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Maecenas cursus felis condimentum felis. Pellentesque 
nulla nunc, tincidunt vel, posuere ut, vulputate non, 
lectus. Suspendisse magna. Ut sit amet velit eget metus 
vulputate interdum. Duis lectus. Aenean a diam. Nulla 
facilisi. Curabitur eget orci eu est rhoncus rhoncus. Sed 
bibendum pharetra diam. Nunc diam. Nulla facilisi. In 
vitae nulla. 

Praesent quis nulla. Novente Aenean eu augue. 
Pellentesque mattis. Nunc faucibus nisl in neque. 
Aliquam nisl. Integer nulla. Proin tempus, wisi nec 
laoreet consectetuer, wisi enim condimentum sapien, 
at bibendum erat massa quis velit. Curabitur rutrum 
euismod tellus. Nam pede lacus, rutrum sed, convallis 
nec, laoreet in, mauris. Fusce auctor. Novente Donec 
auctor commodo ligula. Etiam ut mi tempor quam 
sollicitudin rhoncus. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Phasellus vitae libero. Ut 
sit amet diam rutrum mi tincidunt ultricies. Novente 
donec adipiscing. 

Sed eu massa ut mi elementum gravida. Nunc id 
nibh. Sed est. Aliquam eget metus. Mauris viverra. 
Suspendisse potenti. Novente. Nunc est leo, tempus 
malesuada, laoreet at, bibendum ut, ipsum. Sed 
eleifend vestibulum risus. Aenean egestas. Integer 
semper cursus mauris. 
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• Nieuwe roman van Lisette van de Heg!

• Henk Jan Kamsteeg: dertigers op zoek naar levensdoel
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Roman
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Noor
Roman 

Een gezellig avondje uit, gevolgd door een fataal onge-
val. De hoogzwangere Nora verliest haar kind en loopt 
littekens op die nooit zullen verdwijnen. Er is maar één 
schuldige en dat is degene die in zijn dronkenschap het 
ongeluk veroorzaakt. 

Twee geliefden, hun huwelijk en het ongeluk. 
Nora richt zich op gerechtigheid en vergelding, maar dat 
is niet wat Job zoekt. Hij verloor niet alleen zijn zoon, 
maar ook zijn vrouw. Met zijn kunst probeert hij te her-
stellen wat kapotging. 

Niemand kan zich voorbereiden op zware tegenslagen, 
niemand kan oefenen of voorspellen hoe je reageert als 
het ergst denkbare je overkomt. 
Waar de een wegduikt, zoekt de ander het licht op.

·  Mara beleefde 4 drukken in korte tijd

·  Recensenten zijn lyrisch over het schrijftalent 
van Lisette van de Heg

·  Filmrechten Mara zijn verkocht

Verschijningsdatum: 
november 2011

Lisette van de Heg (1983) schrijft al intensief sinds haar 16e en 
deed mee aan verschillende verhalenwedstrijden. Haar bijdrage 
aan de ND-verhalenwedstrijd van 2008 viel op en ze begon te 
schrijven aan Mara: ze won met dit debuut in 2010 de Publieks-
prijs voor het Christelijk Boek.

Lisette van de Heg



ISBN 978 90 5804 065 7 
(A)
NUR 401
ca. 262 pagina’s
formaat 14 x 22 cm
paperback
ca. E 18,90
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Gefluisterde condoleances, ongewenste omhelzingen, natte 
wangen en lopende neuzen. Bijbelteksten die als boksballen 
op me af komen. Vanaf kaartjes, of in de wandelgangen; even 
een snelle bemoediging. 
Mijn hand in die van Job, gevouwen vingers als in een 
doorlopend gebed. Job die het woord voor ons beiden doet, 
de mensen bedankt voor hun meeleven, hun kaartjes, hun 
aanwezigheid. 
Ik hoef alleen maar te knikken, iedereen begrijpt het. 
Toch open ik mijn mond en hoor mezelf een vreemd geluid 
uitstoten. Er schiet pijn door mijn wang en ik schrik ervan. 
Niet praten, niet praten. 
Maar ik wil gillen en huilen en dingen kapotslaan. Ik wil me 
tegen Job aandrukken en zijn armen om me heen voelen, ik 
wil het verleden terughalen en ik wil de dronkaard verwensen 
om wat hij ons heeft aangedaan. 
Als ik kon zou ik hem terugpakken en hem laten meemaken 
wat hij ons heeft aangedaan. 
Als ik kon, zou ik schreeuwen. 
Als ik kon. 

