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De nieuwe dwarsliggers®
In het voorjaar van 2010 verschijnen er onder andere twee nieuwe dwarsliggers®: pakkende romans.
Zie voor de gedetailleerde informatie over deze en overige titels de nieuwe dwarsligger®folder die
uit zal komen in het voorjaar van 2010.

Sleutelkind

Kristen Heitzmann
Morgan Spencer staat bekend als de ‘succesgoeroe’. Hij weet op geniale wijze
noodlijdende bedrijven van de ondergang te redden. Ook vrienden en kennissen roepen hem geregeld te hulp als ze in de problemen zitten. Het enige
dat Morgan niet op orde krijgt, is zijn eigen leven. Als Jill Runyan opnieuw in
zijn leven komt, breekt zijn charmante façade. Ze heeft schokkend nieuws, dat
hem vrij zal maken van zijn verleden of hem op de knieën zal brengen.

De kloof

Nancy Rue
Serena leidt gespreksgroepen over christelijk moederschap. Haar eigen gezin
lijkt het ideale voorbeeld met de onberispelijke vader Nick en twee plaatjes
van dochters, Tristan (16) en Maxine (10).
Maar de werkelijkheid is anders. Nick maakt thuis de dienst uit en Serena en
de kinderen hebben zich daarnaar te voegen. Dan op een dag komt Tristan
niet thuis van haar bijbaantje. Serena ontworstelt zich met moeite aan de
greep van haar man om op zoek te kunnen gaan naar antwoorden.

Promotiemateriaal

Gegevens

2

Voor de dwarsligger® zijn verschillende
promotiematerialen beschikbaar, zoals
plafondhangers, posters, flyers en de speciale
boekenleggers .
Als u extra promotiemateriaal wilt
bestellen, kunt u contact opnemen met uw
accountmanager of de afdeling verkoop.
info

Psalmen

Labyrint

,!7IJ4G0-hdaaaj!

,!7IJ4G0-hdaagb!

d warsl i g g e r®

Eerder verschenen

-

Kristen Heitzmann

ROMAN
€ 19,95
genaaid gebonden / 8x12 cm / 720 p.
ISBN 978-94-6073-006-1 / NUR 340

GESCHENKBOEK
€ 12,50
genaaid gebonden / 8x12 cm / 512 p.
ISBN 978-94-6073-000-9 / NUR 713

Schatrijk!

Gerrit ten Berge

,!7IJ4G0-hdaabg!
BIJBELS DAGBOEK
€ 12,50
genaaid gebonden / 8x12 cm / 768 p.
ISBN 978-94-6073-001-6 / NUR 707

Sterrenhemel

De duisternis
aanwezig
Frank Peretti

,!7IJ4G0-hdaaeh!

ROMAN
€ 12,50
genaaid gebonden / 8x12 cm / 888 p.
ISBN 978-94-6073-004-7 / NUR 334

Bedrog

Ann Tatlock

Randy Alcorn

,!7IJ4G0-hdaada!

,!7IJ4G0-hdaafe!
ROMAN
€ 12,50
genaaid gebonden / 8x12 cm / 1274 p.
ISBN 978-94-6073-005-4 / NUR 334

ROMAN
€ 12,50
genaaid gebonden / 8x12 cm / 528 p.
ISBN 978-94-6073-003-0 / NUR 340

Dwaalgeest

Kristen Heitzmann

,!7IJ4G0-hdaacd!
Gegevens

ROMAN
€ 12,50
genaaid gebonden / 8x12 cm / 864 p.
ISBN 978-94-6073-002-3 / NUR 340
info

www.dwarsligger.nl
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U i tg e v e ri j Barn ab as

Christelijk leven

Shaunti Feldhahn en
Lisa A. Rice

Wat meiden
moeten weten
over hoe jongens denken
Dit is een boekje voor meiden die alles willen weten over jongens.
Waarom denken ze wat ze denken, waarom doen ze wat ze doen,
en vooral: waarom zijn ze zo RAAR?

9 789085 200888

9 789085 200376

Ontdek in dit boekje waarom:
- een jongen het prima vindt dat mensen een hekel aan hem
hebben, als hij maar door iedereen gerespecteerd wordt;
- zijn ego zo groot lijkt als het hele continent Afrika;
- hij zijn echte gevoelens goed weet te verbergen onder een stoere
buitenkant;
- hij zich aangetrokken voelt tot superknappe meisjes, maar
eigenlijk op zoek is naar een onontdekte parel;
- hij eigenlijk alleen maar van jou vraagt dat je jezelf bent!
Shaunti Feldhahn is auteur, journalist en veelgevraagd spreker.
Ze schrijft zowel non-fictieboeken als romans.
Lisa A. Rice is auteur en tekstschrijver. Ze heeft drie
tienerdochters.
doelgroep: meiden van 13-21 jaar
Eerder verscheen:
• Wat vrouwen moeten weten
• Wat mannen moeten weten

4

Gegevens

Jongens: een open boek?
gebonden
vertaler Margriet Visser-Slofstra
formaat 13 x 21 cm
ca. 160 blz.

ISBN 978-90-8520-151-9
NUR 746
prijs ca. Y 14,95
verschijnt maart 2010

9 789085 201519

Christelijk leven
U i tg e v e ri j Barn ab as

Cheryl Green

De perfecte
m@tch
De do’s en dont’s van
internetdating
Het zoeken van een levenspartner via internet is populair. Steeds
meer mensen schrijven zich in op datingsites, en het aanbod van
sites wordt groter en gevarieerder. Ook onder christenen is deze
moderne manier van het zoeken naar een partner populair.
Maar waar moet je beginnen en hoe kun je het beste te werk gaan?
En welke plaats geef je je christelijke identiteit in dit hele proces?
De perfecte match helpt je een eind in de goede richting. Aan
de hand van checklists worden verschillende praktische stappen
doorlopen, zoals: welke website kies je, hoe maak je een profiel
aan, hoe reageer je op mails, hoe pak je het eerste contact aan en
de eerste ‘echte’ ontmoeting?
Naast de voordelen van internet wijst dit boek ook op de
risico’s van internetdating, zoals verschillende verwachtingen,
teleurstellingen, gevaren en de tijdsinvestering die online daten je
kan kosten.
Cheryl Green is schrijver, spreker en decaan aan het Eastfield
College in Texas. Ze beheert een christelijke datingsite in
Amerika en een online single community op de website Yahoo.

Gegevens

Hier kun je mee thuiskomen
paperback
vertaler Tobya Jong
formaat 13 x 21 cm
ca. 248 blz.

ISBN 978-90-8520-155-7
NUR 740
prijs ca. Y 14,95
verschijnt april 2010

9 789085 201557
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U i tg e v e ri j Barn ab as

Geschenkboeken

rozen
& doornen
Laat niets je verontrusten,
laat niets je ontmoedigen.
Alle dingen gaan voorbij,
maar God verandert nooit.
– Teresa van Avila

9 789085 201472

rozen & doornen is een geschenkboekje bij verdriet en troost.
De eigentijdse gedichten, spreuken en bijbelse waarheden laten
zien dat verdriet bij het leven hoort, maar dat er troost is bij onze
hemelse Vader.
De teksten zijn geïllustreerd met prachtige foto’s. Geschikt om te
lezen in tijden van verdriet, of om weg te geven aan iemand die een
moeilijke periode doormaakt.
De foto’s die de teksten illustreren zijn gemaakt door Marjoke
Geertsema (1982) en Wim Geertsema (1949) die beiden al
verschillende fotografieprojecten op hun naam hebben staan.
Wim is autodidact en heeft het fotografiebloed aan zijn dochter
Marjoke doorgegeven, zij volgde haar opleiding grafische
vormgeving aan Academie Minerva in Groningen.
Eerder verscheen:
• om wie je bent
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Gegevens

Sprekende foto’s
genaaid gebonden
full colour
formaat 15 x 15 cm
ca. 64 blz.

ISBN 978-90-8520-158-8
NUR 713
prijs ca. Y 6,95
verschijnt mei 2010

9 789085 201588

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

Ed Underwood

Als God je hart
breekt
met een voorwoord van
Joni Eareckson Tada
Waarom laat God lijden toe? Dat is misschien wel de meest
gestelde vraag over het christelijk geloof. Voor een christen is
persoonlijk lijden een van de grootste uitdagingen van zijn leven.
Auteur Ed Underwood weet dit uit ervaring: jarenlang leed
hij vreselijk aan de gevolgen van chronische leukemie. Hij bad
onophoudelijk om genezing, maar antwoord bleef uit. Tijdens de
momenten dat de pijn ondragelijk was, werd Underwood geplaagd
door de gedachte dat God hem in de steek liet.
Toch bleef Underwood steeds op God vertrouwen en langzaam
veranderde er iets in zijn leven. In dit boek volgen we zijn
ziekteproces en zoektocht. De auteur koppelt zijn verhaal steeds
terug naar de bijbelse geschiedenis van Lazarus, die zo ziek was dat
hij stierf, maar door Jezus weer uit de dood werd opgewekt.
Aan het eind van dit boek zijn vragen opgenomen voor persoonlijke
overwegingen of discussie in een groep.
Ed Underwood is voorganger in een orthodox-evangelische
gemeente. Hij studeerde theologie in Dallas en diende enkele
jaren als officier in het Amerikaanse leger.

Gegevens

Persoonlijk relaas
paperback
vertaler Bep Fontijn-Donatz
formaat 13 x 21 cm
ca. 192 blz.

ISBN 978-90-8520-150-2
NUR 707
prijs ca. Y 14,95
verschijnt april 2010

9 789085 201502
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U i tg e v e ri j Barn ab as

Bijbelstudie

Henk Poot

1&2 Kronieken
twintig bijbelstudies
Dit bijbelstudiemateriaal bevat twintig bijbelstudies aan de
hand van 1 & 2 Kronieken. Een interessant thema, want de
Kroniekenboeken worden niet vaak besproken. Er staan echter
prachtige hoofdstukken en teksten in: over het koningschap van
David en de tempelbouw, over de goddeloze Manasse die tot
bekering komt en Josafat die met een zangkoor de vijanden
tegemoet gaat. Het zijn verhalen over geloofsmoed en lofprijzing,
over halfslachtigheid en twijfel, over de plaats van Israël en de
gemeente.
De studies richten zich niet alleen op het verkrijgen van
bijbelkennis, maar ook op geloofsopbouw. Ze hebben een sterke
pastorale inslag. Elk van deze studies bevat zowel handreikingen
voor gebruik in groepen, als voor persoonlijke voorbereiding
op de kring. In de inleiding is een korte introductie op de
Kronieken opgenomen. Ook is er bij elk hoofdstuk een leesrooster
toegevoegd.
Henk Poot (1955) is predikant binnen de PKN en full time
verbonden aan de organisatie Christenen voor Israël. Hij
studeerde theologie in Utrecht en publiceerde diverse boeken
bij verschillende uitgeverijen.
doelgroep: bijbelstudiegroepen
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Gegevens

Kronieken voor het voetlicht
paperback
formaat 13 x 21 cm
ca. 132 blz.

ISBN 978-90-8520-157-1
NUR 707
prijs ca. Y 9,95
verschijnt mei 2010

9 789085 201571

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

Eugene Blair

Jozef, de man
van Maria
Bijbelstudies voor mannen
Over Jozef, de man van Maria, wordt in de Bijbel niet veel vermeld.
Toch geven de verhalen aan het begin van het Nieuwe Testament
wel een duidelijk beeld van Jozef als een sterke man die gezonde
relaties aan kan gaan. Hij wijdt zich toe aan zijn vrienden en familie,
en vooral ook aan zijn geliefde. Hij ondersteunt en leidt ze waar dat
nodig is.
In dit boekje staan een aantal korte bijbelstudies voor mannen aan
de hand van de bijbelse figuur Jozef. De focus ligt op persoonlijk
discipelschap en groei in relaties met God en anderen. Elk
hoofdstuk bestaat uit een bijbeltekst, een praktische toepassing en
persoonlijke reflecties op het thema.
Aan het eind van dit boekje is een korte studiehandleiding
opgenomen met aanwijzigen voor groepsdiscussies.
Eugene Blair is debuterend auteur.
doelgroep: mannen

Gegevens

Voor Vaderdag
paperback
vertaler Monica Terpstra
formaat 12 x 18 cm
ca. 96 blz.

ISBN 978-90-8520-149-6
NUR 707
prijs ca. Y 9,95
verschijnt maart 2010

9 789085 201496
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Autobiografisch

Paul Estabrooks

Eén miljoen
wonderen
bijbelsmokkel naar China
Tijdens de Culturele Revolutie in China verrijst er uit de as van dood
en vernietiging een gelouterde, vernieuwde, snelgroeiende kerk. Er
is dringend behoefte aan een miljoen bijbels. Een groep gewone
mannen reageert op dit verzoek met een sterk geloof in een
buitengewone, wonderen verrichtende God.
Met een sleepboot en een speciaal voor dit doel ontworpen
vaartuig leveren twintig mannen op een nacht clandestien een
miljoen Chinese bijbels – 232 ton – af aan duizenden Chinese
christenen die daarop wachten op een strand in het zuidelijk deel
van China. Maar hiermee is nog niet verteld dat er talloze wonderen
gebeurden in de aanloop naar de nacht van de aflevering.
Het verhaal achter Project Pearl zal je helpen begrijpen hoe en
waarom het China binnenbrengen van een miljoen bijbels leidde tot
een verstrekkende wederopbloei van de kerk daar.
Paul Estabrooks was in 1981 de drijvende kracht achter Project
Pearl. Sinds 1979 werkt hij bij de organisatie Open Doors voor
de regio Azië. Hij heeft al verscheidene boeken op zijn naam
staan.
Open Doors is een wereldwijde non-profit organisatie ter
ondersteuning van christenen in landen waar zij vanwege hun
geloof worden vervolgd of verdrukt. De organisatie houdt
zich onder meer bezig met het brengen van bijbels en bijbelse
lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn, het geven van
bijbelse training in landen waar dat heel moeilijk of verboden is,
en het verlenen van sociale hulp.
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Gegevens

Opzienbarend smokkelverhaal
paperback
vertaler Rika Vliek
formaat 14 x 21 cm
ca. 254 blz.

ISBN 978-90-8520-156-4
NUR 402
prijs ca. Y 14,95
verschijnt april 2010

9 789085 201564

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

Eleanor Gustafson

Kiezelstenen
Over het leven van
koning David
Kiezelstenen is een bijbelshistorische roman over het leven van
koning David. Het verhaal wordt verteld door de ogen van Asaf,
een musicus uit de stam Levi, die David volgt vanaf zijn tienerjaren
tot aan zijn sterfbed.
Het verhaal is fictief, maar volgt de bijbelse geschiedenis. De roman
voert langs verschillende bijbelse verhalen over David: David die als
jonge jongen de reus Goliat verslaat met slechts een slinger en een
paar kiezelstenen; David die als trotse legeraanvoerder samen met
zijn mannen tienduizenden vijanden verslaat; David die als koning
bezwijkt voor Batseba; David als musicus en poëet; David de man
naar Gods hart, die ontdekt hoe onvoorwaardelijk Gods liefde en
vergeving zijn.
Kiezelstenen is een meeslepend verhaal over Godsvertrouwen,
maar ook over de macht van zonde en de kracht van vergeving.
Eleanor Gustafson schrijft al sinds 1978 zowel fictie als non-fictie.
In haar boeken speelt vaak het thema goed en kwaad een rol, in
het licht van Gods verlossingswerk.

Gegevens

David door de ogen van Asaf
paperback
vertaling Roeleke MeijerMuilwijk
formaat 15 x 22 cm
ca. 472 blz.

