEEST
VAN WIM EN WEIS
Weis komt uit een ver
land. Hij weet niet
wat kerstfeest is. Hij
mag met Wim mee
naar de kerk.
52 blz geb
9789055515183 € 5,90

G.W. van Leeuwenvan Haaften
25 PASPUZZELS
Over Bijbelse personen en Bijbelboeken.
54 blz pb
9789055514328
€ 3,90

Harry Marsman
DE AFSCHEIDSBRIEF
Als Stef door een hartinfarct wordt getroffen,
doet hij zijn bedrijf
over aan zijn neven.
157 blz geb
9789055513949
van € 10,95 voor € 5,95

Harry Marsman
NIELS EN DE KRANS
VAN DE WRAAK
Niels en Wouter worden geconfronteerd
met dierenmishandeling.
207 blz geb
9789071420597
€ 8,95

Harry Marsman
NIELS EN DE ZWARTE VREEMDELING
’s Nachts wordt in het
veld een koe geslacht.
De politie is ten einde
raad.
160 blz geb
9789071420822
€ 8,95

Harry Marsman
NIELS EN DE MANKE PYROMAAN
Niels komt op het
spoor van een pyromaan.
152 blz geb
9789055511105
€ 8,95
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Harry Marsman
NIELS EN DE
ONVERWACHTE
ONTDEKKING
De kermis in het dorp
heeft grote aantrekkingskracht op Niels.
147 blz geb
9789055511846
€ 8,95

Harry Marsman
NIELS EN HET VERBODEN AVONTUUR
Niels en Wouter raken
bij een inbraak betrokken en gaan op onderzoek uit.
151 blz geb
9789055512096
€ 8,95

Harry Marsman
NIELS EN DE ONBEKENDE ZWERVER
Ongewild beleven
Niels en Wouter een
angstig middernachtelijk avontuur, die bijna
fataal afloopt.
154 blz geb
9789055512539
€ 8,95

Harry Marsman
NIELS EN DE VERDWENEN DUIKER
Niels en Wouter ontdekken dat hun geheime
hut bewoond wordt. Ze
stuiten op een duister
zaakje.
160 blz geb
9789055512737
€ 8,95

Harry Marsman
NIELS EN HET
DREIGEND VERLEDEN
Een dreigbrief en een geheimzinnige schim. Wat
heeft dat te betekenen?
163 blz geb
9789055513253
€ 8,95

Harry Marsman
NIELS EN DE SCHIM
IN DE MIST
Niels organiseert voor
zijn vrienden een overlevingstocht. Het wordt
een dag vol onaangename verrassingen.
174 blz geb
9789055513574
€ 8,95

Harry Marsman
NIELS EN DE BENDE VAN FRED
Als Niels zijn jongere
broer Wouter leert
schaatsen, worden ze
opgeschrikt door een
harde knal ...
175 blz geb
9789055514465
€ 8,95

Harry Marsman
NIELS EN DE DUBBELSPION (12)
Niels wil wel eens een
rustige en onbezorgde
vakantie, samen met
zijn broer Wouter en
hun vrienden, maar ...
181 blz geb
9789055515509
€ 8,95

Linda Meijsen-van
Prooijen
VRIENDEN DOOR
VUUR (1)
Twee jongens die elkaar
niet kennen, komen
door een ongeval met
elkaar in aanraking.
72 blz geb
9789055513628
€ 6,25

Linda Meijsen-van
Prooijen
DE SCHAT IN DE
PASTORIE (2)
Vroeger woonde in
de pastorie een Joods
gezin.
102 blz geb
9789055514472
€ 6,25

Sofyke Nieuwenhuis-Kamp

Jan van Noord
ONTVOERING VAN
KROMHOLT (1)
Floris heeft het niet
breed als zijn vader
instemt met een merkwaardig verzoek ...
150 blz geb
9789055512560
van € 8,50 voor € 5,95

Jan van Noord
ANGST ROND
KROMHOLT (2)
Bernhard wordt beschuldigd van toverij
en het bereiden van
drankjes.
176 blz geb
9789055513277
van € 8,50 voor € 5,95

W.H. van Oostrum/
W. van Oostrum-van
Voorst
WONDERLIJKE
WEGEN
Historische verhalen
voor jong en oud.
296 blz geb
9789055513338
€ 19,90