Als… Lisette van de Heg

Leesfragment uit Noor:



De volgende 30 jaar
Over stilstaan, terugblikken en gas geven

Vraag iemand hoe het met hem is en de kans is groot dat 
hij antwoordt met ‘druk, druk, druk.’ Maar waar zijn wij 
eigenlijk druk mee? Met werk, kerk en werk en kerk? Zijn 
dat wel de dingen die wij diep vanbinnen echt belangrijk 
vinden? Welke keuzes moeten we nu maken?

Hans, de hoofdpersoon in dit fictieve verhaal, staat stil 
bij deze vraag na de begrafenis van zijn vader. Hij is van 
plan het roer om te gooien. Hoe wil hij over dertig jaar op 
zijn leven terugkijken? 

In de vorm van een gemakkelijk leesbaar verhaal brengt 
Henk Jan Kamsteeg deze vragen heel dichtbij. Geen 
stugge theorie, maar het verhaal van een dertiger die op 
zoek gaat naar zijn levensdoel.

Persoonlijk leiderschap

Henk Jan Kamsteeg
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•   Verfrissend nieuw boek over persoon-
lijk leiderschap

ISBN 978 90 5804 061 9
(A)
NUR 801 / 707
ca. 120 pagina’s
formaat 14 x 22 cm
paperback
ca. € 14,50

Verschijningsdatum: 
september 2011

Henk Jan Kamsteeg (1976) is gehuwd en vader van twee doch-
ters. Daarnaast is hij trainer en coach bij Blanchard Internatio-
nal Nederland, eindredacteur van Leadership en freelancer van 
CV•Koers. Eerder schreef hij onder andere het boek Dienend 
leiderschap (uitg. Business Contact).



In het fictieve verhaal komen veel verschillende zienswijzen naar 
voren die de lezer uitdagen serieus werk te maken van de toekomst. 
Adviezen gebaseerd op ideeën van managementgoeroes, de Bijbel 
en de jarenlange ervaring van de auteur zelf.

Non-fictie dat leest als fictie!
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•  Een nuttig en aangenaam cadeauboek voor mannen (en vrouwen) 

•  Met een voorwoord van Ben Tiggelaar

ISBN 978 90 5804 061 9
(A)
NUR 801 / 707
ca. 120 pagina’s
formaat 14 x 22 cm
paperback
ca. € 14,50

Henk Jan Kamsteeg

Onderweg terug naar zijn werk dacht Hans verder na over 

wat Karel hem verteld had. Hij besefte dat hij voor een 

keuze stond. Hiermee aan de slag gaan of het laten rusten.

Hij moest denken aan een fragment uit The Matrix die 

hij gisteren had zitten kijken. Neo kreeg de keus of hij 

de blauwe pil of de rode pil wilde slikken. De blauwe pil 

zou betekenen dat hij zou terugkeren in een droomtoe-

stand waardoor alles hetzelfde zou blijven en de rode pil 

had tot gevolg dat hij de wereld van het onbekende zou 

binnenstappen. Het was een keuze om in gebondenheid te 

blijven leven of te leven in vrijheid. Gevangen in de wind 

of zelf beslissingen nemen. Eigenlijk wist Hans wel welke 

beslissing hij moest nemen. Het was tijd voor de rode pil. 