ISBN 978-90-8520-148-9
NUR 342
prijs ca. Y 22,50
verschijnt mei 2010

9 789085 201489
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Psychologische romans

Kathy Herman

Bestemming
bekend
Bestemming bekend is een nieuw, los te lezen boek over Ellen
Jones: een journaliste die telkens weer met haar neus in een
spannende zaak belandt.
In dit verhaal staat haar 30-jarige zoon Brandon ineens op de
stoep: zonder baan, zonder verloofde en met een burn out. Totaal
gedesillusioneerd klopt hij bij zijn ouders aan om hulp. Hij dacht
dat hij alles zo goed voor elkaar had, maar niets is gegaan zoals hij
het zelf had gepland. Hij dacht dat God een prachtig plan met zijn
leven had, maar nu is hij alles kwijt.
Ellen biedt Brandon aan bij hen in Seaport te blijven totdat hij zijn
leven weer op de rit heeft. Brandon gaat tijdelijk als vrijwilliger
aan de slag op een zomerkamp voor kansarme kinderen. Daar
krijgt hij een bijzondere band met de lastige half-Afrikaanse tiener
Caedmon. Dan loopt Caedmon weg.

9 789085 201304

Kathy Herman heeft verschillende succesvolle romans op haar
naam staan.

9 789085 201380

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

Goedverkopende auteur
Gegevens

9 789085 201205

12

Tegelijk is het stadje Seaport in rep en roer omdat er een
orkaan aankomt. En de stad wordt geteisterd door een groep
racisten, die nergens voor terugdeinst, zelfs niet voor moord …

paperback
vertaler Nellie Keukelaar-van
Rijsbergen
formaat 13 x 21 cm
ca. 352 blz.

ISBN 978-90-8520-152-6
NUR 340
prijs ca. Y 19,95
verschijnt april 2010

9 789085 201526

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

Ann Tatlock

Een kamer voor
mezelf
De wereld van de 13-jarige Virginia (Ginny) is vol kleuren en
dromen. Ze woont in een mooi huis, heeft geen zorgen en is dol op
haar vader: een idealistische huisarts. Maar als in de jaren dertig de
Grote Depressie uitbreekt, ontwaakt bij Ginny langzaam het besef
dat de wereld voor sommige mensen minder mooi is dan ze altijd
had gedacht.
Haar oom raakt zijn baan kwijt door stakingen en trekt met zijn hele
gezin bij Ginny’s ouders in. Ginny moet haar eigen kamer aan de
gasten afstaan, en bij haar twee zusjes op de kamer slapen.
Ondertussen wordt het stadje waarin de familie woont overspoeld
door werklozen die dakloos zijn geworden en verrijst er langzaam
een sloppenwijk.
Ginny’s vader besluit te doen wat hij kan en gaat samen met Ginny
eens per week naar de sloppenwijk om mensen gratis van medische
hulp te voorzien.
Terwijl Ginny opgroeit met alle problemen die een 13-jarig
meisje kan tegenkomen – verliefdheid, een veranderend uiterlijk,
urenlange gesprekken met vriendinnen – ontstaat er door de
bezoekjes in de sloppenwijk meer ruimte in haar hoofd en ziet ze
de wereld genuanceerder.
Ann Tatlock is fulltime schrijver en heeft verscheidene boeken
op haar naam staan. Ze staat bekend om haar geloofwaardige
karakterbeschrijvingen en ontwikkeling van haar personages.

• dwarsligger® Sterrenhemel
• Dingen die niet voorbijgaan

Knappe karakterschets
Gegevens

Eerder verscheen:
• Het huis van Musume
• Sterrenhemel

paperback
vertaler Mariël Storm
formaat 13 x 21 cm
ca. 352 blz.

ISBN 978-90-8520-153-3
NUR 340
prijs ca. Y 19,95
verschijnt mei 2010

9 789085 201533
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Thriller

Jerry B. Jenkins

Verscheurd
Het zou veel moeite kosten twee individuen te vinden die meer van
elkaar verschilden dan Brady Wayne Darby en Thomas Carey.
Brad Darby groeit op in een armoedig woonwagenkamp. Zijn jeugd
is moeilijk, op school komt hij niet ver en hij is een meesterlijke
leugenaar. Zijn talenten en kansen verspilt hij, de één na de ander.
Uiteindelijk komt hij wegens moord in de dodencel. Hij krijgt zelf de
keuze op welke wijze hij zijn onnatuurlijke dood zal sterven.
Thomas Carey is dominee, maar echt goed preken kan hij
niet. Hij zwerft van de ene kerk naar de andere, maar wordt
nergens gewaardeerd. Uiteindelijk krijgt hij een baan als
gevangenispredikant. Ook daar heeft hij weinig succes. Na veel
jaren op rotsen ploegen is er nog niemand tot geloof gekomen.
Maar als Brad en Thomas elkaar ontmoeten, verandert alles. De
veroordeelde man in de dodencel, die niets te verliezen heeft, komt
in contact met de dominee die niets te winnen heeft. En dan wordt
een hele staat – ja zelfs een natie – in beroering gebracht ...
Jerry Bruce Jenkins is een bekende auteur van christelijke
boeken, met dit boek slaat hij een hele nieuwe weg in. Met
Verscheurd schreef hij een psychologisch meesterlijk uitgewerkte
roman met een thrillerachtig slot.
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Gegevens

Schokkende ontknoping
paperback
vertaling Jongbloed
formaat 13 x 21 cm
ca. 472 blz.

ISBN 978-90-8520-141-0
NUR 332
prijs ca. Y 22,50
verschijnt april 2010

9 789085 201410

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

Ann H. Gabhart

De buitenstaanders
Dit is een boek in een populaire genre: een verhaal dat zich
afspeelt binnen de fascinerende wereld van een religieuze
Shakergemeenschap, in de historische context van de Amerikaanse
burgeroorlog van 1812. Hoofdpersoon is de 22-jarige Gabriëlle
Hope. Al zolang als ze zich kan herinneren heeft Gabriëlle een gave.
Ze krijgt visioenen die haar waarschuwen voor ernstige dingen in de
toekomst. De Shakergemeenschap waar Gabriëlle en haar moeder
toe behoren, is erg blij met haar gave. Maar zelf is ze er bang voor.
Als ze een visioen krijgt over een man in doodsnood, roept ze de
hulp van een lokale dokter in: dr. Brice Scott. Hij moet meehelpen
om de man te redden. Dr. Scott behoort niet tot de Shakers.
Het contact met deze weduwnaar zet Gabriëlles leven op z’n kop.
Als de liefde tussen hen groeit, moet Gabriëlle kiezen: kiest ze voor
haar toewijding en de veilige omgeving van de Shakers waarin
liefde geen plaats heeft, of voor de liefde voor een man die leeft in
een voor haar onbekende wereld?
Ann H. Gabhart heeft al verscheidene boeken op haar naam
staan. Ze schrijft proza en poëzie, voor zowel volwassenen als
tieners.

Gegevens

Populair genre
paperback
vertaler Ber Coltof
formaat 13 x 21 cm
ca. 352 blz.

ISBN 978-90-8520-159-5
NUR 342
prijs ca. Y 19,95
verschijnt mei 2010

9 789085 201595
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Spannende boeken

Jim Rubart

Het levende huis
Het verhaal van een wonderbaarlijk
testament
Op een regenachtige voorjaardag in Seattle krijgt de jonge, rijke
software-carrièremaker Micah Taylor een vreemde, vijfentwintig jaar
oude brief van een oudoom die hij nooit heeft gekend. Er staat in
dat aan de kust van Oregon een groot huis voor hem gereed staat,
waar zijn leven binnenstebuiten zal worden gekeerd.
Micah denkt dat het een flauwe grap is, maar gaat toch maar eens
kijken in Cannon Beach. Daar ontdekt hij een verbazingwekkend,
splinternieuw, groot landhuis. En nadat hij Sarah Sabin in een
nabijgelegen ijszaak heeft ontmoet, heeft hij twéé redenen om elk
weekend daarheen te gaan.
Er gebeuren bizarre dingen in de kamers van het huis. Micah
vermoedt dat ze iets te maken hebben met zijn raadselachtige
nieuwe vriend Rick, automonteur en garagehouder in het dorp.
Maar Rick zegt alleen maar dat het huis ‘geestelijk’ is. Daar wordt
Micah zenuwachtig van, want zijn geloof is jaren geleden al
weggeëbd, en hij wil er ook niets meer mee te maken hebben.
Langzamerhand ontdekt hij dat het huis niet alleen maar geestelijk
is, maar een plek waar hij letterlijk zichzelf tegenkomt.
Door de plotselinge perspectiefwisseling – zoals in het boek
De Uitnodiging – een razend intrigerend boek.
Jim Rubart is marketeer, spreker en columnist voor Christian
Fiction Online Magazine en Christian Women Online. Hij woont
in Seattle.
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Gegevens

Mysterieus
paperback
vertaler Carla de Laat
formaat 13,5 x 19,5 cm
ca. 300 blz.

ISBN 978-90-8520-160-1
NUR 302
prijs ca. Y 19,95
verschijnt mei 2010

9 789085 201601

Spannende boeken
U i tg e v e ri j Barn ab as

Dit boek is een uniek boek, waarin vervreemding en herkenning hand in hand gaan.
Soms is het zeer gemakkelijk om een verhaal te
lezen: je ziet de dingen wel gebeuren, maar je
beleeft ze niet echt mee. Als het verhaal is afgelopen doe je het boek dicht, en denk je verder
niet meer na over wat je hebt gelezen.
Er zijn ook verhalen die zich in de lezer nestelen,
en van binnenuit gaan groeien. Door deze verhalen word je in beweging gebracht; ze laten je
niet meer los. Verhalen die je zo sterk bijblijven
dat je er wel bezig mee móet zijn: je wordt deel
van het verhaal, je wordt meegenomen, zoals
reisgenoten die het avontuur niet meer kunnen
afbreken.
Het levende huis is zo’n boek. Het begint met
een gewone man ver weg in het westen van de
Verenigde Staten van Amerika. Maar langzaam
maar zeker verandert de toon van het boek. Gebeurt dit op het moment dat er een brief uit het
verleden op zijn deurmat valt? Wordt de schakel omgezet als Micah de sleutel van zijn nieuwe
huis omdraait? Ligt het aan het huis zelf? Is het
de ontmoeting met Rick? Het raadsel van Sarah,
de ijsverkoopster? Of is het de ontmoeting met
zichzelf, meer letterlijk dan iemand zichzelf ooit
is tegengekomen?
Voordat je het weet, gaat het boek niet langer
over een man ver weg in de Verenigde Staten,
maar over jezelf. En over God en hoe Hij in je leven weet binnen te komen, op de meest onmogelijk lijkende manieren, waar Hij jouw verhaal
schrijft en je leven totaal op zijn kop zet.
Het einde van dit verhaal kan zomaar het begin
van een nieuw verhaal zijn ...

. Wow!’

t ..
‘Wow ... ech
m.com)

(www.redroo

‘Ik ben o
nder de i
ndruk
van mene
er Rubart
’
(deenasb
o
oks.blogs

pot.com)

Henk P. Medema - uitgever
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Christelijk leven

Francis Chan

Te gekke liefde
Overweldigd door God
Ergens moeten we het belangrijkste gemist hebben. Stel je voor: de
God van het heelal, de Schepper van nitrogeen en dennennaalden,
melkwegstelsels en e-mineur, deze God heeft ons lief met een
radicale, onvoorwaardelijke, zelfopofferende liefde. En wat is onze
respons? We gaan naar de kerk. We zingen wat. En we proberen
niet te vloeken. Dat is het zo’n beetje.
Héél diep in je hart zit misschien wel een verlangen om los te
breken uit alles-wat-altijd-maar-hetzelfde-blijft. Het antwoord op
religieuze gezapigheid is niet religieus fanatisme: het is verliefd
worden op God.
God zoekt je hart, en Hij verlangt naar een hartstochtelijke liefdesrelatie met Hem. Als je zijn liefde echt leert kennen – te gek! – zul je
nooit meer dezelfde zijn.

Amerikaanse
bestseller!
Verschillende
filmpjes op
YouTube

Francis Chan is voorganger van Cornerstone Church in
Simi Valley, California. Bovendien is hij de stichter van een
bijbelschool, en houdt zich wereldwijd bezig met de bestrijding
van honger bij kinderen. De passie van Francis is dat christenen
een sterkere liefde voor Jezus ontwikkelen.
Dit boek heeft in de Verenigde Staten een toppositie verworven
op de bestsellerlijsten, met meer dan een half miljoen verkochte
exemplaren.
www.crazylovebook.com

18

Gegevens

Passionele schrijfstijl
paperback
vertaler Joeky Janusch
formaat 13,5 x 19,5 cm
ca. 180 blz.

ISBN 978-90-6353-575-9
NUR 707
prijs ca. Y 15,95
verschijnt maart 2010

9 789063 535759

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

Paul Hattaway

Broeder Yun:
in vuur en vlam
voor Jezus
Na het succes van De hemelse man is er nu een nieuw boek van
broeder Yun, een van de meest toegewijde en dappere kerkleiders
in China. Hij is vervolgd en gemarteld om zijn prediking, maar blijft
doorgaan met het verspreiden van het goede nieuws.

In onze westerse samenleving hoeven we nauwelijks offers te
brengen voor ons geloof, en dat maakt ons vaak tot lauwe
christenen. Laat je door broeder Yuns levensverhaal en lessen
inspireren om weer in vuur en vlam voor Jezus te staan en Christus
met hernieuwde passie te volgen!

9 789063 534226

In dit boek deelt broeder Yun zijn lessen over radicaal vertrouwen
en discipelschap, zoals dat eens door God bedoeld was. In de
levensveranderende lessen brengt hij ons de bijbelse boodschap
met voorbeelden uit zijn eigen leven. Hij daagt ons uit om dieper
te groeien in geloof en standvastige getuigen te zijn voor Christus.
Broeder Yun laat in dit boek zien hoe God je zo dapper kan maken
als een leeuw en je bergen kan laten verzetten.

Broeder Yun (1958) is een van China’s bekendste huiskerkleiders
en een vurig evangelist. Sinds zijn bediening in China in de
ondergrondse kerk is hij meermalen opgepakt door de Chinese
autoriteiten en gemarteld om zijn geloof. Toch laat broeder Yun
zich daardoor niet weerhouden: hij blijft Christus met passie
prediken.
Eerder verscheen:
• De hemelse man

Gegevens

Leven voor Jezus
paperback
vertaler Hannie Tijman
formaat 13,5 x 19,5 cm
ca. 160 blz.

ISBN 978-90-6353-571-1
NUR 402, 707
prijs ca. Y 14,95
verschijnt mei 2010

9 789063 535711
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Geloofsopbouw

Larry Crabb

66 liefdesbrieven
Ontdek Gods liefde in elk
bijbelboek

9 789063 534615

9 789063 534905

Larry Crabb is ervan overtuigd dat onze wereld nooit meer
hetzelfde zou zijn als we het grote verhaal van God en de mensen
zouden kunnen zien. De kern van dat verhaal vinden we in de
zesenzestig boeken van de Bijbel: Gods liefdesbrieven aan ons.
Dit boek laat God aan het woord, helder, bondig, warm, in de ‘Ik’vorm. In een kort hoofdstuk per brief wordt de vraag beantwoord:
wat wil God me laten begrijpen vanuit deze liefdesbrief? De
teksten spreken de lezer regelrecht aan, waardoor de Bijbel heel
persoonlijk wordt. Aan het slot van het boek komen alle zesenzestig
puzzelstukjes weer bij elkaar, en dan wordt het prachtige plaatje
van Gods grote verhaal zichtbaar.
66 liefdesbrieven is bij uitstek geschikt voor mensen die kennis
willen maken met de Bijbel. Gods liefde voor ons, die zichtbaar
wordt in zijn Woord, staat centraal.

9 789063 532307

Larry Crabb is een bekende psycholoog, spreker en auteur. Hij
schreef bestsellers als Van binnenuit, Ik zeg PAPA, Recht uit je
ziel en Zoektocht naar God.
Eerder verscheen:
• Ik zeg PAPA
• Recht uit je ziel
• Zoektocht naar God
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Gegevens

Het grote liefdesverhaal
paperback
vertaler Heleen Sytsma-van Loo
formaat 13,5 x 19,5 cm
ca. 440 blz.