Roelof den Ouden
ZWENDEL OP
ZUID-BEVELAND (1)
In België en ZuidBeveland worden
veel aanhangwagens
gestolen.
125 blz geb
9789055513727
€ 8,50

LEES NOG EENS
VOOR VAN TIM EN
JULIA (1)
Zestig leuke voorleesverhalen, voor kinderen tot 6 jaar.
230 blz geb
9789055514083
€ 14,90
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Roelof den Ouden
SMOKKEL VIA
SASSENHEIM (2)
Als Hendrik en Martin in
hun vakantie bij een open overslagbedrijf werken,
doen ze een ontdekking ...
155 blz geb
9789055513918
€ 8,50

Roelof den Ouden
FRAUDE RONDOM
FLEVOLAND (3)
Een veehandelaar is het
brein achter een gigantische fraude met de
oormerken van koeien.
144 blz geb
9789055514281
€ 8,50

Roelof den Ouden
OVERVAL IN
OVERBERG (4)
Hendrik is ongewild
getuige van een overval op een benzinestation.
150 blz geb
9789055514908
€ 8,50

Jac. Overeem
MOEDERS BIJBEL
Twee weeskinderen
komen onder de hoede
van een hardvochtige
oom, die zich niet om
hen bekommert.
162 blz geb
9789071420283
€ 10,90

C. van Rijswijk
GRITTE EN EKI DE
EKSTER
Prentenboek, waarin
de auteur de nadruk
legt op liefde tot dieren en de natuur.
32 blz geb
9789055514915
€ 13,95

C. van Rijswijk
DE HEERE IS MIJN
HERDER (1)
Vertellingen over
Psalm 23.
123 blz geb
9789055515165
€ 8,50

C. van Rijswijk
TOTDAT SILO
KOMT (2)
Jakobs zegeningen,
verteld aan kinderen.
95 blz geb
9789055514922
€ 8,50

C. van Rijswijk
HIJ SCHENKT MIJ
HULP, HIJ REDT
MIJ KEER OP KEER
34 historische vertellingen.
105 blz geb
9789055511501
€ 8,50

C. van Rijswijk
U SMEEKTEN ZIJ
VAN MENSENHULP ONTBLOOT
25 historische vertellingen over gebedsverhoringen van verschillende
kinderen des Heeren.
139 blz geb
9789055510108
€ 10,95

C. van Rijswijk
WANNEER UW
PAD LOOPT DOOR
DE ZEE
20 historische verhalen.
110 blz geb
9789055514205
€ 8,90

C. van Rijswijk
EEN TROOSTER
IN NOOD (5)
Een boeiend en leerzaam verhaal uit de
tijd van de Franse
Revolutie.
104 blz geb
9789055514779
€ 8,50

C. van Rijswijk
DE MOLENAAR
VAN LEWES (6)
Het leven van Eli
Ashdown.
122 blz geb
9789055515288
€ 8,50

C. van Rijswijk
JOHN IS NIET
BANG (3)**
John Knox.
46 blz geb
9789071420917
€ 5,95

C. van Rijswijk
MEESTER HUS IS
DAPPER (4)
Johannes Hus.
46 blz geb
9789055510139
€ 5,95

C. van Rijswijk
HET GEHEIM VAN
GUIDO (5)
Guido de Brès.
46 blz geb
9789055510146
€ 5,95
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Dit is het negende deeltje van de serie: ”Op weg naar
het Vaderhuis”. Het is de bedoeling dat in deze serie
verschillende deeltjes verschijnen over personen uit de
Kerkgeschiedenis.
Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca. 7 jaar kunnen het
zelf al lezen.

AUGUSTINUS WIL WIJS WORDEN (deel 11)
C. van Rijswijk

Een en een is twee.
Twee en twee is vier.
De korte regels
dreunen door de klas.
De regels moeten
precies gelijk
op-ge-zegd worden.
O wee, wie niet oplet.
Voor de klas
staat de meester.
In zijn hand
heeft hij een zweep...
Dit is het elfde deeltje van de serie: ”Op weg naar
het Vaderhuis”. Het is de bedoeling dat in deze serie
verschillende deeltjes verschijnen over personen uit de
Kerkgeschiedenis.
Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca. 7 jaar kunnen het
zelf al lezen.