Doodeng, maar wel de beste keuze. Met een hand aan het 

stuur tikte Hans nog een tweet:

BIJ DEZE NEEM IK DE RODE PIL…



ISBN 978 90 5804 063 3 
(A)
NUR 740 / 400
ca. 120 pagina’s
formaat 14 x 22 cm
paperback
ca. E 12,50

Vijanden om van te houden
Ludo Hekman helpt de christelijke lezer na te denken 
over opgedrongen vijandsbeelden: bijvoorbeeld over de 
islam als vijand.
De christen van vandaag staat – in een tijd van politieke 
polarisatie, moslimterrorisme en integratieproblematiek 
– voor een dilemma: hoe zuiver is mijn vijandsbeeld? 
Wie is eigenlijk mijn vijand en hoe moet ik mij tot hem 
verhouden?

Terwijl films en romans het ons vaak helder voorspiege-
len, is de werkelijkheid minder eenvoudig. Door onder 
andere ontzuiling, globalisering en de opkomst van de 
media is de scheidslijn tussen vriend en vijand, loyaal en 
niet loyaal, wij en zij vervaagd.

Op een toegankelijke en beeldende manier analyseert 
Ludo Hekman onze vijandsbeelden en wijst de lezer erop 

Ludo Hekman is filosoof en freelance journalist. Voor zijn werk 
heeft hij heeft gepubliceerd in NRC Next, Nederlands Dagblad 
en CV•Koers, onder andere over zijn reizen in het Midden-
Oosten.

Actueel

·  Actueel onderwerp: is de islam wel 
onze vijand?

· Toegankelijk geschreven 

· Eyeopener
Ludo Hekman
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Verschijningsdatum: 
september 2011



•  

We baseren ons handelen vaak op een inschatting of oordeel over een 
ander. Het is de eerste onbewuste vraag die we onszelf stellen wanneer 
we met een vreemde in contact komen: wat is dat voor iemand en kan 
ik hem vertrouwen? Stel, je zit alleen in een treincoupé en er komt een 
vreemde de coupé inlopen. Wat gebeurt er dan? Je neemt dan volkomen 
intuïtief die man of vrouw op: verzorgd/niet verzorgd? Gevaarlijk/onge-
vaarlijk? Vriendelijk/onvriendelijk? Vervolgens pas je daar je gedrag op 
aan. Wat je doet is het in kaart brengen van de ander.

Uit: Vijanden om van te houden
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‘Een vijandsbeeld 

ontstaat niet 

eenvoudigweg als 

een vervelend 

gevolg van 

polarisatie. Vaak 

komt het ook 

bijzonder goed 

van pas.’

‘Dat je geen grip krijgt op je vijand, lijkt een 

ongemakkelijke waarheid. Toch is het misschien 

maar beter. (…) Ze blijken menselijker te zijn dan 

we denken of hopen.’

dat goed en kwaad, vriend en vijand niet zo eenvoudig zijn 
te onderscheiden als men zou willen. Maar belangrijker: hij 
toont aan hoe deze verwarring een uitgangspunt kan zijn om 
je vijanden zelfs lief te hebben.



Ga met God
Dagelijks op weg met je Schepper. 
Een praktisch bezinningsboek

Ga met God is een dagboek en gemeenteproject dat 
aansluit bij Thuis in Gods huis (4e druk). Hoe geef je als 
christen  in deze tijd vorm aan het leven met God en het 
leven voor God? Wandelen met God is vertrouwelijk met 
Hem omgaan.

Als dagboek over je persoonlijke geloofsleven is het 
boek heel geschikt. Als gemeenteproject met wekelijkse 
thema’s in de kerk, dagstukjes voor thuis en verwer-
kingsvragen voor in de groep geeft het boek alles voor 
een intense ervaring. 
De eerste drie trajecten gaan over je leven met God: 
Routeverkenning, De bidkapel in en Samen op reis. Het 
tweede deel gaat over je leven voor God: Achter Jezus 
aan, De pelgrimsbaan en Op naar de eindbestemming.
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•   Gebaseerd op succesvol gemeenteproject

•   Aanvullende materialen op website

ISBN 978 90 5560 461 6
(A)
NUR 707
ca. 140 pagina’s
formaat 14 x 22 cm
paperback
ca. € 14,90