ISBN 978-90-6353-589-6
NUR 707
prijs ca. Y 22,50
verschijnt april 2010

9 789063 535896

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

Johan Klein Haneveld

Indrukwekkende vrijheid
hoe dichter bij God, hoe vrijer
je wordt
De boodschap van dit boek is heel eenvoudig: hoe dichter we
bij God leven, hoe vrijer we zullen worden. Als je dat weet, weet
je eigenlijk voldoende. Maar ons beeld van God lijkt soms juist
in tegenspraak te zijn met vrijheid, persoonlijkheid en leven. We
hebben binnen de kerk vaak meer onvrijheid ervaren, meer plicht
en schuldgevoel, meer gelijkvormigheid en imitatie dan daarbuiten.
Daardoor vinden we het moeilijk te geloven dat Hij het allermooiste
met ons voor heeft, en is het voor ons niet meer vanzelfsprekend
om op Hem te vertrouwen.
Dit is een boek van herademing. Maar om zover te komen, moet
je eerst de verlamming van onze angst onder ogen zien, de
gebondenheid van onze zelfzucht, de dwang van onze illusies, en
de beperking van onze grenzen.
Eenmaal vrij geworden van dat alles, zal de luister van deze nieuwe
vrijheid je hele leven veranderen. Letterlijk indruk wekkend, als een
stempel dat je identiteit bepaalt, en je gaat verlangen naar niets
anders dan dat.
Johan Klein Haneveld (1976) is biomedicus en
wetenschapsjournalist en woont in Delft. Eerder schreef hij
spannende boeken. Hij is columnist in het tijdschrift BODEM, en
filmrecensent; hij leverde bijdragen aan boeken voor jongeren.

Gegevens

Hoe word je vrij?
paperback
formaat 13,5 x 19,5 cm
ca. 200 blz.

ISBN 978-90-6353-590-2
NUR 707
prijs ca. Y 15,95
verschijnt maart 2010

9 789063 535902
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Christelijk leven

Karol Ladd

Leven - niet gewoon overleven
hartstochteliijk het leven leven
waarvoor je niet had getekend
‘Dit is niet waarvoor ik had getekend!’
Een herkenbare verzuchting van veel vrouwen.
We leven in een onvoorspelbare wereld.
- Teleurstellingen.
- Zorgen: hoe moet het nu als ...
- Vragen: hoe kan ik vertrouwen op een God die pijn en lijden laat
gebeuren, op een vaak willekeurig schijnende manier?
Karol Ladd toont ons in dit boek hoe je deze zuchten niet alleen
kunt overleven, maar hoe je hartstochtelijk een leven kunt leiden
dat je helemaal niet had gepland. De ontdekking van het mooie
van Plan B, het ontdekken van de grotere lijnen van God, en soms
de afwezigheid van zelfs die lijnen, maar de zekerheid dat Hij
ontzettend veel om je geeft. Voorbij het omslag van dit boek wacht
nieuwe hoop, en bemoediging van Godswege.
Karol Ladd was leerkracht, maar heeft ondertussen haar krijtje
ingewisseld voor de pen: ze is een goedverkopende auteur in
Amerika. Als voorzitter van Positive Life Principles is het niet
verwonderlijk dat ze boeken heeft geschreven als: De kracht van
een positieve (vrouw, moeder, vriendin).
Op aansprekende wijze kan ze uiteenlopende onderwerpen
beschrijven. Ze woont in Dallas, Texas, met haar man. Ze hebben
samen twee dochters.
doelgroep: vrouwen
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Gegevens

Isja-serie
paperback
vertaler Joeky Janusch
formaat 13,5 x 19,5 cm
ca. 200 blz.

ISBN 978-90-6353-595-7
NUR 707
prijs ca. Y 15,95
verschijnt mei 2010

9 789063 535957

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

Randy Alcorn

Is het LEUK in
de hemel?
Antwoorden op kindervragen

Wat een boel vragen! En dat zijn nog lang niet alle onderwerpen
die in dit boek behandeld worden.
Randy Alcorn heeft al meerdere boeken over de hemel
geschreven. Dit is een boek waarin speciaal de vragen van
kinderen worden behandeld – maar ook als je volwassen bent,
heb je je, als je echt eerlijk bent, vaak dezelfde vragen gesteld.

9 789063 535490

Zie je God en Jezus in de hemel? Moet je daar eigenlijk echt over
nadenken? Wat geloven mensen eigenlijk over de hemel? Is de
hemel echt een plaats? Kun je er spelen? Hebben we daar vleugels,
kunnen we vliegen? Zullen we daar ook eten en drinken? Hebben
we daar allemaal aparte kamertjes? Hoe kun je nu weten hoe de
hemel eruit ziet als we er nog nooit iets van gezien hebben? Als
je goeie dingen doet, ga je dan naar de hemel? Kunnen mensen
in de hemel zien wat er op aarde gebeurt? Waar is de hel? Zijn we
verdrietig in de hemel omdat mensen van wie we houden naar de
hel gaan? Gaat God een heel nieuwe hemel en aarde maken, en
is er dan niks meer over van wat er nu is? Wie regeert er over de
nieuwe aarde? Zijn er ook dieren op de nieuwe aarde, en kunnen
die dan ook praten? Kun je lachen in de hemel?

doelgroep: ouders van jonge kinderen
Eerder verscheen:
• Hoe zal het in de hemel zijn?

Gegevens

Vraagbaak over God en hemel
paperback
vertaler Thera Wijermars
formaat 13,5 x 19,5 cm
ca. 180 blz.

ISBN 978-90-6353-575-9
NUR 707
prijs ca. Y 15,95
verschijnt maart 2010

9 789063 535759
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Christelijk leven

Jodie Berndt

Elke tiener
heeft biddende
ouders nodig

9 789063 534455

Elke tiener heeft biddende ouders nodig is praktisch, bijbels, en
heel concreet. Het staat vol met getuigenissen van ouders zoals
wijzelf, die – soms door schade en schande – hebben geleerd hun
tieners te omringen met gebed.
Leg alle grote en kleine dingen uit het leven van je tiener maar
aan God voor: Hij houdt immers nog meer van jouw kind dan jij!
En in alle aspecten van het leven van je kind is Hij geïnteresseerd;
van ruzies over kleding tot en met buiten de groep vallen, en van
eetstoornissen en periodes van somberheid tot en met het grenzen
verkennen. ‘Maar’, zegt Jodie Berndt, ‘beperk het bidden voor je
tiener niet tot de heel herkenbare zorgen over ‘seks en drugs en
rock&roll’: bid voor alles! Voor de ontwikkeling van het karakter,
voor de belangrijke keuzes ten aanzien van de toekomst, voor
stabiliteit en veiligheid, en dat God tot zijn doel mag komen in het
leven van je kind … Gebruik daarom de Bijbel Zelf als bron voor je
gebedsleven.
Elke tiener heeft biddende ouders nodig is een soort vervolg op
Elk kind heeft een biddende moeder nodig.
Jodie Berndt is auteur van diverse boeken en spreekster op
conferenties en kerkelijke vergaderingen.
Berndt is afgestuurd in de Engelse taalkunde aan de universiteit
van Virginia. Zij woont, met man en vier kinderen, in Virginia
Beach.
Eerder verscheen:
• Elk kind heeft een biddende moeder nodig
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Gegevens

Wat ouders kunnen doen voor tieners
paperback
vertaler Linda Schouwstra
formaat 13,5 x 19,5 cm
ca. 304 blz.

ISBN 978-90-6353-569-8
NUR 707
prijs ca. Y 15,95
verschijnt februari 2010

9 789063 535698

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

Ap & Anita Verwaijen

De kunst van
een gelukkig
huwelijk
Wat is het huwelijk? Hoe bereid je je erop voor? Waarin zijn mannen
en vrouwen verschillend? Hoe verbeter je je huwelijk? Hoe kun je
genieten van seks zoals God dat bedoeld heeft? Hoe voorkom
je huwelijksproblemen? Hoe los je ze op? En hoe zit het met
echtscheiding?
Het huwelijk kan een geweldige bron van vreugde zijn, maar ook
een bron van problemen. Maar al te vaak redden echtgenoten het
samen niet. Een huwelijk is een kunst. Een kunst die je gelukkig
kunt leren! Ap & Anita Verweijen geven vanuit de Bijbel praktische
richtlijnen en adviezen voor het werken aan je huwelijk.
De kunst van een gelukkig huwelijk is gebaseerd op de ervaring
van de auteur en zijn vrouw zelf en op vele gesprekken met stellen
die zij geadviseerd hebben. Het geeft een eerlijk en bijbelgetrouw
beeld van het huwelijk.
In hun eigen huwelijk zijn Ap en Anita Verwaijen ook door
een zware crisis gegaan, waarover zij geschreven hebben
in Mij ontbreekt alles en Je kunt altijd opnieuw beginnen.
Ap is advocaat geweest en heeft door zijn beroep veel
met echtscheiding te maken gehad. Nu geven ze samen
huwelijksseminars in Nederland en in het buitenland.
doelgroep: gehuwden

Gegevens

Hoe houd je een goed huwelijk?
paperback
formaat 13,5 x 19,5 cm
ca. 160 blz.

ISBN 978-90-6353-584-1
NUR 707
prijs ca. Y 14,95
verschijnt maart 2010

9 789063 535841
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Theologie

Dr. Willem J. Ouweneel

De Kerk
van God
Ontwerp van een elementaire
ecclesiologie

9 789063 535193

9 789063 535292

Als wij – de gezamenlijke christenen, de Kerk van God – niet meer
weten wat wij zijn, waar blijven we dan? Dan wordt de Kerk een
vrijwillige ‘club’, een genootschap dat haar eigen regeltjes stelt,
zoals er in de wereld zoveel zijn. Maar de Kerk is van God. Wij
hebben een Schriftuurlijke ecclesiologie nodig, de leer van de Kerk.
Daardoor zullen onze gedachten kunnen worden verhelderd, onze
harten gemotiveerd, onze handen gestuurd. In dit deel worden de
elementaire begrippen van een bijbelse kerk-leer behandeld, terwijl
in een volgend deel de historische en praktische aspecten aan de
orde zullen komen.
Na een verkenning worden besproken: de Gemeente in het Nieuwe
Testament, Israël en de Gemeente, de familie van God, het Lichaam
van Christus, het gebouw, de wijnstok, de plaatselijke gemeente,
het bestuur van de Kerk, de gaven en bedieningen, de Kerk en de
vrouw, de sekte – waarna de auteur eindigt waar hij begonnen is:
de vraag naar een Schriftgetrouwe evangelische ecclesiologie.

9 789063 535742

9 789063 534851

Prof. dr. Willem J. Ouweneel doceert theologie aan de
Evangelische Theologische Faculteit (Leuven/Heverlee, B.) en de
Evangelische Theologische Academie (Zwijndrecht). Hij is ouddocent van de Evangelische Hogeschool te Amersfoort.
Eerder verscheen:
• De schepping van God
• De Christus van God

• De Geest van God
• Het heil van God
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Gegevens

‘Evangelisch-dogmatische’-reeks
genaaid gebonden
formaat 16,5 x 24 cm
ca. 424 blz.

ISBN 978-90-6353-591-9
NUR 700
prijs ca. Y 37,95
verschijnt mei 2010

9 789063 535919

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

dr. Gerard de Korte en
dr. Willem J. Ouweneel

Rome en
Reformatie
Overeenkomsten en verschillen na
vijfhonderd jaar Hervorming
Christenen zijn in onze tijd gelukkig steeds minder gefixeerd op wat
hen scheidt en steeds meer op wat hen bindt. Dat komt ten eerste
doordat christenen in onze cultuur een minderheid aan het worden
zijn en elkaar daardoor steeds harder nodig hebben. Het heeft
ook te maken met een algemene (‘postmoderne’) omslag in het
denken, waardoor het eigen gelijk sterker gerelativeerd wordt dan
in vroeger tijd. Daardoor is het onvermijdelijk – positiever gezegd:
hoogst wenselijk – dat ook katholieken en protestanten het gesprek
met elkaar aangaan. Er zijn over en weer nogal wat misverstanden
over elkaar. Er blijkt veel te zijn wat bindt, misschien wel meer dan
menigeen altijd dacht. Maar er zijn ook diepgaande verschillen, en
het is nuttig als die eens in kaart worden gebracht. Toenadering
tot elkaar betekent immers niet dat alle verschillen worden
weggepoetst, maar wel dat we er een beter inzicht in krijgen en
ook dat we ze waar nodig weten te relativeren. Het gaat niet om
fusie van kerken, maar om meer begrip en meer liefde voor elkaar,
om meer samen op te trekken.
Gerard de Korte (1955) werd in 2008 bisschop van het bisdom
Groningen-Leeuwarden, na zeven jaar als hulpbisschop van het
aartsbisdom Utrecht gewerkt te hebben.
Willem. J. Ouweneel is spreker, docent, en veelschrijver: hij heeft
meer dan 120 boeken op zijn naam staan.
doelgroep: van evangelisch tot katholiek

Gegevens

Dé dialoog
paperback
formaat 13,5 x 19,5 cm
ca. 180 blz.

ISBN 978-90-6353-583-4
NUR 705
prijs ca. Y 16,95
verschijnt mei 2010

9 789063 535834
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Gemeenteleven

Ronald Koops

Een kerk vol
aanbidding!
Lofprijzing en aanbidding horen bij de christelijke kerk van vroeger
en nu. Muziek is een prachtig en krachtig geschenk van God, maar
veel kerken weten niet goed wat aanbidding is en hoe je muziek
kunt gebruiken.
De auteur heeft het verlangen dat kerken en gemeenten groeien in
aanbidding. In dit boek beschrijft hij wat lofprijzing en aanbidding
is, en hoe je oude en nieuwe liederen kunt gebruiken in de (ere)
dienst. Inspirerend en praktisch, zeer geschikt voor voorgangers,
kerkenraden, gemeenteleden en muziekteams. Een must read voor
ieder die meer wil doen met muziek in de dienst en wil groeien in
lofprijzing en aanbidding.

9 789085 200048

Ronald Koops (1975) is musicus en schrijver.
Hij zingt of speelt regelmatig in kerken en op conferenties. Ook
maakte hij enkele instrumentale piano-cd’s. Hij geeft cursussen
en trainingen over lofprijzing en aanbidding en speelt bij Karpos,
de band van het Evangelisch Werkverband (EWV). Ronald Koops
is lid van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Apeldoorn.
doelgroep: mensen die zich betrokken voelen bij de liturgie en
muziek in de kerk
Eerder verscheen:
• De kracht van muziek
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Gegevens

Muziek in de kerk
paperback
formaat 13,5 x 19,5 cm
ca. 160 blz.

ISBN 978-90-6353-586-5
NUR 707
prijs ca. Y 14,95
verschijnt juni 2010

9 789063 535865

Samenleving
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Joel Edwards (e.a.)

Wat weten
wij van Gods
agenda?
een wereldwijde oproep voor
geestelijke en maatschappelijke
verandering
Christus geloofwaardig presenteren in de eenentwintigste eeuw:
dat is de uitdaging waar evangelische christenen voor staan.
En dat is precies wat christenen in diepste kern zijn. Zich volop
engageren in een geestelijke en sociale transformatie van deze
wereld: dat is wat christenen moeten doen.
Het boek verschijnt op een cruciaal moment: in onder andere
Engeland en Nederland vinden heftige discussies plaats tussen
christenen, terwijl het steeds moeilijker lijkt de mensen in de wereld
ermee te raken. Dit jaar vindt ook het Lausanne Congres over
wereldevangelisatie in Kaapstad plaats.
Drie Nederlanders leveren elk een bijdrage over de situatie in ons
land: Arnold van Heusden, voormalig directeur van de EA, Arie
Kok, hoofdredacteur van EO-Visie, en Henk Medema, uitgever en
publicist.
Joel Edwards was directeur van de Evangelical Alliance in Groot
Brittannië, lid van de Equality and Human Rights Commission,
predikant binnen een pinksterdenominatie en momenteel
directeur van de Micha Campaign aldaar. Hij is iemand die volop
in gesprek is met de kerk én met de samenleving: hij is zwart
(geboren in Nigeria) én leider op plekken die gedomineerd
worden door blanken.

Gegevens

doelgroep: lezers van pagina 2 en 9 van het Nederlands Dagblad

paperback
vertaler Linda Schouwstra
formaat 13,5 x 19,5 cm
ca. 180 blz.