AVI 7 / AVI E5

Augustinus
wil wijs worden

ISBN 90-5551-112-9

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

AVI 6

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk
GEBR. KOSTER-BARNEVELD

C. van Rijswijk
DE DOKTER EN
ZIJN ZWARTE
KINDEREN (8)
Johannes van der
Kemp.
46 blz geb
9789055510696
€ 5,95

C. van Rijswijk
JAN DE MANDENMAKER VAN ALKMAAR (7)
Jan Arents.
46 blz geb
9789055510559
€ 5,95

van de serie: ”Op weg naar
e bedoeling dat in deze serie
schijnen over personen uit de

Jan
de Bakker

WILLIAM DE KOLENDRAGER (deel 13)
C. van Rijswijk

”Moeder, ik heb zo’n honger”,
klaagt de jongen als hij bin-nen-komt.
Moeder schijnt hem echter niet te horen.
”Wil-li-am, je komt net op tijd.
Kom, mee naar het bos!”
Even later slentert de jongen
achter moeder aan.
”Wat loopt u hard”, zegt hij.
Maar ook dat hoort
de arme werkvrouw niet.

Dit is het dertiende deeltje van de serie: ”Op weg naar
het Vaderhuis”. Het is de bedoeling dat in deze serie
verschillende deeltjes verschijnen over personen uit de
Kerkgeschiedenis.
Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca. 7 jaar kunnen het
zelf al lezen.

als voorleesboekje voor kindeen vanaf ca. 7 jaar kunnen het
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JAN DE BAKKER
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el.
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or
straten…

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 9

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 11

C. van Rijswijk
PETRUS EN DE
VROME VORST (9)
Petrus Datheen.
46 blz geb
9789055510849
€ 5,95

C. van Rijswijk
DE BEROEMDE
KETELLAPPER (10)
John Bunyan.
46 blz geb
9789055510856
€ 5,95

C. van Rijswijk
AUGUSTINUS WIL
WIJS WORDEN (11)
Aurelius Augustinus
46 blz geb
9789055511129
€ 5,95

C. van Rijswijk
FRITS KRIJGT
TOCH EEN
PLAATS (15)
Frits Kohlbrugge.
46 blz geb
9789055512508
€ 5,95

C. van Rijswijk
GEORGE DE ZOON
VAN EEN HERBERGIER (17)
George Whitefield.
48 blz geb
9789055513079
€ 5,95

C. van Rijswijk
TOEN DE HOORNBLAZER VIEL (18)
John Marrant.
46 blz geb
9789055513475
€ 5,95
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William
de kolendrager

AVI 5

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 13
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HET KINDEKE EN ZIJN STER
C. van Rijswijk

Kijk daar eens gaan!
Wijze, rijke mannen
zitten op ka-me-len.
Ze zijn zo blij.
Hun ogen stralen!
“Toch gekomen!”
fluis-te-ren ze.
Ze weten het heel zeker:
De Koning is als
Kin-de-ke in het
land van de Bijbel
geboren!
Dit boekje is een deeltje van de serie: “Het woord van de
Koning”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis.
Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen
vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf
al lezen.
AVI 6

C. van Rijswijk

ISBN 90-5551-387-3

David, zendeling
onder de roodhuiden

ISBN 90-5551-019-X

HET KINDEKE
EN

ZIJN

STER

HET KINDEKE EN ZIJN STER

hter over David en
der de hei-den-en.

e deeltje van de serie: “Op weg
Het is de bedoeling dat in deze
eeltjes verschijnen over personen
is.
en als voorleesboekje voor kindenderen vanaf ca 7 jaar kunnen het

C. van Rijswijk
WILLIAM DE KOLENDRAGER (13)
William Huntington.
48 blz geb
9789055511686
€ 5,95

C. van Rijswijk

an het liefst

DAVID, ZENDELING ONDER DE ROODHUIDEN

ONDER DE ROODHUIDEN

C. van Rijswijk

ISBN 978-90-5551-168-6

C. van Rijswijk
JAN DE BAKKER (12)
Jan de Bakker.
46 blz geb
9789055511556
€ 5,95

kt als zen-de-ling
en.
verre en
n maken.
iet vrien-de-lijk
e wilden.
elfs woedend

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

GEBR. KOSTER-BARNEVELD

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 12

LD

EVELD

Petrus en de
vrome vorst

AUGUSTINUS WIL WIJS WORDEN

Daar staan twee mensen
voor een grote deur.
”Hier moeten we zijn, jongen.”
De stem van vader klinkt zacht
en ook wat ver-drie-tig.
Pieter kijkt zijn
vader eens aan.
Ja, nu zal het
gaan ge-beu-ren.