Verschijningsdatum: 
september 2011

Ds. Gerrit Gunnink is predikant van de Gereformeerde Kerk 
vrijgemaakt van Amersfoort-West. Hij schreef o.a. Thuis in Gods 
huis en Vooral de liefde.
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•   Met kindereditie 

•   Persoonlijk en praktisch dagboek

ISBN 978 90 5560 461 6
(A)
NUR 707
ca. 140 pagina’s
formaat 14 x 22 cm
paperback
ca. € 14,90

Eerder verschenen:
Wat een prachtige uitdrukking is dat. Wandelen... Het ruikt voor een 
Nederlander naar slingerende paden door heidevelden, omzoomde bos-
wegen, zilt strand. Het klinkt naar luieren en ontspanning. Dankzij dat 
lekkere wandelen. Maar het is ook raadselachtig en spannend. Dankzij 
degene met Wie je wandelt. Wandelen met Gód! 

Hoe gaat dat, begeleid worden door de Eeuwige? Hoe doe je dat, 
wandelen met God? Als je erover nadenkt lijkt het onmogelijk. Wil 
de heilige Almachtige, die in de hemel woont, hand in hand lopen 
met een mens? Met jou? Aan de andere kant kun je ernaar verlangen. 
Ik vroeg een meisje waar zij het meest naar hunkerde. Zij antwoordde: 
‘Ik zou zo graag echt willen wandelen met God, elke dag. Met God 
vertrouwd zijn lijkt me geweldig!’ Dat is precies wat ik bedoel met het 
woord wandelen: vertrouwelijk omgaan met God. 
De werkelijkheid is ondertussen weerbarstig. In de praktijk blijkt de zo 
verlangde voettocht met God vaak een teleurstelling, een woestijnge-
voel op te kunnen leveren. God lijkt dan zo ver weg, zo onwerkelijk. 
Elke dag met God leven, hoe doe je dat? God beter leren kennen, hoe 
doe je dat? Bidden, hoe doe je dat? Christen zijn op je werk, christen 
zijn tijdens je ontspanning, hoe doe je dat? Het is een hele kunst. Het 
is christelijke levenskunst. Zul je die kunst ooit leren? (... ) Ga met God 
probeert je te helpen.

Ds. Gerrit Gunnink in het woord vooraf van Ga met God
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paperback
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Serieus!?
20 stukjes ongevraagd advies aan de moderne vrouw

Neel Frens wist met Mijn moeder is te gek! al vele lezers 
te veroveren met haar nuchtere blik op de soms wat 
overspannen wereld. 

In Serieus!? weet ze die belangrijke rol verder uit te 
bouwen. Ze geeft ongevraagd advies over het omgaan 
met kwolletie-time, het opvoeden van pubers, LAN- en 
andere Tupperware-party’s, diëten, televisie- en echtge-
nootgebruik, roddel en achterklap, vaste kerkplaatsen, 
schone auto’s en duurzaamheid.
 

Neel Frens is het pseudoniem van een veelgelezen journalist. 
Wie ze echt is houdt ze graag geheim, zodat ze onbevangen  
(en onbedreigd) over iedereen en alles kan schrijven.

Neel Frens
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•  Hilarisch geschenkboekje voor moeders, vrouwen en 
andere lezers die ongevraagd advies wensen

•  Neel Frens schrijft al jaren veelgelezen columns in het ND 

•  ‘Een stukje advies op de persoonlijke maat’

Verschijningsdatum: 
januari 2012

Humoristisch
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ISBN 978 90 5804 066 4
(A)
NUR 301
ca. 262 pagina’s
formaat 12,50 x 20 cm
paperback
E 12,50

Mara
Midprice

De 16-jarige Maria wordt door haar stiefvader op de boot 
gezet naar Vlissingen. Ze is zwanger, een absolute schan-
de als dat bekend raakt in het Zeeuwse dorp. Ze moet 
het huis uit om zo de naam van haar familie te redden. 