Manifest
ISBN 978-90-6353-578-0
NUR 707
prijs ca. Y 14,95
verschijnt april 2010

9 789063 535780
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Naslagwerken

Lois Rock

Alles over
Jezus
Encyclopedie
Alles over Jezus maakt duidelijk wie Jezus is en waarom Hij
wereldwijd miljoenen volgelingen gekregen heeft.
Encyclopedisch van opzet, zeer geschikt voor gebruik thuis, op
school of in de kerk. Jezus’ leven wordt overzichtelijk beschreven,
voorzien van uitleg over de Joodse tradities, achtergrondinformatie
over het dagelijks leven in de eerste eeuw en schitterende
illustraties, overzichtskaarten, foto’s en ander materiaal uit de tijd
van Jezus.
Lois Rock en schreef meer dan zestig (kinder)boeken.
Er zijn wereldwijd meer dan vier miljoen exemplaren verkocht.
Ze is moeder van drie kinderen.
Peter Dennis heeft de prachtige illustraties getekend.
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Gegevens

Compleet naslagwerk
gebonden, full colour
vertaler Tobya Jong
formaat 21,5 x 26 cm
ca. 128 blz.

ISBN 978-90-6353-587-2
NUR 702
prijs ca. Y 17,50
verschijnt februari 2010

9 789063 535872

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

Dwars door
de Bijbel
Een praktisch hand- en leesboek
voor elke vorm van bijbelgebruik
Dit prachtig vormgegeven, full colour uitgevoerde boek is
uitstekend geschikt voor het dagelijks bijbellezen. Het biedt een
praktische handreiking aan iedereen die de Bijbel gebruikt en zoekt
naar speciale passages bij een specifieke situatie. In deze uitgave
kun je bijbelteksten vinden op trefwoorden zoals Gods vergeving,
anderen vergeven, Gods glorie, geloofshelden, verzoening, trouw,
gehoorzaamheid, troost, etc.
Dwars door de Bijbel bevat ongeveer een vijfde deel van de
complete bijbeltekst (NBV), gerangschikt aan de hand van 365
thema’s. Verder biedt deze uitgave 20 themapagina’s over bijbelse
begrippen, 418 trefwoorden met tekstaanduiding en leessuggesties
voor het kerkelijk jaar. Achter in het boek zijn een index met 107
bekende personen uit de Bijbel, 66 bekende bijbelverhalen en
65 bekende bijbelse passages te vinden. Een uiterst veelzijdig en
verrassend boek, waarin ieder vindt wat hij zoekt.
De samensteller van dit boek, Derek Williams, is predikant
(minister) in de Church of England en bekleedt verschillende
nevenfuncties, waaronder die van voorlichter van de bisschop.
Hij schreef bijbelcommentaren en werkte bij een grote
christelijke uitgeverij.
Gerald Rogers werkt als art-director bij Anno Domini
Publishing Services in Engeland.

Gegevens

Voor dagelijks gebruik
genaaid gebonden
full colour
formaat 25,5 x 19 cm
ca. 416 blz.

ISBN 978-90-8912-023-6
NUR 701
prijs ca. Y 23,50
verschijnt augustus 2010

9 789089 120236
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Bijbels

Combinatiebijbel
Een complete bijbel (volledig OT én NT) in de NBG-vertaling
1951, met daarin samengebonden de volledige editie van het
Nieuwe Testament in de Telos-vertaling. Uiteraard gedrukt op
dundrukpapier.
De Combinatiebijbel is uitgevoerd in bruin vivella met goudopdruk
en goudsnede en voorzien van een leeslint.
Het bindwerk is van ambachtelijke kwaliteit, en de overslaande rand
geeft extra bescherming. Het is een bijbel die jaren mee kan. De
dikte van de bijbel is vergelijkbaar met die in de vorige uitvoering,
iets minder dan 3 cm, terwijl het NT in de NBG-vertaling er nu extra
bij ingebonden is. Het grote voordeel van deze uitvoering is dat
deze editie nu het Nieuwe Testament bevat in de NBG-vertaling én
in de Telos-editie. Deze combinatiebijbel is daardoor ideaal voor
bijbelstudie.
De Telos-vertaling van het Nieuwe Testament is in 1982 tot stand
gekomen als een herziening van de Voorhoeve-vertaling, door
een commissie bestaande uit J. Klein Haneveld, dr. G.H. Kramer,
mr. H.P. Medema en dr. W.J. Ouweneel. De vertaalprincipes zijn
idiolect, d.w.z. dat zo dicht mogelijk aansluiting is gezocht bij
de Griekse grondtekst, volgens de zogenaamde Aland-tekst.
Tekstverwijzingen, een woordenlijst en andere inleidingen, plus
een verantwoording van afwijkende handschriftlezingen zijn in
deze editie opgenomen.
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Gegevens

Telos-vertaling
genaaid gebonden
vivella band
formaat 12 x 18 cm
ca. 2690 blz.

ISBN 978-90-6539-346-3 (O)
NUR 701
prijs ca. Y 89,verschijnt mei 2010

9 789065 393463

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

Marijke ten Cate

Een jaar op
het water
Prentenbijbelboekje

9 789089 120069

doelgroep: kinderen van 4-7 jaar

9 789089 120144

Marijke ten Cate illustreert prenten- en kinderboeken voor
de leeftijd van 2 tot 8 jaar. Ze won de vormgevingsprijs ‘De
verwondering’ met haar illustraties in Jan Pieter en de gieter
(met tekst op rijm van Elly Zuiderveld) en heeft ook de bekende
Prentenbijbel geïllustreerd.

9 789089 120182

Dit verhaal werd eerder afgebeeld in de Prentenbijbel. Voor de
uitgave van dit prentenboekje werden extra illustraties toegevoegd.
Het verhaal is tot leven gebracht op het animatiefilmpje van ca. 4
minuten. De dvd is voor in het boekje bevestigd.

9 789089 120137

Het is niet fijn meer op de aarde. De mensen maken ruzie en
iedereen is God vergeten. Iedereen, behalve Noach. God vertelt
aan Noach dat Hij er spijt van heeft dat Hij mensen heeft gemaakt.
Daarom gaat Hij de aarde schoonspoelen.
Hij vraagt Noach om een grote boot te maken, voor zijn gezin en
voor de dieren.
Zodat ze niet worden weggespoeld.
Noach begint meteen te bouwen, ook al lachen de mensen hem uit.

Eerder verscheen:
• De eerste mensen
• De hoogste toren
• Een zoon voor Abraham
• Prentenbijbel (compleet)

Gegevens

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

ISBN 978-90-8912-024-3
NUR 224
AVI 7 (vergelijkbaar met E5)
prijs ca. Y 7,95
verschijnt maart 2010

9 789089 120243
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Speel-, doe- en kleurmaterialen

Juliet David en
Helen Prole

Noach
blokkenverhaal
Blok voor blok, met de nummers 1-10, met simpele woorden en
prachtige illustraties, bouwen kinderen aan het verhaal van Noach.
Een speelse en leerzame ervaring voor jonge kinderen (peuters)!
Door het stapelen van de blokken van groot naar klein ontwikkelen
ze hun motoriek, hun telvaardigheden, vergroten ze hun
woordenschat, leren ze het verhaal van Noach en denken ze na
over het benoemen van kleuren.
De blokken zijn gemaakt van stevig
karton, zijn goed bestand
tegen kinderhandjes (en mondjes) en
beschadigen de tafel of de vloer niet.
De gestapelde blokken vormen een toren
van ongeveer 1 meter.

9 789086 010448

De illustraties zijn gemaakt door
Helen Prole, die eerder het Bijbels
geheugenspel illustreerde. De tekst
werd verzorgd door Juliet David.
doelgroep: 1-4 jaar
Eerder verscheen:
• Bijbels geheugenspel
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Gegevens

Verhaal van Noach als blokkentoren
full colour
in handzame doos
formaat 15 x 15 x 15 cm
10 blokken

ISBN 978-90-8601-077-6
NUR 023
prijs ca. Y 11,95
verschijnt augustus 2010

9 789086 010776

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

Corien Oranje

lief jongetje
lief meisje
versjes en gebeden
Pas geboren
net ontwaakt
wondermooi
door u gemaakt!
Zorg voor hem/haar, Heer
elke dag
dat hij/zij voor u
leven mag.
Een prachtig geschenkboekje bij geboorte en doop, met mooie
gedichten, zegenwensen en gebeden die jonge ouders zullen
aanspreken. De teksten zijn sprankelend en fris en de illustraties zijn
in lief jongetje blauw getint, en uiteraard in lief meisje roze.

doelgroep: jonge ouders
Eerder verscheen:
• Ons kind, Gods kind

9 789086 010608

Met zorg zijn de versjes en gebeden vertaald en samengesteld
door Corien Oranje. Zij heeft ook een bijdrage geleverd aan het
geschenkboekje bij geboorte en doop: Ons kind, Gods kind.
De illustraties zijn verzorgd door Caroline Williams.

Gegevens

Geschenkboekje bij geboorte
gebonden
foamomslag
formaat 13,8 x 17 cm
ca. 48 blz.

ISBN 978-90-8601-069-1 (jongetje)
ISBN 978-90-8601-070-7 (meisje)
NUR 275
prijs ca. Y 4,95
verschijnt februari 2010

9 789086 010691
9 789086 010707
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Prentenboeken

Lucy Moore en
Honor Ayres

Schepping vol
kleuren
Hoe kun je beter de veelkleurigheid en zorgvuldigheid van
Gods Schepping uitleggen dan aan de hand van een prachtig
geïllustreerd prentenboek? De tekeningen laten zien hoe goed God
de Schepping heeft bedoeld.
De teksten bij deze prachtige prenten zijn op rijm gemaakt, zodat
kinderen in staat zijn snel ‘mee’ te lezen. Lucy Moore helpt kinderen
in te zien dat het onze verantwoordelijkheid is om om te zien naar
Gods Schepping.
Lucy Moore is auteur van vele boeken. Ze werkt bij het Bible
Reading Fellowship in Engeland.
Honor Ayres is een jonge, getalenteerde illustrator. Hij staat
bekend om zijn prachtige, gedetailleerde illustraties.
doelgroep: 3-6 jaar
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Gegevens

Scheppingsverhaal op rijm
gebonden
full colour binnenwerk
vertaler Saskia SennemaVeldman
formaat 22 x 22 cm
ca. 24 blz.

ISBN 978-90-8601-076-9
NUR 224
prijs ca. Y 6,95
verschijnt maart 2010

9 789086 010769

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

Leena Lane en
T.S. Spookytooth

Bijzondere
bijbelse
beesten
Ken je het verhaal van de ezel die kon praten? Of van de man die 3
dagen in de buik van een vis gevangen zat?
Kinderen zijn vaak dol op dierenverhalen. In Bijzondere bijbelse
beesten zijn verschillende bijbelverhalen verzameld waarin een dier
een belangrijke rol speelt.
Zoals de ark van Noach, Daniël in de leeuwenkuil, en Elia die eten
kreeg van raven.
Alle verhalen zijn speels en grappig geïllustreerd door T.S.
Spookytooth.
Leena Lane schrijft boeken voor kinderen onder de 6 jaar.
Ze werkte eerder als docent moderne talen, in een boekhandel
en als redacteur bij twee verschillende christelijke uitgevers.
T.S. Spookytooth is illustrator voor kinderboeken, maar wordt
ook vaak gevraagd voor marketing en advertenties. Hij tekent
nog gewoon op de ‘ouderwetse’ manier: met een penseel en
acrylverf.
doelgroep: 3-6 jaar

Gegevens

Ontmoet dieren uit de Bijbel
gebonden
full colour binnenwerk
vertaler Thera Wijermars
formaat 21 x 25 cm
ca. 48 blz.

ISBN 978-90-8601-075-2
NUR 224
prijs ca. Y 7,50
verschijnt augustus 2010

9 789086 010752
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Prentenboeken

Jeanette Molema &
Marijke Duffhauss

De steen is weg
Het is bijna feest in Jeruzalem. De stad is vol met mensen.
Ze komen overal vandaan om het paasfeest te vieren.
Jezus is ook op weg naar het feest. Zijn vrienden zijn bij hem.
In dit nieuwe paasboekje wordt het paasverhaal op een frisse
manier naverteld. De korte, aansprekende teksten maken het
paasverhaal begrijpelijk voor jonge kinderen. De prachtige
illustraties van Marijke Duffhauss brengen het verhaal tot leven.
De steen is weg wordt uitgegeven in miniformaat en is daarom
zeer geschikt als geschenkboekje voor (zondags)scholen en
bijbelclubs.
Jeanette Molema is leerkracht op een basisschool. Ze schreef
onder andere Aardbeien met slagroom, het actieboek van de
christelijke kinderboekenweek 2009.
Marijke Duffhaus werkt al bijna vijftien jaar als
kinderboekillustrator. Ze illustreerde onder andere het boekje
Goede reis! in de Regenboogserie van Taalfontein.
doelgroep: 3-6 jaar
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Gegevens

Geschenkboekje voor Pasen
gebonden
full colour
formaat 10,5 x 10,5 cm
ca. 32 blz.

ISBN 978-90-8601-073-8
NUR 224
prijs ca. Y 2,95
verschijnt februari 2010

9 789086 010738

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

Lijda Hammenga

Moet je horen!
Geheimen om door te vertellen
Dit bijbels dagboek laat kinderen zelf de Bijbel lezen. Zo ontdekken
ze op een speelse manier wat Gods Woord hen persoonlijk te
zeggen heeft. Voor iedere doordeweekse dag is er dubbele pagina
met daarop een bijbelgedeelte, een kort gebed en een denkof weetvraag of een leuke opdracht. Het bijbelgedeelte wordt
duidelijk uitgelegd en toegepast op de leefwereld van kinderen van
8 tot 10 jaar. Aan de orde komen onderwerpen als wandelen met
God, een lied voor de Heer, het Boek van God, bang zijn en boos
zijn. Ook komen de christelijke feestdagen aan bod.
Lijda Hammenga schrijft verhalen en boeken voor kinderen van
de basisschool, onder andere Tjib in de wolken en Snoepmuizen
en feestvarkentjes. Ze werkte mee aan de Prentenbijbel en aan
het doopgeschenk Ons kind, Gods kind.
9 789086 010615

doelgroep: 8-10 jaar
Eerder verscheen:
• Hot news, 149 doordenkers voor jou!

Gegevens

Bijbelse geheimpjes
gebonden met flappen
formaat 14 x 20 cm
ca. 204 blz.

ISBN 978-90-8601-074-5
NUR 224
prijs ca. Y 12,50
verschijnt april 2010

9 789086 010745

39

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

Speel-, doe- en kleurmaterialen

Leena Lane en
Graham Round

Puzzels en
woordraadsels
Bijbelverhalen, denk- en
rekenvragen
9 789086 010219

Dit boek is een feest voor kinderen van 7 jaar en ouder! Puzzels
en woordraadsels bevat 42 rijk geïllustreerde bijbelverhalen, van
de schepping tot Pinksteren. Ieder verhaal wordt gevolgd door
kleurrijke en uitdagende puzzels, die kinderen helpen om het
verhaal te verwerken. De grote variatie aan puzzels (woordraadsels,
woordzoekers, tekenopdrachten, rekenvragen en denkvragen) staat
garant voor urenlang speelplezier.
Puzzels en woordraadsels is geschikt om te gebruiken bij
(zondags)school of kindernevendienst.
Een heerlijk lees- en doeboek voor kinderen!

9 789086 010585

Leena Lane is auteur van kinderdoeboeken. Van haar hand
verschenen onder meer Mijn eigen doe-boek over Pasen en
De ark van Noach. Ze woont in Groot-Brittannië.
Graham Round is een succesvol illustrator, bekend om zijn
levendige en humoristische illustraties. Hij heeft al meer dan
honderd boeken verzorgd.
doelgroep: 7-10 jaar
Eerder verscheen:
• Nog eens 365 puzzelplaten voor kinderen
• Puzzelplaatverhalen voor kinderen (tot 7 jaar)
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Gegevens

Puzzelplaatverhalen
gebonden
full colour binnenwerk
vertaler Dominique
Schoenmaker
formaat 19 x 19 cm
ca. 192 blz.