PETRUS EN DE VROME VORST

PETRUS EN DE VROME VORST (deel 9)
C. van Rijswijk

C. van Rijswijk
UITGEVERIJ/BOEKHANDEL GEBR. KOSTER-BARNEVELD

Serie: Op weg naar het Vaderhuis deel 19

C. van Rijswijk
DAVID, ZENDELING ONDER DE
ROODHUIDEN (19)
David Brainerd.
48 blz geb
9789055513871
€ 5,95

C. van Rijswijk
WEVER JOHN
KRIJGT ANDER
WERK (20)
John Warburton.
48 blz geb
9789055514304
€ 5,95

C. van Rijswijk
WILLIAMS GROTE
OMKEER (21)
William Gadsby.
48 blz geb
9789055514595
€ 5,95

C. van Rijswijk
GEORGE EN DE
WRAAK VAN DE
KARDINAAL (22)
George Wishart.
48 blz geb
9789055515172
€ 5,95

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk
HET KINDEKE EN
ZIJN STER
46 blz geb
9789055510191
€ 6,50
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DAVID EN REUS GOLIATH
C. van Rijswijk

Dit boekje is een deeltje van de serie: “Het woord van de
Koning”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis.
Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen
vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf
al lezen.
AVI 4 / AVI M4

AVI 6

D A V I D
JONA EN DE GROTE VIS
C. van Rijswijk

EN REUS
“Jona”GOLIATH
Hoor!
De Heere spreekt
tot Jona.
Hij is de knecht,
de profeet van de Heere.
“Wat is er, Heere?”
vraagt Jona.
“Jona”, zegt de Heere,
“ga naar Ni-ne-ve,
die grote stad”.
Maar Jona luistert niet.
Kijk eens wat Jona
nu toch doet!
Dit boekje is een deeltje van de serie: “Het woord van de
Koning”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis.
Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen
vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf
al lezen.

J O N A

EN DE GROTE VIS

JONA EN DE GROTE VIS

in de verte.
“O, daar komt hij weer!”,
klinkt het.
Angstig kijken alle
sol-da-ten naar het dal.
David kijkt ook.
Daar ziet hij
een grote man in
het dal ver-schij-nen.
Het is een reus!
Hij draagt een
blinkend pak van koper.

DAVID EN REUS GOLIATH

Dit boekje is een deeltje van de serie: “Het woord van de
Koning”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis.
Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen
vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf
al lezen.

ELISA DE MAN GODS

Hij is nu in
een flinke plaats.
Daar is een school
van pro-fe-ten.
E-li-sa is het hoofd,
de baas, van die school.
De leer-lin-gen
houden erg veel
van de profeet.

E L I S A

D E MZware
A stappen
N klinken
GODS

C. van Rijswijk

Daar loopt een man.
Zijn naam is E-li-sa.
Hij is een profeet.
Een man van God.

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

ELISA DE MAN GODS
C. van Rijswijk

AVI 5 / AVI E4

ISBN 90-5551-045-9

GEBR. KOSTER-BARNEVELD
C.
van Rijswijk

UITGEVERIJ/BOEKHANDEL GEBR. KOSTER-BARNEVELD

MEFIBOSETH DE KREUPELE PRINS
C. van Rijswijk

is Me-fi-bo-seth
VANSoms
ABRAHAM
ver-drie-tig
en bang.
Dan denkt hij terug
aan wat vroeger ge-beur-de.
Het is een stil verdriet.
Iets van al heel
lang ge-le-den.
Maar ver-ge-ten
kan hij het niet.

Dit boekje is een deeltje van de serie: “Het woord van de
Koning”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis.
Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen
vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf
al lezen.
AVI 6

ISBN 90-5551-109-9

ISBN 90-5551-068-8

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk
DANIEL IN DE
LEEUWENKUIL
46 blz geb
9789055510542
€ 6,50

Esther heeft geen vader
en moeder meer.
Ge-luk-kig, dat haar oom
Mor-de-chai voor haar zorgt.