Maria komt terecht bij haar tante op de boerderij in Velp 
waar ze rustig – en buiten het zicht van roddelaars – de 
zwangerschap kan volbrengen. Al bij aankomst laat 
tante Be haar de brief van haar zus lezen over het hoe en 
waarom van Maria’s komst.

Maar wat weet tante Be echt van Maria’s situatie? En wat 
weet Maria zelf eigenlijk nog na te vertellen?

Bestseller

•  Midprice-editie voor nieuwe doelgroep

•  Mara beleefde 4 drukken in korte tijd

•  Inmiddels ook uitgegeven in Duitsland. 
Vier andere landen hebben de rechten gekocht

Verschijningsdatum: 
september 2011

Lisette van de Heg won met haar debuut Mara in 2010 de Pu-
blieksprijs voor het Christelijk Boek. In november 2011 verschijnt 
haar tweede roman.

Lisette van de Heg



Rinder en Joris gaan  
spioneren
De kanjers

Rinder en Joris willen rijk worden met hun anti-ruzie-
bedrijf. Maar er melden zich geen klanten. Dan gaan 
ze zelf maar op zoek. De meester is een goede klant. 
Waarom doet hij zo kortaf tegen de nieuwe stagejuf? Hij 
moet juist superaardig doen.

Als Rinders zus een vriendje heeft, willen de jongens 
zelf voor ruzie gaan zorgen. Want Rinder wil niet zo’n 
stoere kerel met een opgevoerde brommer en een pet 
die vastgelijmd lijkt op z’n hoofd als zwager. Maar welk 
geheim verbergt Femkes vriend? Rinder en Joris gaan 
spioneren…

Vrolijk

Liesbeth Morren
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•  Vlotlezend kinderboek met 
veel humor

ISBN 978 90 5560 460 9
(A)
NUR 282 / 283
ca. 136 pagina’s
formaat 15 x 22,5 cm
gebonden
E 10,90

Liesbeth Morren (1970) schrijft al heel wat jaren, heeft aan 
verscheidene schrijfwedstrijden meegedaan en werd regelmatig 
genomineerd. Voordat ze fulltime moeder werd, was ze werk-
zaam in het onderwijs. Dit is haar tweede boek in de Kanjers-
serie.

Verschijningsdatum: 
oktober 2011
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•  Vrolijk en met een mooie boodschap

·   Tweede deel van de serie

PUTTEN - Vrijdagavond was het een 
drukte van belang bij boekhandel van 
de Kamp. Oud- plaatsgenoot Liesbeth 
Morren - Blok presenteerde haar eerste 
boek: Rinder en Joris maken plannen. 
Liesbeth schrijft al jaren verhalen, zoals 
het jaarlijkse kerstverhaal (...). Maar 
vrijdag was dan het grote moment!
Onder grote belangstelling van familie, 
vrienden en belangstellenden signeerde 
ze haar eerst verkochte boeken. En, 

beloofde de schrijfster: er zullen er nog 
meer volgen! ‘Rinder en Joris’ is na-
melijk het eerste boek uit ‘de Kanjers’ 
serie.
Liesbeth Morren-Blok is geboren en 
opgegroeid aan de Broekermolenweg 
in Putten, maar is na haar huwelijk 
gaan wonen in Oldebroek. Ze is moe-
der van drie kinderen. En ook daar 
woont ze weer tussen de koeien.
www.deputtenaer.nl

Presentatie boek van Liesbeth Morren



ISBN 978 90 5560 459 3 
(A)
NUR 283 / 284 / 285
ca. 112 pagina’s
formaat 15 x 22 cm
gebonden
ca. E 11,90

Vier vrienden en de Grauwe 
Griezel
De vier vrienden logeren bij een oud-politieman. Zijn 
spannende verhalen over geheimzinnige gebeurtenis-
sen in het dorp krijgen een onverwachte vervolg als een 
vreemde spookverschijning, de Grauwe Griezel, weer 
opdoemt in de buurt. De vrienden proberen het raadsel 
van de Grauwe Griezel op te lossen. Maar dan komt het 
gevaar dichterbij...