ISBN 978-90-8601-057-8
NUR 224
prijs ca. Y 9,95
verschijnt september 2010

9 789086 010578

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

Vrouwke Klapwijk en
Mariska Vos

Ecohelden in
actie!
jij wilt toch ook in een schone
wereld wonen?
Als het koud is, wil je het graag warm hebben op je kamer. In de
zomervakantie wil je heel graag naar die leuke camping in ZuidFrankrijk. Koude limonade uit de koelkast is veel lekkerder dan
lauwe limonade …
Ecohelden in actie! biedt kinderen informatie over energie,
consumptie, milieu en klimaat. Leuke proeven, grappige weetjes
en praktische tips voor ecohelden maken dit boek speels, vrolijk en
actief.
Rijk geïllustreerd met recycle-collages van Mariska Vos, cartoons
van Willeke Brouwer en een schat aan fotomateriaal. Achterin een
uitgebreide beoordeling van kindvriendelijke websites over het
milieu ver weg en dicht bij huis.
Vrouwke Klapwijk heeft veel kinderboeken geschreven. Voor
de kinderboekenmaand maakt zij de jaarlijkse themawerkmap
voor basisscholen. Ook runt zij het adviesbureau ‘De kinderboekenwijzer’.
Mariska Vos schreef en illustreerde eerder het boek Een stoel in
de hemel en de gedichtenbundel Als ik later meester ben.
Ze woont met haar gezin in Kampen.

Kun je afvalgassen ook zien? Doe de proef!
Neem een schone, ondiepe bak, vul hem met
water (of sneeuw) en zet de bak twee dagen
buiten. Giet het water daarna voorzichtig door
een koffiefilter. Wat blijft er in de koffiefilter
achter?

doelgroep: 8-12 jaar

Gegevens

Kind en milieu
gebonden
geïllustreerd
formaat 21,6 x 25,0 cm
ca. 80 blz.

ISBN 978-90-8543-136-7
NUR 228
prijs ca. Y 12,50
verschijnt april 2010

9 789085 431367
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Prentenboeken

Matt Buckingham

Guido Goudvis
is niet bang voor
de schaduw
9 789086 010592

‘Bang zijn in het donker’ is een thema dat elk kind in zijn leven
tegenkomt en moet overwinnen. Aan de hand van dit prachtige
prentenboek wordt het thema bang zijn benoemd en besproken.
Het zal een kind helpen om op een andere manier aan te kijken
tegen de schaduwen onder zijn bed …
De glimmende details en de speelse opmaak maken deze uitgave
aantrekkelijk om te lezen.
Guido Goudvis en zijn vriendjes nemen ook uw kind graag mee op
avontuur!
Matt Buckingham maakte dit prentenboek helemaal zelf.
De prachtige illustraties en de tekst zijn beide van zijn hand.
Buckingham maakt de afbeeldingen het liefst van inkt en
waterverf. Hij woont in Staffordshire, Engeland.
doelgroep: 3-6 jaar
Eerder verscheen:
• Het grote avontuur van Robbie Rups

42

Gegevens

Met glow in the dark!
full colour
leuke effecten
vertaler Nelleke Scherpbier
formaat 26 x 26 cm
ca. 32 blz.

ISBN 978-90-8543-132-9
NUR 273,274
prijs ca. Y 11,50
verschijnt januari 2010

9 789085 431329

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

Vrouwke Klapwijk &
Juliette de Wit

Ridder Roemsoes is een stoere ridder, die dol is op taart en koek.
Op een dag hoort Roemsoes dat er een toernooi is waarbij de
winnaar een grote zak met geld krijgt.
Daar wil Roemsoes wel aan meedoen. Dan heeft hij eindelijk
genoeg geld om met jonkvrouw Roosmarijn te trouwen.
Maar ridder Zwartbol is ook op het feest. En hij weet zeker dat hij
van Roemsoes zal winnen. Hij zal die slappe taartjeseter eens wat
laten zien.
Roemsoes eet zichzelf moed in en springt op zijn paard. Zal het
hem lukken Zwartbol te verslaan? Zal er dan eindelijk een bruiloft
komen?

9 789085 431282

Ridder
Roemsoes
en het grote
toernooi

Vrouwke Klapwijk heeft veel kinderboeken geschreven.
Ook heeft ze een adviesbureau voor schoolbibliotheken.
Juliette de Wit illustreerde al bijna driehonderd kinderboeken.
doelgroep: tot 7 jaar
Eerder verscheen:
• Ridder Roemsoes komt eraan!

Gegevens

Smakelijk prentenboek
gebonden
full colour
formaat 18 x 16 cm
ca. 32 blz.

ISBN 978-90-8543-135-0
NUR 274
prijs ca. Y 7,95
verschijnt maart 2010

9 789085 431350
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Leesboeken

Corien Oranje en
Willeke Brouwer

Het doorgezaagde zusje
vrolijke voorleesverhalen voor
ridders en prinsessen

9 789085 430599

9 789085 430094

‘Wat gaan we goochelen?’ vraagt Sofie.
‘We gaan een meisje doorzagen,’ zegt Paolo.
Sofie kijkt om zich heen. ‘Wat voor meisje?’
‘Dat vertel ik nog niet,’ zegt Paolo. ‘Want dat is de verrassing. Ga
eens in deze doos.’
Sofie doet snel een stap achteruit. ‘Waarom dan?’
‘Gewoon, zomaar. Dat zeg ik nog niet. Ga maar in de doos.’
‘En wat ga je dan doen?’
‘Niks. Helemaal niks. Alleen maar een beetje zagen. Beetje eh ... jou
doormidden zagen. Maar het doet geen pijn hoor. Helemaal niet.
Tenminste niet heel erg pijn.’

9 789085 431299

Paolo en Sofie zijn dol op verkleden. Natuurlijk als prins en prinses!
En ze houden ook van goochelen. Ze kunnen het alleen nog niet zo
goed … Gelukkig helpt hun hofhouding hen als het nodig is.
Corien Oranje is een origineel schrijver.
Willeke Brouwer maakte de fantasierijke tekeningen.
doelgroep: 4-7 jaar
Eerder verscheen:
• Storm in bad
• Een ongelukje kan gebeuren
• Snoepmuizen en feestvarkentjes
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Gegevens

Met 11 fantastische goocheltrucs!
gebonden
full colour
formaat 20 x 22 cm
ca. 56 blz.

ISBN 978-90-8543-140-4
NUR 273/274
prijs ca. Y 9,95
verschijnt april 2010

9 789085 431404

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

Petra Messelink en
Helen van Vliet

Tims papa is
soldaat
Tim zit in groep vier van de basisschool. Zijn vader is officier in
het leger. Als Tims vader naar een ver land op militaire missie
moet, breken er spannende tijden voor Tim aan. Hij krijgt zelf een
ongeluk. Maar ook bij zijn vader gebeurt iets ergs: het konvooi van
zijn vader rijdt op een bermbom. Een van de soldaten komt om.
Gelukkig komt Tims papa weer veilig bij hem terug.
Een (voor)leesboek voor kinderen in de leeftijd van 6-8 jaar.
Petra Messelink is getrouwd en heeft drie kinderen in de
leeftijd van 6 tot en met 11 jaar. Ze werkt als verslaggever
bij het regionale dagblad De Gooi- en Eemlander en
als stagebegeleider/tutor bij de afdeling journalistiek &
communicatie van de Christelijke Hogeschool Ede.
Helen van Vliet illustreerde naast vele andere kinderboeken ook
Het kinderwagenraadsel.
doelgroep: 6-8 jaar

Gegevens

Papa in het leger
gebonden
geïllustreerd
formaat 15 x 22,5 cm
ca. 32 blz.

ISBN 978-90-8543-137-4
NUR 282
AVI 5 (vergelijkbaar met E4)
prijs ca. Y 6,95
verschijnt maart 2010

9 789085 431374
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U i tg e v e ri j C o l u mb u s

Leesboeken

Judith van Helden

Raadsels rond
het kasteel
De Slimbo’s, dat zijn Björn, Alex, Esmee en Maaike. Samen hebben
ze een speurdersclub opgericht en al heel wat speurwerk verricht.
Voor een geschiedeniswerkstuk besluiten ze om naar een kasteel
te gaan. Al snel wordt hen duidelijk dat er in en om het kasteel
veel raadselachtige dingen gebeuren. Zo worden ze in de gaten
gehouden door een vrouw die ineens spoorloos verdwijnt. De
tuinman blijkt een schuur vol computers te hebben. En wat heeft dit
allemaal met wapens te maken?
De Slimbo’s zouden de Slimbo’s niet zijn als ze hier niet meer van
willen weten. Voordat ze er erg in hebben zitten ze weer middenin
een spannend avontuur.
Raadsels rond het kasteel is deel 4 in de serie ‘De Slimbo’s’.

9 789085 430957

9 789085 431022

Judith van Helden geeft les aan de basisschool en woont in
Zwolle. Ze heeft zelf jonge kinderen en vindt het heerlijk om
spannende avonturen te bedenken voor jonge en wat oudere
kinderen.
doelgroep: 8-12 jaar

9 789085 431015

Eerder verscheen:
• De verdwenen verhuiswagen
• Dieven in het museum
• Supermarkt in brand
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Gegevens

Serie ‘de Slimbo’s’
gebonden
illustraties Iris Boter
formaat 15 x 22,5 cm
ca. 96 blz.

ISBN 978-90-8543-103-9
NUR 282, 283
AVI 8 (vergelijkbaar met M6)
prijs ca. Y 7,95
verschijnt maart 2010

9 789085 431039

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

Corien Oranje

De dropbom
Dropfabriek Van Zutphen & Zn (hofleverancier) wordt getroffen
door de ene na de andere ramp. De Uitgedroogde Muizenkeutels
(met Salmiakvulling) moeten uit de winkel gehaald worden nadat
gebleken is dat in sommige muizenkeutels de salmiak is vervangen
door rauwe bruine bonen. In de doosjes Driedubbelzoute
Droptranen voor Valentijnsdag worden glasscherven aangetroffen.
Een meisje dat net door haar vriend in de steek is gelaten en
haar verdriet wil wegeten, komt met een afgesneden vingertopje
op de Eerste Hulp terecht. Een man die de verlovingsring voor
zijn vriendin in een doosje Droptranen heeft verstopt, krijgt de
volgende dag een sms’je met de tekst:
Trw ng liever
mt n knnibaal

Corien Oranje woont met haar man en 4 zoons in Jakarta.
Ze schrijft succesvolle kinderboeken voor diverse leeftijden,
waaronder de Sasha-serie en de serie ‘Superfriezen’.
doelgroep: 8-12 jaar

9 789085 430896

De verkoop van Van Zutphendrop daalt dramatisch. Terwijl Justin,
Maranke en hun vriend Hanif erachter proberen te komen wie de
fabriek probeert te saboteren, is Justins vader hard bezig met het
ontwikkelen van een absolute knaller, die Van Zutphen er weer
helemaal bovenop moet helpen: de dropbom …

Eerder verscheen:
• Sagorups en zoute drop

Gegevens

Geheimzinnig en spannend
gebonden
formaat 15 x 22,5 cm
ca. 176 blz.

ISBN 978-90-8543-134-3
NUR 282, 283
AVI 8 (vergelijkbaar met M6)
prijs ca. Y 9,95
verschijnt maart 2010

9 789085 431343
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U i tg e v e ri j C o l u mb u s

Leesboeken

Nelleke Scherpbier

De brugklassurvival

9 789085 431190

Laura zit in de bus, naast haar beste vriendin Janne. Ze gaat met de
hele brugklas op survival in de Ardennen. Als ze ergens geen zin in
heeft, dan is het wel het brugklaskamp. Niet alleen moeten ze drie
dagen kamperen op primitief terrein, maar haar beide broers gaan
ook nog eens mee op kamp!
Als de groepen voor de survival worden ingedeeld, zitten tot
overmaat van ramp haar beide broers bij haar in de groep. Ook
Rudi zit bij haar in de groep. Het duurt niet lang of Laura merkt dat
ze hem wel heel leuk vindt. En het lijkt of Rudi haar ook wel ziet
zitten ...
Elke groep wordt met een dichte envelop, waarin de route en de
onbekende opdrachten zitten, op pad gestuurd. Het begin lijkt
makkelijk, maar op de derde dag wordt het moeilijk, als de groep
samen een wilde beek over moet steken. Dan wordt pas echt
duidelijk hoe je bij een survival op elkaar aangewezen bent. En dat
het af en toe heel nuttig kan zijn om een vindingrijke broer bij je in
de buurt te hebben …
Nelleke Scherpbier begon met schrijven op haar zesde.
Ze schreef onder andere de prentenboeken Nooit meer bang en
Waar is de maan?
doelgroep: 10-14 jaar
Eerder verscheen:
• Kom niet dichterbij
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Gegevens

Spannend verhaal voor jongens en meiden
gebonden
formaat 15 x 22,5 cm
ca. 96 blz.

ISBN 978-90-8543-133-6
NUR 283
prijs ca. Y 8,50
verschijnt maart 2010

9 789085 431336

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

Corien Oranje

Tropisch
complot
Midi-thrillers zijn boeken voor jongeren tot ongeveer 17 jaar vol
spanning, avontuur en met de nodige psychologische diepgang.
Tropisch complot is de derde midi-thriller die bij Columbus
verschijnt. In deze uitgave raken twee jonge mensen zonder het te
willen verstrikt in duistere zaken.
Zij wordt wakker in het vliegtuig op weg naar Bali, en ze heeft
geen idee wie ze is en wat ze op Bali zou moeten doen. Ze weet
alleen dat ze gewond is en verschrikkelijke hoofdpijn heeft. En dat
er in het vliegtuig iets ergs is gebeurd. Als ze in het ziekenhuis een
onbekend mobieltje in haar tas vindt met een aan haar gerichte
boodschap, weet ze dat ze vanaf dat moment niemand meer kan
vertrouwen …

doelgroep: jongeren

9 789085 430544

Corien Oranje woont met haar man en 4 zoons in Jakarta.
Ze schrijft succesvolle kinderboeken voor diverse leeftijden,
waaronder de Sasha-serie, waarin onlangs Chaos in mijn hoofd
verscheen.

9 789085 430551

Hij wordt door zijn bazin naar het vliegveld van Denpasar gestuurd
om een nichtje op te halen. Maar het nichtje is nergens te vinden,
hoewel ze wel aangekomen moet zijn. Waar kan ze zijn gebleven,
en hoe kan hij haar vinden …?

Eerder verscheen:
• Chess
• Wraak van de wolf

Gegevens

Nieuwste midi-thriller!
paperback
formaat 13 x 21 cm
ca. 352 blz.

ISBN 978-90-8543-125-1
NUR 284, 285
prijs ca. Y 15,95
verschijnt april 2010

9 789085 431251
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U i tg e v e ri j C o l u mb u s

Jeugdboeken

Bert Wiersema

Op weg naar
de bevrijding
waar gebeurd verzetsverhaal
Dit ongelofelijke – maar waar gebeurde – verhaal gaat over Dirk
Aalbers, een gewone dorpsonderwijzer in de tijd van de Tweede
Wereldoorlog. Hoewel hij er niet op uit is, raakt hij betrokken bij
het verzet tegen de Duitsers. Eerst helpt hij een Joodse familie die
op zijn pad komt. Maar daar blijft het niet bij. Hij helpt het verzet
bij het stelen van militaire plannen uit het Duitse hoofdkwartier, en
breekt aan het eind van het verhaal dwars door de Duitse linies in
Brabant om in bevrijd gebied terecht te komen.
De gebeurtenissen in Op weg naar de bevrijding zijn door Bert
Wiersema opgetekend aan de hand van het levensverhaal van de
‘echte’ Dirk Aalbers. Het verhaal geeft een goed beeld van de
verwarrende en ook emotionele taferelen die zich afspeelden in de
oorlog en tijdens de bevrijding.
9 789085 431145

Bert Wiersema (1959) werkt als docent aardrijkskunde aan het
Gomarus College in Drachten. Hij schrijft diverse populaire
jeugdseries, waaronder de serie ‘Detectivebureau Iris en Ko’.
Voor de jongeren schreef hij de midi-thriller Wraak van de wolf
en De vergeten strijd.
doelgroep: jongeren en volwassenen
Eerder verscheen:
• De vergeten strijd
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Gegevens

Indrukwekkend oorlogsverhaal
paperback
formaat 14 x 21 cm
ca. 304 blz.