AVI 6

ISBN 90-5551-266-4

Dit boekje is een deeltje van de serie: ”Het woord van de
Koning”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis.
Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen
vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf
al lezen.
AVI 6

ESTHER

ONESIMUS

ONESIMUS DE SLAAF
C. van Rijswijk

Zijn meester heeft hem
op de sla-ven-markt gekocht.
Nu wil O-ne-si-mus weg-lo-pen.
Weet je waarom?
Hij heeft iets van zijn
meester ge-sto-len.
Wat is dat erg...
Dit boekje is een deeltje van de serie: ”Het woord van de
Koning”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis.
Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen
vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf
al lezen.
AVI 6

13-03-2008 10:19:44

GIDEON

BLAAST DE BAZUIN

ISBN 978-90-5551-156-3

C. van Rijswijk
MEFIBOSETH DE
KREUPELE PRINS
46 blz geb
9789055511099
€ 6,50

EN DE GOUDEN
STAF
O-ne-si-mus is een arme slaaf.

C. van Rijswijk
JONA EN DE GROTE VIS
45 blz geb
9789055510474
€ 6,50

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk
GIDEON BLAAST
DE BAZUIN
46 blz geb
9789055511563
€ 6,50

C. van Rijswijk
DE STOKBEWAARDER VAN FILIPPI
48 blz geb
9789055511723
€ 6,50

C. van Rijswijk
DE KAMERLING
VAN CANDACÉ
48 blz geb
9789055513291
€ 6,50

C. van Rijswijk
DE BLINDE BARTIMÉÜS
46 blz geb
9789055513482
€ 6,50

DE SLAAF

ONESIMUS DE SLAAF

Dit boekje is een deeltje van de serie: ”Het woord van de
Koning”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis.
Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen
vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf
al lezen.

ESTHER EN DE GOUDEN STAF

Ze woont nu in een vreemd land.
In dat land wordt Esther de
nieuwe ko-nin-gin!

Gi-de-on zal gaan vechten met de vijand.
Maar dan klinkt de stem van de Heere.
“Gi-de-on, u hebt teveel sol-da-ten.”
Moet Gi-de-on nu met nog minder
sol-da-ten gaan vechten?
Dat kan toch niet?

C. van Rijswijk
HET OFFER VAN
ABRAHAM
46 blz geb
9789055510689
€ 6,50

C. van Rijswijk

ESTHER EN DE GOUDEN STAF
C. van Rijswijk

IN HET
PARADIJS
Weet je
wel wie Esther is?

ADAM EN EVA IN HET PARADIJS

e van de serie: ”Het Woord van de
eling dat in deze serie verschillenover de Bijbelse Geschiedenis.
n als voorleesboekje voor kinderen
en vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf

C. van Rijswijk

ADAM EN EVA

C. van Rijswijk

PARADIJS

ensen.
Eva.
e tuin.
de Heere gehad.
en.
ze tuin

GIDEON BLAAST DE BAZUIN
C. van Rijswijk

C. GEBR.
van KOSTER-BARNEVELD
Rijswijk

C. van Rijswijk

UITGEVERIJ/BOEKHANDEL GEBR. KOSTER-BARNEVELD

MEFIBOSETH

DE KREUPELE PRINS

13-03-2008 10:19:11

GIDEON BLAAST DE BAZUIN

AVI 6

HET OFFER

MEFIBOSETH DE KREUPELE PRINS

Dit boekje is een deeltje van de serie: “Het woord van de
Koning”. Het is de bedoeling dat in deze serie verschillende deeltjes verschijnen over de Bijbelse Geschiedenis.
Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinderen
vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf
al lezen.

HET OFFER VAN ABRAHAM

A-bra-ham is rijk.
Hij heeft heel veel
koeien en schapen,
ezels en ka-me-len.
Ook heeft hij veel goud en zilver.
Dat alles heeft de
Heere hem ge-ge-ven.