Vier vrienden verscheen voor het eerst in de jaren 70 en 
was na Snuf een van de populairste series van Piet Prins. 
Deze nieuwe editie van Vier vrienden en de grauwe grie-
zel is hertaald naar hedendaags Nederlands en is nog 
even spannend als toen.

Piet Prins schreef tientallen spannende jeugdboeken, waar-
onder de verfilmde Snuf-serie en de klassieker Holland onder 
hakenkruis.

Klassieker

• Eindelijk weer leverbaar!

• Profiteert van aandacht rond Snuf

• Tijdloze klassieker

Piet Prins

14

Verschijningsdatum: 
oktober 2011
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Onderwerp: Vier Vrienden
Datum: dinsdag 21 juni 2011 20-52Van: Henk Jan
Aan: <info@vuurbaak.nl>

Beste Vuurbaak, 
Hartelijk dank dat er een heruitgave komt van Vier Vrienden op het Speurderspad. Gaan jullie de andere delen van de Vier Vrienden-serie ook herdrukken? 
Hartelijke groeten, Henk-Jan

Vier vrienden op het  
speurderspad
5e (hertaalde) druk 
Verschenen op 1 juli 2011

Kees van Zanten wordt beschuldigd van diefstal. Met zijn 
drie vrienden gaat hij op onderzoek uit om zijn onschuld 
te bewijzen.
Als ze later samen op vakantie zijn, krijgen de vier weer 
te maken met een vreemde,  geheimzinnige diefstal... 
Spannende momenten en grote ontdekkingen volgen 
elkaar op.
Weten ze de dader op te sporen?



ISBN 978 90 5804 064 0
(A)
NUR 707
ca. 176 pagina’s
formaat 14 x 22 cm
paperback
ca. E 14,50
Vertaling: Ton van Mourik

God is geen dwaas
99 prikkelende mijmeringen over geloof en God

In 99 korte overdenkingen verrast Cheney de lezer steeds 
weer. Haar originele en glasheldere taal zorgen ervoor 
dat iedere overdenking het waard is om opnieuw te 
lezen. Vandaar dat dit boek, dat in Amerika al meer dan 
veertig jaar te koop is, nog steeds nieuwe lezers vindt. 
Nu is het er dus ook voor de Nederlandse lezer in een 
Nederlandse vertaling.

Cheney schrijft geen overdenkingen om de lezer ‘een 
goed gevoel’ te geven over geloven en over God. Ook 
gaat ze lastige onderwerpen niet uit de weg. Haar insteek 
zorgt er wel steeds voor dat je een nieuwe gedachte op-
doet over God, dat je weer even stevig wordt bepaald bij 
wie je bent, en wat er van je verlangd wordt op aarde. 
Geen zoete broodjes, bij Cheney: God is geen dwaas.

Lois A. Cheney is actief in de Presbyteriaanse vrouwenbeweging 
en was jarenlang werkzaam als professor aan de Bowling Green 
State University.

Inspirerend

Bert Reinds

16

Verschijningsdatum: 
september 2011

•  Al bijna 45 jaar een inspiratiebron voor 
christenen in Amerika

•  Prikkelend, inspirerend, ‘anders’

•  Een cadeau voor een ander, maar zeker ook 
voor jezelfLois A. Cheney
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Bijbels dagboek 2012
Kracht voor elke dag

Succesvolle verkoop van dit dagboek is ieder jaar weer 
verzekerd. De overdenkingen worden vanuit diverse 
bijbelgedeelten geschreven met een praktische toespit-
sing op onze tijd; afwisselende onderwerpen, originele 
teksten en gedegen uitleg waar je in het dagelijks leven 
wat mee kunt. Soms wordt ingegaan op een bepaald 
thema, soms wordt ervoor gekozen om een of enkele 
bijbelboeken door te lopen.

Iedere bijdrage bestaat uit een bijbelgedeelte om te 
lezen, een uitgeschreven kerntekst en een meditatie. 
Daarbij wordt een psalm, gezang of lied opgegeven om 
te zingen. Op sommige dagen wordt een bezinnings-
vraag gesteld om over na te denken en eventueel in 
gezinsverband te bespreken, of er wordt een gebedspunt 
aangereikt.