ISBN 978-90-8543-138-1
NUR 283
AVI 9 (vergelijkbaar met M7)
prijs ca. Y 14,95
verschijnt april 2009

9 789085 431381

Dagboeken
U i tg e v e ri j F i l i p p u s

Peter Smilde en
Gerard de Groot

Over Nieuw

9 789076 890340

Over Nieuw is bedoeld voor jongeren tussen de tien en achttien
jaar. Iedere dag begint met een prikkelend spiegelverhaal of een
korte inleiding, geschreven vanuit de belevingswereld van jongeren.
Daarmee worden ze geholpen in te stappen in het bijbelgedeelte
dat op dezelfde pagina staat afgedrukt. Ten slotte volgt een vraag
om over na te denken en na te praten. Dit tweede deel behandelt
de mooiste verhalen uit het evangelie naar Matteüs, Marcus en
Johannes.
De schitterende illustraties van Gerard de Groot maken het
dagboek compleet. Het is een feest om naar te kijken en je bent er
niet zomaar op uitgekeken, want er valt heel wat te ontdekken in
de illustraties.
Er wordt gebruikgemaakt van de vertaling van de Startbijbel, een
bijbelvertaling zonder moeilijke woorden of lange zinnen, uitermate
geschikt voor jongeren.
Peter Smilde (1958) is PKN predikant in Alphen aan den Rijn en
stond hiervoor in Katwijk aan Zee. Hij is vader van drie kinderen.
Peter Smilde heeft verschillende publicaties op zijn naam staan
op het gebied van bijbelse dagboeken, bijbelgebruik, gebeden
en rituelen en groeigroepenstudies.
Gerard de Groot tekende als cartoonist enkele jaren bij een
vaste rubriek voor de Leeuwarder Courant. Tevens produceerde
hij enkele cartoonboekjes en illustreerde hij voor diverse
schoolboeken.
doelgroep: 10-18 jaar
Eerder verscheen:
• Zo begon het

Gegevens

Dagboek met cartoons
paperback
formaat 17 x 17 cm
ca. 92 blz.

ISBN 978-90-76890-33-3
NUR 224
prijs ca. Y 9,95
verschijnt maart 2010

9 789076 890333
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U i tg e v e ri j G ro e n

Leesboeken

Mirjam Molenaar-Vreugdenhil

Yobe woont in
Zambia
Regenboogserie
Yobe is een jongen van tien jaar. Hij leeft op het platteland van
Zambia met zijn vader en moeder en broertjes en zusjes. Yobes
vader is voorganger en studeert aan de Bijbelschool. Als Yobe
vrij is van school, mag hij zijn vader helpen met de bouw van een
nieuwe kerk.
Maar niet al Yobes familieleden geloven in de Heere God. Oom
Freddy leeft nog volgens de gewoonten en godsdienst van vroeger.
Hij dwarsboomt de bouw van de nieuwe kerk. Yobe komt voor
een keuze te staan. Wie heeft er gelijk: oom Freddy, zijn vader die
blijmoedig doorzet, of zijn opa die het liefst wil dat de twee zich
verzoenen?

50% korting
bij inkoop van
de complete
14-delige serie

Yobe woont in Zambia is een fictief verhaal, waarin de cultuur van
Afrika en het zendingswerk voor kinderen toegankelijk gemaakt
worden.
Mirjam Molenaar-Vreugdenhil woonde tot haar elfde met haar
ouders op het zendingsveld op Papua (Indonesië). Ze werkte
enkele jaren als leerkracht in Nederland en woont sinds 2006 met
haar man en kinderen op een zendingspost in Zambia. Mirjam
werkte ook mee aan Hoor het Woord, de godsdienstmethode
voor het basisonderwijs.
Hanneke Kools illustreerde onder meer de Roos en Ruben-serie.
Hanneke werkt hoofdzakelijk met pen en inkt en met aquarel.
doelgroep: 8-10 jaar
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Gegevens

Zendingsverhaal
gebonden
geïllustreerd
formaat 13,5 x 19 cm
ca. 128 blz.

ISBN 978-90-8901-183-1
NUR 282, 283
AVI 7 (vergelijkbaar met E5)
prijs ca. Y 8,95
verschijnt maart 2010

9 789089 011831

Leesboeken

14 leesboekjes op AVI-niveau, voor kinderen van groep 4 tot groep 8

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

Regenboogserie
De Regenboogserie is een serie boeken voor technisch lezen vanaf groep 4. Er zijn in totaal 14 leesboekjes, geordend van AVI 2
niveau tot en met AVI 9.
In ieder boek komen leesmoeilijkheden aan bod die passen bij het AVI-niveau. Voor de AVI-niveaus 2, 8 en 9 is er telkens één
boekje beschikbaar. Voor de AVI-niveaus 3 t/m 7 zijn er steeds twee boekjes beschikbaar.
Elk leesboek bevat een doorlopend verhaal, geschreven door een bekende christelijke auteur, en bevat aansprekende
illustraties. De Regenboogserie bestaat uit de volgende titels:
9 789089 010117

9 789089 010100

9 789089 010094

9 789089 010087

9 789089 010070

Tim is slim (AVI 2)

Vuurvogel (AVI 3)

Goede reis! (AVI 3)

Boris is een held (AVI 4) Bang (AVI 4)

Dolf Verroen

Lineke Dijkzeul

Liesbeth van Binsbergen

Margriet de Graaf

Mijn papa is niks (AVI 6) Dockie, waar ben je?

(AVI 5) Marian Schalk

Bert Wiersema

Jolanda Dijkmeijer

(AVI 6) Eeuwoud Koolmees

9 789089 010162

9 789089 010155

9 789089 010148

9 789089 010131

9 789089 010124

Kersen in een vioolkist Eitjes uit Afrika (AVI 5)

Marrie van der Spek

Bulldozers in de tuin
(AVI 7) Bert Wiersema

9 789089 010193

9 789089 010186

9 789089 010179

Kwaheri - Tot ziens

Pablo’s strijd (AVI 9)

Riny van der Mark

(AVI 8) Jan van Reenen

Janwillem Blijdorp

Gegevens

Storm op zee (AVI 7)

gebonden
geïllustreerd
formaat 13,5 x 19 cm
36 - 128 blz.

NUR 191
prijs Y 8,50 per deel
al verschenen
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Geloofsopbouw

Dr. S.D. Post

Leven met de
Heere
Leven met de Heere bevat veertien intensieve bijbelstudies.
Ze gaan over onderwerpen als geloven, heiliging, de grote
verandering in je leven en de reis naar het hemelse Jeruzalem.
Ook praktische zaken komen aan bod: hoe stel je je op als lid van
de gemeente, welke positie neem je in deze wereld in en hoe wil
de Heere dat je je talenten gebruikt. Bij het gebruik van dit boek zul
je keer op keer verwonderd staan over de rijkdom en de relevantie
van Gods Woord.
Leven met de Heere is soepel en direct geschreven, gericht op
jongeren.
Het boek is geschreven als een soort tegenhanger op zijn andere
boek in de serie ‘Jongerenperspectief’: Duivels dichtbij.

9 789058 296030

Dr. S.D. Post (1957) is neerlandicus en publiceerde eerder over
kerkhistorische onderwerpen. Verder schrijft hij graag voor
jongeren (onder andere een column in het Reformatorisch
Dagblad).
doelgroep: 16-25 jaar
Eerder verscheen:
• Duivels dichtbij
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Gegevens

Serie ‘Jongerenperspectief’
paperback
formaat 13 x 21 cm
ca. 120 blz.

ISBN 978-90-5829-975-8
NUR 707
prijs ca. Y 12,50
verschijnt mei 2010

9 789058 299758

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

Ds. J. Belder en
Mattie de Bruine

Sinds ik het
weet
Wanneer het levenseinde nadert
Sinds ik het weet - ik weet het wel, ofschoon
Nog onder ons angstvallig wordt ontweken,
Het boze woord te noemen, dat bij ‘t spreken
Licht ruw of wat onzuiver klinkt van toon, Sinds ik het weet, werd mij de overvloed,
De schoonheid en de zoetheid aller dingen,
Die mij alom omgeuren en omringen,
Nog wèl zoo liefelijk en wèl zoo zoet.
Jacqueline van der Waals

9 789058 298706

Eerder verscheen:
• Moeders zijn goud waard
• Vriendschap is goud waard
• Hoop op God

9 789058 299291

Ds. J. Belder is hervormd emeritus-predikant te Dordrecht.
Mattie de Bruine illustreert voor het gezinsblad Terdege.
Daarnaast ontwerpt ze voor Marianne Design. Ze maakt niet
alleen aquarellen, maar ook grotere werken met pastelkrijt of
stillevens van olieverf.

9 789058 298843

De bijbelwoorden, de korte overdenkingen, de gedichten en
uitspraken – de meeste van de hand van ‘lotgenoten’: medelijders
en medestrijders – zijn met zorg bijeengebracht en willen de
chronisch of terminale zieke een hart onder de riem steken.
Fijnzinnigheid en invoelingsvermogen maken Sinds ik het weet tot
een bijzonder geschenkboekje.

Gegevens

Fijnzinnig
gebonden, met foam
full colour geïllustreerd
formaat 12 x 18 cm
ca. 80 blz.

ISBN 978-90-5829-958-1
NUR 713
prijs ca. Y 7,95
verschijnt mei 2010

9 789058 299581
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Pastoraat

dr. Hanneke Schaap-Jonker &
Jannine van Schothorst-van Roekel
(red.)

Veilig bij God
Over autisme, geloof en kerk
Geloven vind ik moeilijk. Ik kan niet goed begrijpen dat er een God
is en dat alles door Hem ontstaan is. Ik weet ook niet goed hoe ik
me God moet voorstellen. Heel veel van God snap ik gewoon niet.

9 789050 309059

9 789058 291264

9 789058 291950

9 789058 293824

Autisme, de stoornis van Asperger en PDD-NOS zorgen voor
beperkingen in het dagelijks functioneren. Ook het geloofsleven
wordt beïnvloed door deze stoornissen. In Veilig bij God worden
de resultaten gepresenteerd van een uniek onderzoek naar de
geloofsbeleving van mensen met een autismespectrumstoornis.
Deze resultaten worden vertaald naar praktische handvatten
voor het omgaan met geloof en Bijbel: thuis, in het gezin, op
school en in de kerk. Het boek wil herkenning en praktische
handreikingen bieden aan mensen met autisme, aan hun familie- en
gemeenteleden en aan professionals.
Geloof en autisme is een onderwerp waar (nog) maar weinig over
geschreven is.
Dr. Hanneke Schaap-Jonker is psycholoog en theoloog en
werkt als universitair docent godsdienstpsychologie aan de
Protestantse Theologische Universiteit te Kampen.
Jannine van Schothorst-van Roekel is vanuit Eleos coördinator
geweest van het onderzoek ‘geloof en autisme’. Daarnaast is zij
betrokken bij projecten in de gezondheidszorg vanuit haar eigen
organisatie ‘Emendo Training & Advies’.
Eerder verschenen:
• Verdiept pastoraat
• Zorgen in de laatste levensfase

• Samen het huwelijk in
• Hooggevoelige mensen
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Gegevens

Serie ‘Praktisch en Pastoraal’
paperback
formaat 14 x 21 cm
ca. 160 blz.

ISBN 978-90-5829-968-0
NUR 711
prijs ca. Y 12,50
verschijnt april 2010

9 789058 299680

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

Dr. Matthijs de Blois

Israël: een staat
ter discussie?
Over de internationaalrechtelijke
positie van Israël
Internationaal recht is een prominent thema geworden in het debat
over de Midden-Oostenproblematiek. In dit boek wordt de staat
Israël daarom bekeken vanuit het perspectief van internationaal
recht. De auteur behandelt de ontstaansgeschiedenis van Israël
in het licht van het recht op zelfbeschikking. Het is juist die
geschiedenis die in vele beschouwingen onderbelicht blijft, met alle
consequenties voor de beoordeling van het handelen van Israël van
dien. Vanuit dit perspectief komen de omstreden nederzettingen
aan de orde, evenals de bescherming van de internationaal erkende
mensenrechten. Ten slotte worden vanuit internationaalrechtelijk
perspectief de regionale gewapende conflicten besproken.
Dr. Matthijs de Blois (1953) is universitair hoofddocent aan
de afdeling Rechtstheorie van de Universiteit Utrecht. Zijn
onderzoek ligt vooral op het terrein van recht en religie.

Gegevens

Objectief
paperback
formaat 14 x 21 cm
ca. 112 blz.

ISBN 978-90-5829-970-3
NUR 697
prijs ca. Y 12,50
verschijnt maart 2010

9 789058 299703
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Theologie

Dr. H. van den Belt

Betrouwbaar
getuigenis
Het Geestelijk gezag van de Bijbel
De Bijbel is niet zomaar een boek. Maar wat onderscheidt de Bijbel
van andere historische boeken, of zelfs van een sprookjesboek?
Gedurende een jarenlange, intensieve studie ging dr. H. van den
Belt op zoek naar het bijzondere karakter van het gezag van de
Schrift. In Betrouwbaar getuigenis komen belangrijke uitkomsten
daarvan aan de orde. Zo zien we hoe Calvijn op verschillende
fronten strijdt tegen hen die het Schriftgezag ondermijnen.
Calvijn introduceert een nieuw begrip om het eigen gezag van de
geïnspireerde Schrift te verduidelijken. Daarna wordt de positie van
diverse andere gereformeerde theologen besproken, zoals Voetius,
Turrettini, Herman Bavinck en Benjamin Warfield. De auteur sluit af
met een actuele toepassing – om het belang van het Schriftgezag
voor nu te benadrukken, net zoals de andere theologen dat gedaan
hebben in hun tijd.

Al meer
dan 25.000
exemplaren
e
verkocht van d
serie!

9 789058 298638

9 789058 299215

9 789058 299543
Gegevens

9 789058 297204
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Dr. H. van den Belt is bijzonder universitair docent
Gereformeerde godgeleerdheid te Utrecht vanwege de
Gereformeerde Bond.
Eerder verscheen onder andere:
• Al jong naar Huis
• Terwijl mijn kracht vergaat
• Gemeente in beweging
• Genade als erfgoed

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

ISBN 978-90-5829-966-6
NUR 700
prijs ca. Y 12,50
verschijnt april 2010

9 789058 299666

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

Kees Jan Rodenburg

Joodse
volgelingen
van Jezus
Een overzicht in 40 vragen en
antwoorden
Messiasbelijdende joden staan in de belangstelling. De aandacht
voor joden die Jezus als Messias belijden is soms uiterst positief,
maar even vaak sterk afwijzend. De vraag die steeds weer opkomt,
is wie deze joodse volgelingen van Jezus zijn.
Aan de hand van veertig vragen en antwoorden schetst drs. Kees
Jan Rodenburg een helder beeld van verschillende groepen joodse
volgelingen van Jezus. Deze publicatie maakt duidelijk dat zij deel
uitmaken van de joods-christelijke relatie. De christelijke kerk kan
hen daarom niet negeren, maar staat voor de uitdaging joodse
volgelingen van Jezus een eigen plaats te geven.

Gegevens

ISBN 978-90-5829-965-9
NUR 700
prijs ca. Y 12,50
verschijnt april 2010

9 789058 298645

paperback
formaat 13 x 21 cm
ca. 120 blz.

9 789058 295385

‘Artios-reeks’

9 789058 298454

Eerder verscheen onder andere:
• Christenen ontmoeten moslims
• Hulde aan de Heidelberger
• Zending zonder franje
• Vervolgd om Jezus’ wil

9 789058 293640

Drs. Kees Jan Rodenburg werkt sinds 2003 namens het Centrum
voor Israëlstudies als Israëlconsulent in Jeruzalem. Zijn taak is
het bevorderen van de joods-christelijke ontmoeting.