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk
DAVID EN REUS
GOLIATH
46 blz geb
9789055510467
€ 6,50
Jona omslag 05.indd 1

C. van Rijswijk

HET OFFER VAN ABRAHAM
C. van Rijswijk

C. van Rijswijk

IN DE LEEUWENKUIL

DANIEL IN DE LEEUWENKUIL

van de serie: ”Het woord van de
eling dat in deze serie verschiln over de Bijbelse Geschiedenis.
als voorleesboekje voor kinderen
vanaf ca 7 jaar kunnen het zelf

C. van Rijswijk

D A N I E L

C. van Rijswijk

NKUIL

C. van Rijswijk
ELISA DE MAN
GODS
46 blz geb
9789055510450
€ 6,50

C. van Rijswijk
JOB LOOFT TÓCH
GOD!
48 blz geb
9789055514588
€ 6,50

C. van Rijswijk
DE MOORDENAAR
AAN HET KRUIS
geb 9789055515196
€ 6,50

GEBR.
KOSTER-BARNEVELD
C. van
Rijswijk

David omslag 05.indd 1

ISBN 978-90-5551-284-3

GEBR. KOSTER-BARNEVELD
C. van
Rijswijk

C. van Rijswijk

VELD

C. van Rijswijk
ADAM EN EVA IN
HET PARADIJS
48 blz geb
9789055511990
€ 6,50

25-06-2009 10:04:17

60

C. van Rijswijk
ESTHER EN DE
GOUDEN STAF
48 blz geb
9789055512669
€ 6,50

NAJAARSAANBIEDING 2010 LEESBOEKEN

C. van Rijswijk

C. van Rijswijk
ONESIMUS DE
SLAAF
48 blz geb
9789055512843
€ 6,50

C. van Rijswijk
LÁZARUS, KOM
UIT!
48 blz geb
9789055513888
€ 6,50

C. van Rijswijk
HANNA, EEN BIDDENDE MOEDER
48 blz geb
9789055514489
€ 6,50

C. van Rijswijk
DAAR GAAT ONZE
BRUG (1)
64 blz geb
9789055513864
€ 5,95

C. van Rijswijk
VREEMDE SNOESHANEN (2)
64 blz geb
9789055513901
€ 5,95

C. van Rijswijk
DOE, ALSOF JE ZE
NIET ZIET (3)
64 blz geb
9789055514335
€ 5,95

C. van Rijswijk
WE ZULLEN ZE
KRIJGEN, DIE
MOFFEN! (4)
56 blz geb
9789055514342
€ 5,95

C. van Rijswijk
HELP, ONS DORP
BRANDT! (5)
55 blz geb
9789055514632
€ 5,95

NOLLEKE HELPT
ONDERDUIKERS (6)
55 blz geb
9789055515141
€ 5,95

A. den Uil-van Golen
DE VAGEBOND
Karel wordt in korte tijd
van bedelaar opzichter
v.e. landgoed, maar
zijn verleden blijft hem
achtervolgen.
91 blz geb
9789055513048
van € 8,95 voor € 3,95

A. den Uil-van Golen
DE RIJKDOM VAN
JOOST
Een ontroerend verhaal, waarin waar
gebeurde ervaringen
zijn verwerkt.
96 blz geb
9789055514939
€ 7,25

A. den Uil-van Golen
GELUKKIGE JANNES
Grietje wordt veel geplaagd met haar broer
die een verstandelijke
beperking heeft.
106 blz geb
9789055515516
€ 7,25

Joh. G. Veenhof
LUCHTSLAG
VOOR DE BEVRIJDING (10)
190 blz geb
9789055510214
van € 9,50 voor € 4,50

Joh. G. Veenhof
ZEESLAG OP DE
ATLANTIC (3)
150 blz geb
9789055510726
van € 9,50 voor € 4,50

Joh. G. Veenhof
ZEESLAG BIJ SINGAPORE (4)
150 blz geb
9789055510733
van € 9,50 voor € 4,50

Joh. G. Veenhof
ZEESLAG IN DE
POOLZEE (9)
150 blz geb
9789055510733
van € 9,50 voor € 4,50

NAJAARSAANBIEDING 2010 LEESBOEKEN
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M. Venderbos-Duijster
REMY EN DE
KLOKKENDIEF
Leuk, spannend boek
over de avonturen van
Remy.
73 blz geb
9789055513741
van € 5,95 voor € 2,95

Joh. G. Veenhof
ZEESLAG VOOR DE
BEVRIJDING (10)
130 blz geb
9789055511457
van € 9,50 voor € 4,50

mar-leen krijgt een nieu-we jurk.
een jurk voor de zon-dag.
maar mar-leen voelt zich veel te groot voor een jurk.
ze wil de jurk kwijt.
op een dag pakt ze een schaar en…
wat er daar-na ge-beurt, lees je al-le-maal in dit
nieu-we deel over mar-leen.

ISBN 90-5551-188-9

Marleen
gaat naar een
nieuwe school

Lena Visser-Oskam
MARLEEN GAAT
NAAR EEN NIEUWE SCHOOL (8)
60 blz geb
9789055515523
€ 5,90

NAJAARSAANBIEDING 2010 LEESBOEKEN

A. Vogelaar-van
Amersfoort
OS Een schot door het.indd 1

IN DE MACHT VAN DE
MOHAVE-INDIANEN

Een aangrijpend boek
over een waar gebeurde
geschiedenis.
133 blz geb
9789055514113
€ 9,90

Voor 10 jaar en ouder
AVI 6 / M5

ik heb geen
huis meer

vierluik 2

new York

ik heb geen huis meer

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

13-10-2009 09:22:14

geen huis meer om naar toe te gaan.
Waar is haar moeder? Waarom komt ze haar niet halen?
Gelukkig heeft ze nog wel een vriend: Eddy.
Kan hij haar helpen? Zouden ze moeder vinden?

a. vogelaar-van amersfoort

AVI 6 / AVI M5

een schot
ik heb geen huis
meer 1
vierluik
new York
door het
raam
Door een vreselijke
gebeurtenis thuis heeft Lydia

een schot door het raam

62

Geld verdienen… wie wil dat niet?
Maar in New York kan dat gevaarlijk zijn,
daar komt Eddy wel achter.
Er zijn meer raadselachtige dingen in zijn leven.
Waar is zijn vader?
En waarom praat zijn moeder nooit over opa en oma?
En… wat is een Bijbel? Wat staat daat in?
Door een schot door het raam worden heel veel dingen
langzamerhand duidelijk.

a. vogelaar-van amersfoort

Lena Visser-Oskam
MARLEEN IN DE
DIERENTUIN (7)
60 geb
9789055514359
€ 5,90

een schot door het raam

Voor 10 jaar en ouder

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

os Marleen ander school.indd 1

Lena Visser-Oskam
MARLEEN NAAR
HET ZIEKENHUIS
(6)
60 blz geb
9789055512881
€5,90

Lena Visser-Oskam
MARLEEN EN DE
TANDARTS (5)
56 blz geb
9789055512546
€ 5,90

Lena Visser-Oskam
MARLEEN GAAT
OP STAP (4)
57 blz geb
9789055512225
€ 5,90

Lena Visser-Oskam

Marleen gaat naar een nieuwe school

AVI 3 / AVI M4

Lena Visser-Oskam
MARLEEN KRIJGT
EEN NIEUWE
JURK (3) **
60 blz geb
9789055511884
€ 5,90

Lena Visser-Oskam

Een eenvoudig leesboekje voor beginnende lezertjes. Het boekje is ook
heel geschikt om voor te lezen aan kinderen vanaf 5 jaar.

Lena Visser-Oskam

krijgt een nieuwe
jurk

Marleen krijgt een nieuwe

AVI 3

Marleen

Lena Visser-Oskam
MARLEEN WIL
EEN ZUSJE (1)
60 blz geb
9789055511075
€ 5,90

UITGEVERIJ/BOEKHANDEL GEBR. KOSTER - BARNEVELD

Lena Visser-Oskam
MARLEEN EN
HAAR VOGELS (2)
60 blz geb
9789055511471
€ 5,90

mar-leen vindt het erg moei-lijk op school.
ze doet heel goed haar best, maar het helpt niet.
mar-leen heeft heel vaak hoofd-pijn.
op een dag be-sluit ze niet meer naar school te gaan.
hoe loopt dit af…?

mar-leen krijgt een nieu-we jurk.
een jurk voor de zon-dag.
maar mar-leen voelt zich veel te groot voor een jurk.
ze wil de jurk kwijt.
op een dag pakt ze een schaar en…
wat er daar-na ge-beurt, lees je al-le-maal in dit
nieu-we deel over mar-leen.
Een eenvoudig leesboekje voor net beginnende lezertjes.
Het boekje is ook heel geschikt om voor te lezen aan kinderen vanaf 3 jaar.