9 789058 299659
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U i tg e v e ri j G ro e n

Samenleving

Prof.dr. A. van de Beek,
Ds. W. Visscher en Dr. B.J. Spruyt

Burgerschap
en cultuurparticipatie
Al meer
dan 20.000
exemplaren
verkocht in de
serie!

9 789058 296276

9 789058 298683

9 789058 299246

9 789058 299529

‘Wat doen christenen op de aarde?’ Dat is de vraag die in dit elfde
deel in de serie ‘Studium Generale’ centraal staat. Drie auteurs
gaan in op de positie van christenen in de samenleving en hun
verhouding tot macht. Zij geven hier elk hun eigen visie op. De
volgende standpunten komen aan bod: 1. Hier beneden is het niet.
Professor dr. A van de Beek propageert een samenleving waarin
christenen vreemdelingen zijn en zich niet inlaten met deze wereld.
2. Burger van twee werelden. Naar voorbeeld van Calvijn vergelijkt
ds. W. Visscher gelovigen met vogels. Zij zijn op reis, maar hebben
tegelijk een roeping in deze wereld. 3. Hier beneden is het wel.
Christenen moeten de aarde redden van het ongeloof, zo betoogt
dr. B.J. Spruyt. De cultuuropdracht mag niet worden genegeerd.
Prof. A. van de Beek is hoogleraar Symboliek aan de Faculteit
Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij
is gespecialiseerd in dogmatiek en symboliek en in de
vroegchristelijke kerk. Ds. W. Visscher is predikant van de
Gereformeerde Gemeenten in Amersfoort. Dr. B.J. Spruyt is
verbonden aan de conservatieve Edmund Burkestichting. Hij
schrijft columns en boeken.
Eerder verscheen onder andere:
• Occulte machten en bevrijding
• Bloeien, snoeien en groeien
• Verlangen naar het Vaderland
• Calvijn en de Heilige Geest
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Gegevens

Serie ‘Studium Generale’
paperback
formaat 13 x 21 cm
ca. 120 blz.

ISBN 978-90-5829-959-8
NUR 740
prijs ca. Y 9,95
verschijnt april 2010

9 789058 299598

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

dr. J. Hoek (red.)

Vers
christendom
Getuigenissen uit de Vroege Kerk
De Vroege Kerk heeft ons vandaag de dag nog veel te zeggen. De
situatie van christenen nu lijkt immers in veel opzichten op die van
de eerste christenen. In Vers christendom wordt daarom geput
uit de rijke bronnen van de Vroege Kerk. De brief aan Diognetus
spreekt over het echte vaderland van de christenen, Cyprianus krijgt
het woord over de eenheid van de kerk, Tertullianus schrijft over de
passie die zelfs tot martelaarschap leidt en Augustinus gaat in op
Gods soevereine genade en de vrije wil. Telkens opnieuw blijkt de
frisheid en actualiteit van de leer van deze eerste kerkvaderen.

9 789058 298836

Vers christendom staat onder redactie van prof.dr. J. Hoek.
Aan deze uitgave werkten mee: dr. H.A. Bakker; prof.dr. A. van
de Beek; dr. P.F. Bouter; dr. A. Goudriaan; dr. M. van Willigen en
dr. K. van der Zwaag.

9 789058 297938

Dit boek is het derde deel van een serie die uitgegeven wordt
onder verantwoordelijkheid van de Theologische Hogeschool van
de Gereformeerde Bond ‘Johannes Calvijn (THGB). In deze THGBreeks verschijnen boeken die de actualiteit van het gereformeerde
belijden aan de orde stellen. De inhoud van deze boeken is
gebaseerd op lezingen die gehouden zijn tijdens studieavonden
van de THGB.

doelgroep: theologiestudenten, predikanten, kerkhistorici
Eerder verscheen:
• Calvijn spreekt
• Sola Scriptura

Gegevens

Serie ‘THGB’
paperback
formaat 13 x 21 cm
ca. 224 blz.

ISBN 978-90-5829-962-8
NUR 704
prijs ca. Y 14,95
verschijnt april 2010

9 789058 299628
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U i tg e v e ri j G ro e n

Bijbelstudie

Dr. A.A. Teeuw

Oog om oog
Wat het Nieuwe Testament anders
leert dan het Oude Testament
Mag een christen rijk zijn?
Is vasten nog steeds verplicht?
Is ziekte een straf?
Is steniging afgeschaft?
Dit zijn allemaal vragen waarop de Bijbel – ogenschijnlijk – geen
eenduidig antwoord geeft. Neem bijvoorbeeld rijkdom. De
aartsvaders, Job en koning Salomo waren allemaal schatrijk. Maar
vervolgens waarschuwt de Heere Jezus in het Nieuwe Testament
zo scherp tegen de gevaren van geld en goed, dat rijkdom en zalig
worden elkaar nagenoeg uitsluiten. Die uiteenlopende waardering
horen we ook op de vraag of vasten nodig is, of ziekte nog steeds
een straf is, en of je je vijand moet haten of liefhebben.
In Oog om oog worden 8 thema’s behandeld die in het Nieuwe
Testament anders behandeld lijken te worden dan in het
Oude Testament. De auteur laat zien dat de Bijbel zichzelf niet
tegenspreekt, maar dat er wel degelijk eenduidige lijnen zijn aan te
wijzen. De hoofdstukken zijn voorzien van gespreksvragen, zodat ze
ook zeer geschikt zijn voor bespreking in een groep.
Dr. A.A. Teeuw is theoloog en arts. Hij heeft diverse boektitels
op zijn naam staan.
doelgroep: bijbelstudiegroepen
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Gegevens

Acht bijbelstudies
paperback
formaat 13 x 21 cm
ca. 136 blz.

ISBN 978-90-5829-974-1
NUR 707
prijs ca. Y 12,50
verschijnt april 2010

9 789058 299741

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

ds. D.J. Budding

De liefde
De liefde is het belangrijkste thema in de Bijbel. Ook in ons leven
mag het daarom de grootste plaats innemen. De liefde geeft een
duidelijk en concreet beeld van dit veelomvattende onderwerp. De
verschillende betekenissen van ‘liefhebben’ vanuit de grondtekst
komen aan bod, evenals het onderscheid tussen de liefde van de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Aan de hand van 1 Korinthe
13, het klassieke hoofdstuk van de liefde, wordt duidelijk gemaakt
wat de liefde kan uitwerken in mensenlevens. Zo krijgt de liefde
heel praktisch handen en voeten in het leven van elke dag.
De liefde is een unieke combinatie van een gedegen bijbelstudie
en praktische handvatten voor het dagelijks leven. Taal en stijl
zijn eenvoudig en de fraaie vormgeving zorgt voor een prachtig
cadeauboekje.
Ds. D.J. Budding (1944) diende diverse gemeenten in
de Nederlands Hervormde Kerk (Elspeet, Middelharnis,
Nederhemert, Waarder) en is momenteel predikant van de
Providence Reformed Church (RCA) in de USA.

Gegevens

1 Korinthe 13
gebonden
formaat 14 x 21 cm
ca. 200 blz.

ISBN 978-90-5829-960-4
NUR 707
prijs ca. Y 17,50
verschijnt maart 2010

9 789058 299604
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U i tg e v e ri j G ro e n

Theologie

dr. G.W. Lorein &
dr. W.H. Rose

Daniël – Maleachi
Zeven bijbelboeken uit de
Perzische periode
Daniël - Maleachi is deel XI in de serie ‘De Brug’ en behandelt
de zogenaamde geschriften uit de Perzische periode: de
geschiedboeken uit die tijd aan: Esther, Ezra, Nehemia en de
profeten Daniël, Zacharia, Haggai en Maleachi. Deze reeks wil een
brug slaan tussen de oorspronkelijke betekenis van de bijbeltekst en
onze huidige situatie. Naast de historische achtergrond, de literaire
opbouw en het theologische belang van de grotere gehelen worden
bij elk vers de specifieke aandachtspunten behandeld. De schrijvers
gaan uit van de Hebreeuwse tekst, maar geven de lezer ook uitleg
bij de verschillende gangbare vertalingen in het Nederlands.

9 789058 294852

9 789058 294913

Dr. G.W. Lorein is sinds 2005 hoofddocent Oude Testament aan
de Evangelische Theologische Faculteit van Leuven. Hij is in
1997 doctor in de Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap
geworden, aan de Universiteit van Groningen.
Wolter Rose doceert sinds 1995 Semitische Talen en Geschiedenis
en Cultuur van het Oude Nabije Oosten aan de Theologische
Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Kampen. In 1997
promoveerde hij aan de Universiteit van Oxford op een studie
over messiaanse verwachtingen in de tijd kort na de terugkeer uit
de ballingschap.
De redactieraad van ‘De Brug’ bestaat uit dr. Werner Gugler,
dr. H. Lalleman-de Winkel, prof.drs. J.P. Lettinga, dr. G.W. Lorein
en dr. E. van Staalduine-Sulman.
doelgroep: predikanten, theologen, voorgangers, bijbelstudiekringen
Eerder verscheen:
• Jeremia
• Deuteronomium
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Gegevens

Serie ‘De Brug’
gebonden, met stofomslag
formaat 15 x 22 cm
ca. 192 blz.

ISBN 978-90-5829-493-7
NUR 703
prijs ca. Y 24,50
verschijnt maart 2010

9 789058 294937

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

Ds. P. de Vries

De heerlijkheid
van JHWH
in het Oude Testament en in het
bijzonder in het boek Ezechiël
De betekenis van de kabood (heerlijkheid) op semantische
reikwijdte en theologische betekenis onderzoeken, inclusief de
synoniemen van kabood is nieuw! Het onderzoek laat zien dat
kabood meestal in sacraal-religieuze contexten wordt gebruikt.
Daarbij heeft meer dan de helft van het totale aantal vermeldingen
rechtstreeks op JHWH betrekking. De relatie tussen de kabood
van JHWH en andere thema’s in Ezechiël wordt belicht. Evenwel,
het grootste belang van dit onderzoek is de zorgvuldige
onderbouwing van het gegeven dat de kabood van JHWH in het
Oude Testament en zeer zeker in Ezechiël een zelfstandige entiteit
wordt getekend die substantieel moet worden gedacht. In het
bijzonder de werkwoorden die worden gebruikt in relatie met de
kabood van JHWH, bewijzen dit. Het werkwoord ‘zien’ valt dan
alleen al door de frequentie ervan het meest op. De kabood van
JHWH blijkt metterdaad te worden gezien.
Pieter de Vries (1956) studeerde theologie en promoveerde
in 1999 aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Onder
leiding van prof.dr. A. Brenner werkt hij aan de Universiteit
van Amsterdam aan deze dissertatie over kabood, waarop hij
in het voorjaar van 2010 hoopt te promoveren. Vanaf 1982
diende De Vries diverse Hervormde Gemeenten (Wijk bij
Heusden, Zwartebroek-Terschuur, Opheusden en Elspeet).
Sinds september 2005 is hij docent bijbelse theologie en
hermeneutiek aan het Hersteld Hervormd Seminarium. Vanaf
november 2005 is hij ook predikant van de Hersteld Hervormde
Gemeente te Waarder.

Gegevens

De kabood (heerlijkheid)
genaaid gebonden
formaat 16 x 24 cm
ca. 584 blz.

ISBN 978-90-5829-973-4 (W)
NUR 703
prijs ca. Y 34,95
verschijnt maart 2010

9 789058 299734
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U i tg e v e ri j G ro e n

Geschiedenis

Dr. L.D. van Klinken

Dienstbaar aan
het onderwijs
Een studie naar de protestantschristelijke pedagogische
tijdschriften uit de negentiende
eeuw
Dit boek gaat over de geschiedenis van de protestants-christelijke
pedagogische pers in de negentiende eeuw. Welke tijdschriften
verschenen er? Wie waren de redacteuren en wat dreef hen? Op
dergelijke vragen probeert de auteur een antwoord te geven.
Daarnaast onderzoekt Van Klinken welke visie op onderwijs en
opvoeding de tijdschriften uitdroegen. Aan welke vereisten diende
een christelijke onderwijzer te voldoen? Oefende hij een beroep
uit als ieder ander of werden er bijzondere eisen aan hem gesteld?
Ten slotte wordt de vraag beantwoord wat nu het kenmerkende is
geweest van het protestants-christelijk onderwijs in de negentiende
eeuw. Hoe gaf de ‘School met den Bijbel’ in de dagelijkse
onderwijspraktijk gestalte aan de identiteit?

Introductieprijs
tot 31-12-2009:
19,95

Dr. L.D. van Klinken is orthopedagoog en onderwijsadviseur
bij het Ds. G.H. Kerstenonderwijscentrum te Veenendaal.
Hij promoveerde op deze studie aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam.
doelgroep: docenten, studenten
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Gegevens

Uniek onderzoek
genaaid gebonden
formaat 16 x 24 cm
208 blz.

ISBN 978-90-5829-957-4 (W)
NUR 741
prijs Y 24,95
al verschenen

9 789058 299574

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

Ds. P. van der Kraan,
Ds. A.J. van den Herik en A. Pals

Leren om te
Leven 4
Heidelbergse Catechismus,
Dordtse Leerregels, Nederlandse
Geloofsbelijdenis

Al meer
dan 32.000
exemplaren
van deze serie
verkocht!

De catechesemethode Leren om te Leven is nu compleet
herzien. In dit laatste deel staan het leven der dankbaarheid en
het gebed centraal. Naast de Handleiding en de lesboeken is
er ook een dvd uitgebracht met Powerpointpresentaties. Deze
Powerpointpresentaties bevatten opdrachten en voorbeelden bij
elke les, om de catechese te ondersteunen.
Ds. P. van der Kraan is predikant te Urk, ds. A.J. van den Herik
is predikant te Hoevelaken, de heer A. Pals is supervisor bij
de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk aan de Christelijke
Hogeschool Ede en de Theologische Hogeschool van de
Gereformeerde Bond.
doelgroep: catechese binnen gereformeerde gezindte
Eerder verscheen:
• De herziene uitgaven van deel 1, 2 en 3

Gegevens

Algemeen
NUR 746
verschijnt juni 2010
Handleiding
wire-o
formaat 21 x 29,7 cm
ca. 200 blz.
ISBN 978-90-5829-979-6 (S)
prijs ca. Y 149,00
Powerpoint
formaat 13 x 19 cm
ISBN 978-90-5829-978-9 (S)
prijs ca. Y 49,00

Compleet herzien
Lesboeken
genaaide paperback
formaat 16,5 x 24 cm
ca. 120 blz.
ISBN 978-90-5829-976-5 (S)
(Leren om te Leven 4a)
ISBN 978-90-5928-977-2 (S)
(Leren om te Leven 4b)
prijs ca. Y 6,95

Handleiding

9 789058 299796
Powerpoint

9 789058 299789
Leren om te Leven 4a

9 789058 299765
Leren om te Leven 4b
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9 789059 289772

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

Geschiedenis

prof.dr. Hans Jansen (eindred.)

Protest van
Erasmus tegen
renaissance van
Hebreeuwse
literatuur

9 789058 296221

Dit essay handelt over de visie van de beroemde humanist Erasmus
op de jood en de joodse religie. In de Renaissance, maar ook in de
Reformatie werden er hartstochtelijke pogingen gedaan om het
jodendom van binnenuit te leren kennen door bestudering van het
Hebreeuws. Erasmus had de paus er al dikwijls op gewezen dat hij
zeer bezorgd was dat het jodendom in Europa hierdoor weer zou
kunnen opleven. Volgens hem was er ‘voor de leer van Christus
niets gevaarlijkers en vijandigers dan deze pest’. De herontdekking
van het Hebreeuws zag hij als een bedreiging voor de Kerk zelf.
‘Het joodse volk verspreidt met zijn afgrijselijke verhalen in de
talmoed (...) niets dan stank. In Italië leven veel joden (...) Ik ben
vreselijk bang dat deze pest, die vroeger al werd overwonnen, zich
opnieuw in Europa zal verspreiden.’
Hans Jansen is filosoof, historicus en theoloog. Hij is een
autoriteit op het gebied van de geschiedenis van het Jodendom
en het antisemitisme. Het standaardwerk Christelijke theologie
na Auschwitz is van zijn hand.
Eerder verscheen:
• Van Jodenhaat naar zelfmoordterrorisme
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Gegevens

Erasmus’ visie op het Jodendom
genaaid gebonden
formaat 12 x 18 cm
ca. 112 blz.