UITGEVERIJ/BOEKHANDEL GEBR. KOSTER - BARNEVELD

MARLEEN GAAT NAAR EEN NIEUWE SCHOOL

MARLEEN KRIJGT EEN NIEUwE JURK

jurk

ISBN 90-5551-188-9

Lena Visser-Oskam

krijgt een nieuwe
jurk

Marleen krijgt een nieuwe

AVI 3

jurk

Een eenvoudig leesboekje voor net beginnende lezertjes.
Het boekje is ook heel geschikt om voor te lezen aan kinderen vanaf 3 jaar.

Marleen

Lena Visser-Oskam

Lena Visser-Oskam

MARLEEN KRIJGT EEN NIEUwE JURK

N. Verdouw
GRAAF JAN VAN
NASSAU
Een krachtig vorst met
kinderlijk vertrouwen.
Eenvoudig en levendig
beschreven.
239 blz geb
9789055511211
€ 15,90

M. Venderbos-Duijster
REMY EN HET
GEHEIM IN HET
BOS
Leuk, spannend boek
over de avonturen van
Remy.
73 blz geb
9789055513307
van € 5,95 voor € 2,95

GEBR. KOSTER - BARNEVELD

a. vogelaar-van amersfoort

A. Vogelaar-van
Amersfoort
EEN SCHOT DOOR
HET RAAM (1)
Geld verdienen in New
York kan gevaarlijk zijn.
108 blz geb
9789055514977
€ 7,90
OS Ik heb geen huis.indd 1

16-10-2008 10:38:58

a. vogelaar-van amersfoort

A. Vogelaar-van
Amersfoort
IK HEB GEEN
HUIS MEER (2)
Door een vreselijke gebeurtenis heeft Lydia
geen thuis meer.
109 blz geb
9789055514984
€ 7,90
16-10-2008 10:38:28

A. Vogelaar- van
Amersfoort
KRUISPUNTEN (3)
Ze wonen ver van
elkaar: Eddy en Lydia.
Toch kruisen hun
wegen elke keer weer.
104 blz geb
9789055514991
€ 7,90

A. Vogelaar- van
Amersfoort
VALLENDE TORENS
(4) 11 september
2001… De aanval op
New York. In de chaos
zijn twee jonge mensen
elkaar kwijt …
109 blz geb
9789055512287
€ 7,90

Geesje Vogelaar-van
Mourik
EEN LIED IN DE
HERBERG
Hendrik is de zoon van
een herbergier. Hij leidt
een onverschillig leven,
totdat de Heere ingrijpt.
56 blz geb
9789055514007
€ 5,95

G.C. de Waard
ZIJN HULP ZAL
BLIJKEN
Een meeslepend verhaalvoor jong en oud
uit de Dertigjarige
Oorlog (1618-1648).
117 blz geb
9789055514656
€ 12,90

Nelleke Wander
GEDEELD GESCHENK
Zelfstandig te lezen
vervolg op Anne-Li.
188 blz geb
9789055515066
€ 12,90

Nelleke Wander
GAAT DE ZON
WEER SCHIJNEN?
Als de aarde begint te
schudden wordt Shaimings leven totaal op
zijn kop gezet.
112 blz geb
9789055515530
€ 8,90

Nelleke Wander

ZIJN SPOOR VOLGEN
Kerstverhalen voor
jong en oud.
85 blz pb
9789055514953
€ 3,95

TRANEN EN TROOST

Jeanine is de moeder
van Tom. Datgene wat
hen bindt lijkt te gaan
knellen.
256 blz geb
9789055514175
€ 14,90

Nelleke Wander
ANNE-LI
Een meeslepend en
ontroerend verhaal
over een adoptiekind.
221 blz geb
9789055514601
€ 14,90

** Beperkt leverbaar
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Uitgeverij

Boekhandel

Gebr. Koster
Nairacstraat 17
3771 AW Barneveld
Telefoon (0342) 41 69 86
Fax (0342) 41 81 26
www.gebrkoster.nl