ISBN 978-90-5829-961-1
NUR 694
prijs ca. Y 12,50
verschijnt maart 2010

9 789058 299611

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

dr. W.H. Velema (eindred.)

Gods Woord
door de tijd
Bijbels dagboek
Dit dagboek is tot stand gekomen in samenwerking met de Bond
van Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen, in verband
met haar zestigjarig bestaan in 2008. Het dagboek is verdeeld in
52 thema’s zodat de lezer elke week kan mediteren over een ander
bijbels thema.
De meditaties zijn ontstaan vanuit gehouden referaten
uitgesproken op landelijk georganiseerde dagen. Hierdoor is dit
dagboek niet alleen geschikt voor vrouwen, maar ook voor hen die
interesse hebben in wat bekende hoogleraren en predikanten in de
Christelijke Gereformeerde kerken ons hebben nagelaten.
In dit boek gaat het om het eeuwenoude, maar steeds weer
nieuwe lied, waarin het eeuwige Woord, onze Heere Jezus Christus,
bezongen wordt als het enige offer voor de zonde.

Eerder verscheen:
• Licht op de Schrift

9 789058 299475

Dr. W.H. Velema (1929) is ethicus en emeritus hoogleraar van
de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde
Kerken in Apeldoorn. Hij heeft al vele boeken op zijn naam
staan.

Gegevens

Dagboek voor jong en oud
gebonden, foam
formaat 12 x 18 cm
416 pag.

ISBN 978-90-5829-985-7
NUR 707
prijs Y 14,95
al verschenen

9 789058 299857
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U i tg e v e ri j Barn ab as

Actiepagina

Romanactie 

2 verschillende boeken
voor maar Y 12,50!

Clay Jacobsen

Clay Jacobsen

Zwijgplicht

Machtswoord

Wanneer een succesvolle zakenman zelfmoord pleegt,
gaat een christelijke regisseur op onderzoek uit.

Wanneer televisiejournalist Mark Taylor onderzoek
doet naar de betrouwbaarheid van opiniepeilingen,
bijkt de werkelijkheid zijn somberste verwachtingen te
overtreffen.

&
Creston Mapes

Creston Mapes

Backstage

Hoogspanning

Een van moord verdachte rockzanger vertelt zijn
levensverhaal. Over zijn jeugd, zijn carrière en zijn muziek.
Maar ook over een jonge christin, die voor hem blijft
bidden.

Een voormalige rockster die christen is geworden, wordt
bedreigd door zijn neef, die hem de dood van zijn
broertje kwalijk neemt. Vervolg op ‘Backstage’.

9 799999 900613
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&

Samen €
M 12,50

9 799999 900620

Samen €
M 12,50

Actiepagina

Kijkbijbel & Speelbijbel cd-rom
Kees de Kort
De tekeningen in de Kijkbijbel hebben iets speciaals: ze spreken
boekdelen. Dat is de kunst die Kees de Kort verstaat en met dat
artistieke vakmanschap illustreerde hij 28 bijbelverhalen van de
serie ‘Wat de Bijbel ons vertelt’. Zijn kunstwerken uit de losse
boeken zijn nu op een andere manier verwerkt. Met de tekst van
alle verhalen zijn ze vormgegeven tot een nieuw, sprankelend
geheel: de Kijkbijbel.

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

Deze actie is geldig van 1 maart 2010 tot en met 30 mei 2010

Een bijbel om in te kijken als je nog niet kunt lezen, om je
leeshonger te stillen zodra je wel kunt lezen, om uit voor te lezen of
te vertellen als je (groot)ouder of opvoeder bent. Een boek voor …
voor wie eigenlijk niet?
In de Speelbijbel komen de figuren uit de Kijkbijbel tot leven. In
een boeiende animatie ziet de kijker bijvoorbeeld Goliath door het
beeld marcheren en lopen de discipelen om Jezus heen bij een
vertelling uit het Nieuwe Testament. Natuurlijk krijgt de gebruiker
de kans de verhalen zelf te lezen. Achter elk verhaal is een spelletje
opgenomen. Bij ieder bijbelfragment is een spiegelverhaal uit het
dagelijks leven toegevoegd.

Gratis cd-rom
Speelbijbel bij
aankoop van d
e
Kijkbijbel!

Gegevens

Bijbellezen en spelen
gebonden
full colour binnenwerk
formaat 18 x 24 cm
384 blz.

ISBN 978-90-6126-388-3
NUR 1050
prijs Y 28,50
al verschenen

9 789061 263883
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U i tg e v e ri j J o n g b l o e d

Kees de Kort

Boekjes voor Pasen
en Pinksteren
Kees de Kort
De serie ‘Wat de Bijbel ons vertelt’ is voor veel mensen een begrip: ze zijn ermee opgegroeid en lezen het nu
weer voor aan hun (klein)kinderen. Kees de Kort heeft met zijn illustraties een groot aantal bijbelverhalen tot leven
gebracht. De kenmerkende tekenstijl ontwikkelde hij door kinderen die tekenen te observeren. De tekeningen
bestaan uit rustige vlakken die afwisselend gekleurd zijn. De teksten zijn eenvoudig en kort, dikwijls niet meer dan
een enkele zin per illustratie, en gebaseerd op de oorspronkelijke bijbeltekst.
Wij willen u voor Pasen en Pinksteren attenderen op de boekjes uit deze geliefde serie die passen bij de tijd van het
jaar.

Zacharias en
Elisabeth - mini

Op weg naar het
paasfeest - mini

Jezus is
opgestaan - mini

Hemelvaart en
Pinksteren - mini

978-90-6126-367-8
28 blz. Y 2,25

978-90-6126-369-2
28 blz. Y 2,25

978-90-6126-370-8
28 blz. Y 2,25

978-90-6126-372-2
28 blz. Y 2,25

9 789061 263678

9 789061 263692

9 789061 263708

9 789061 263722

Jezus is
opgestaan - groot
978-90-6126-305-0
36 blz. Y 5,95

Serie ‘Wat de Bijbel ons vertelt’
72

9 789061 263050

Prijsverlagingen

Met ingang van 1 januari 2010 zal een aantal bijbels in prijs worden
verlaagd.
Deze prijswijzigingen zijn definitief en zullen ook worden
doorgevoerd in de Bijbelcatalogus. U ontvangt in januari 2010 de
nieuwe pagina’s voor de Bijbelcatalogus.
Het betreft de volgende artikelen:

Bijbel│| Liedboek hardcover

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

Prijsverlagingen
Bijbel | Liedboek

ISBN 978-90-6539-297-8 (full colour)
formaat 10 x 15 cm
oude prijs Y 52,50
nieuwe prijs Y 40,00

Bijbel│| Liedboek hardcover

ISBN 978-90-6539-317-3 (full colour)
formaat 10,5 x 16,5 cm
oude prijs Y 57,50
nieuwe prijs Y 40,00

Bijbel│| Liedboek

ISBN 978-90-6539-318-0 (groen)
formaat 10 x 15 cm
oude prijs Y 69,50
nieuwe prijs Y 50,00

Bijbel│| Liedboek

ISBN 978-90-6539-296-1 (paars)
formaat 12 x 18 cm
oude prijs Y 65,00
nieuwe prijs Y 40,00

Bijbel│| Liedboek

ISBN 978-90-6539-310-4 (blauw)
formaat 12 x 18 cm
oude prijs Y 79,00
nieuwe prijs Y 50,00

Bijbel│| Liedboek

ISBN 978-90-6539-293-0 (rood)
formaat 12 x 18 cm
oude prijs Y 79,00
nieuwe prijs Y 50,00

Bijbel│| Liedboek

ISBN 978-90-6539-311-1 (bruin)
formaat 12 x 18 cm
oude prijs Y 105,00
nieuwe prijs Y 55,00

Bijbel│| Liedboek

ISBN 978-90-6539-295-4 (zwart)
formaat 12 x 18 cm
oude prijs Y 139,00
nieuwe prijs Y 70,00
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Prijsverlagingen

Prijsverlagingen bijbels
NBV grote letter deel 1 OT
ISBN 978-90-6126-961-8
formaat 17 x 24,5 cm
oude prijs Y 40,00 nieuwe prijs Y 20,00

NBV grote letter deel 2 OT
ISBN 978-90-6126-962-5
formaat 17 x 24,5 cm
oude prijs Y 40,00 nieuwe prijs Y 20,00

NBV grote letter deel 3 OT
ISBN 978-90-6126-963-2
formaat 17 x 24,5 cm
oude prijs Y 40,00 nieuwe prijs Y 20,00

NBV grote letter deel 4 OT
ISBN 978-90-6126-964-9
formaat 17 x 24,5 cm
oude prijs Y 40,00 nieuwe prijs Y 20,00

NBV grote letter deel 5 DC
ISBN 978-90-6126-962-5
formaat 17 x 24,5 cm
oude prijs Y 40,00 nieuwe prijs Y 20,00

NBV grote letter deel 6 NT
ISBN 978-90-6126-966-3
formaat 17 x 24,5 cm
oude prijs Y 40,00 nieuwe prijs Y 30,00

NBV grote letter cassette
ISBN 978-90-6126-967-0
formaat 17 x 24,5 cm
oude prijs Y 195,00
nieuwe prijs Y 99,00
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Prijsverlagingen

NBV Bijschrijfbijbel
ISBN 978-90-6126-904-5
formaat 21 x 21 cm
oude prijs Y 59,00
nieuwe prijs Y 45,00

Gereformeerd Kerkboek
ISBN 978-90-6539-313-5 (zwart)
formaat 9 x 15 cm
oude prijs Y 59,00
nieuwe prijs Y 39,00

Gereformeerd Kerkboek
ISBN 978-90-6539-316-6 (blauw)
formaat 12 x 18 cm
oude prijs Y 69,00
nieuwe prijs Y 49,00
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Herdrukken

9e druk

Kijk, dat ben ik! (jongens)

Kijk, dat ben ik! (meisjes)

Genade als erfgoed

12 x 21 cm
72 blz.
Y 12,50

12 x 21 cm
72 blz.
Y 12,50

13 x 21 cm
120 blz.
Y 12,50

9 789058 298683

9 789058 295200

9e druk

2e druk

Welkom in de strijd

Hebt u zekerheid?

Bloeien, snoeien en groeien

14 x 21 cm
160 blz.
Y 12,50

13 x 21 cm
72 blz.
Y 7,50

13 x 21 cm
120 blz.
Y 9,95

3e druk

9 789085 200888

2e druk

9 789085 200482

9 789085 201168
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9 789058 299543

9 789058 299192

9 789058 299208

9 789058 291448

7e druk

8e druk

4e druk

2e druk

Gevarenzone

Ontmaskerd

Wat mannen moeten weten

15 x 22 cm
440 blz.
Y 22,50

15 x 22 cm
352 blz.
Y 19,95

12 x 18 cm
160 blz.
Y 14,95

Herdrukken

9 789061 268659

9 789085 200833

5e druk

Goede genade!

Mijn wereld Bijbel

17,5 x 17,5 cm
400 blz.
Y 22,50

12 x 18 cm
1744 blz.
Y 32,50

9 789085 431084

9 789085 430780

2e druk

De voetbalclinic

De talentendag

15 x 22,5 cm
104 blz.
Y 6,95

15 x 22,5 cm
125 blz.
Y 6,95

9 789063 533649

9 789063 532598

16e druk

3e druk

2e druk

5 e druk

De 5 talen van de liefde

De 5 talen van de liefde van tieners

13,5 x 19,5 cm
200 blz.
Y 13,95

13,5 x 19,5 cm
320 blz.
Y 15,85
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-Backlist

Fondslijst
U kunt de backlist vanaf heden digitaal downloaden van de website van Uitgeversgroep Jongbloed.
Hierbij klikt u op de link ‘fondslijst’ die in de linkerbalk te vinden is. U kunt deze link ook vinden onder Nieuws/Informatie
voor boekhandelaren/Fonds- en Prijslijsten.
De fondslijst is heel handig in gebruik en kan desgewenst ook geëxporteerd worden naar Excel. Hiervoor kunt u klikken
op de knop ‘Exporteer naar Excel’. Selecteer vervolgens of u het document wilt opslaan of alleen wilt openen.
U kunt de fondslijst naar wens sorteren door op één van de kolomhoofden te klikken. Dit zijn:
• ISBN13
• Ondertitel
• Categorie

• Artikelnummer
• Auteur
• Druk

• Titel
• Prijs

De cover van elke titel is te openen door op de link in het ISBN13 te klikken.
U kunt in de backlist ook de handleiding downloaden om deze op uw gemak door te kijken.

Download

HIER

de fondslijst van
Uitgeversgroep
Jongbloed
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Verschijningskalender

Al verschenen

Maart

Mei

Bang
dwarsligger® Bedrog
Boris is een held
Bulldozers in de tuin
dwarsligger® De duisternis aanwezig
Dienstbaar aan het onderwijs
Dockie, waar ben je?
dwarsligger® Dwaalgeest
Eitjes uit Afrika
Gods Woord door de tijd
Goede reis!
Kersen in een vioolkist
Kwaheri - tot ziens
dwarsligger® Labyrint
Mijn papa is niks
Pablo’s strijd
dwarsligger® Psalmen
dwarsligger® Schatrijk!
dwarsligger® Sterrenhemel
Storm op zee
Tim is slim
Vuurvogel

Daniël - Maleachi
De brugklassurvival
De dropbom
De heerlijkheid van JHWH
De kunst van een gelukkig huwelijk
De liefde
Een jaar op het water
Indrukwekkende vrijheid
Is het LEUK in de hemel?
Israël: een staat ter discussie?
Jozef, de man van Maria
Over Nieuw
Protest van Eramsus tegen renaissance
van Hebreeuwse literatuur
Raadsels rond het kasteel
Ridder Roemsoes en het grote toernooi
Schepping vol kleuren
Te gekke liefde
Tims papa is soldaat
Wat meiden moeten weten
Yobe woont in Zambia

1&2 Kronieken
Broeder Yun: in vuur en vlam voor Jezus
Combinatiebijbel
De buitenstaanders
De Kerk van God
Een kamer voor mezelf
Het levende huis
Kiezelstenen
Leven - niet gewoon overleven
Leven met de Heere
Rome en Reformatie
rozen & doornen
Sinds ik het weet

Januari

April

Guido Goudvis is niet bang voor
de schaduw

66 liefdesbrieven
Als God je hart breekt
Bestemming bekend
Betrouwbaar getuigenis
Burgerschap en cultuurparticipatie
De perfecte m@tch
Ecohelden in actie!
Eén miljoen wonderen
Het doorgezaagde zusje
Joodse volgelingen van Jezus
Moet je horen!
Oog om oog
Op weg naar de bevrijding
Tropisch complot
Veilig bij God
Vers christendom
Verscheurd
Wat weten wij van Gods agenda?

Februari
Alles over Jezus
De steen is weg
Elke tiener heeft biddende ouders nodig
lief jongetje
lief meisje

Juni
Een kerk vol aanbidding!
Leren om te Leven 4

Augustus
Bijzondere bijbelse beesten
Dwars door de Bijbel
Noach blokkenverhaal

September
Puzzels en woordraadsels
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Adressen
Rechtstreeks te bestellen bij:

Voor promotie kunt u contact
opnemen met:

Tevens zijn onze uitgaven verkrijgbaar bij:

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

Afdeling Marketing

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

Magazijnadres

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

Uitgeversgroep Jongbloed

Marktweg 73a
8444 AB Heerenveen

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

Postbus 484
8440 AL Heerenveen
R. van Laar
T 0513 63 79 14
E rvlaar@jongbloed.com

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

Centraal Boekhuis

Christelijke Boekencentrale
‘t Gulden Boek
Loodsboot 14
3991 CJ Houten
T 030 25 26 610
F 030 25 26 612

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

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

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

Zwaan bvba

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

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

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

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