Geloofsopbouw

www.vuurbaak.nl
NUR 707
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•  Het meest complete dagboek!

•  Ook verkrijgbaar in groot formaat

•  Ieder jaar weer succesvolle  verkoop 
verzekerd

Standaard formaat
ISBN 978 90 5560 453 1
(A)
NUR 707
ca. 378 pagina’s
formaat 10 x 17 cm
paperback
E 10,90

Groot formaat
ISBN 978 90 5560 452 4
(A)
NUR 707
ca. 378 pagina’s
formaat 13,5 x 23 cm
paperback
E 14,90

ds. J.M. van Leeuwen (Ede Zuid), ds. G.F. de Kimpe (Hardenberg-
Baalderveld-Zuid), ds. J.B. de Rijke (Krimpen a/d IJssel), 
ds. J. Plug (Gouda/Benin), ds. A.A. Kramer (Zwolle-Berkum), 
ds. R.T. te Velde (Pijnacker-Nootdorp), ds. D. Grutter (Deventer), 
ds. H. van den Berg (Berkel en Rodenrijs), 
ds. H.J. Messelink (Zwolle-Zuid), 
ds. J. Roosenbrand (Hoofddorp (Haarlemmermeer)), 
ds. J.M. Oldenhuis (Brunssum-Treebeek), 
ds. H. van  Veen (Broek op Langedijk)

Auteurs

Verschijningsdatum: 
augustus 2011



Job
Waar is de Vader?

Het bijbelboek Job blijft elke gelovige bezighouden. Hoe 
plaats je dit boek in de Bijbel? Waar gaat het boek in 
de kern om? Niet over de hoofdpersonen Job, zijn gezin 
en zijn vrienden. Het gaat om de reputatie van God zelf. 
Wie is de Vader, waar is de Vader? 

Job is eenzaam en geestelijk verlaten. Hij lijkt op de 
moderne mens. Zoekend naar zijn Schepper en Vader. 
Daarom ook wordt dit boek uit het Oude Testament 
terecht veel gelezen en besproken. En Job laat zich niet 
heel eenvoudig kennen. 

Ds. Henk Bondt is dominee en dichter. In zijn mooie taal 
geeft hij in deze bijbelstudie verrassende vergezichten. 
Hij slaagt erin de lezer te boeien van begin tot eind. 
De bijbelstudie telt negen hoofdstukken en is voorzien 
van verwerkings- en besprekingsvragen.

Bijbelstudie

•  Deel in uitstekend lopende bijbelstudiereeks

•  Aantrekkelijke prijs

•  Zeer geschikt voor studie in groepsverband, met 
besprekingsvragen en verwerkingssuggesties

Ds. Henk Bondt

18

ISBN 978 90 5560 458 6 
(W)
NUR 707
ca. 120 pagina’s
formaat 15 x 22 cm
paperback
ca. E 11,90

Ds. Henk Bondt is als predikant verbonden  aan de Gerefor-
meerde Kerk vrijgemaakt van Barendrecht. Samen met dichter 
Rien van de Berg en fotograaf Eljee maakte hij het boek Mens, 
waar ben je?

Verschijningsdatum: 
december 2011



ISBN 978 90 5560 462 3 
(W)
NUR 704
ca. 200 pagina’s
formaat 13,5 x 21,5 cm
paperback
ca. E 19,50

AD Chartasreeks

•  Boeiende geschiedenis 

•  Bekende serie van niveau

19

Overige auteurs: Jasper Vree, Hans-Georg Ulrichs, Harmen  
Veldman, Emo Bos, Huib Wilschut en Jan-Henk Soepenberg.

175 jaar Afscheiding van 1834
AD Chartas 19

De Afscheiding van 1834 had een belangrijke invloed op 
het kerkelijk leven in Nederland. In deze bundel komen 
diverse thema’s met betrekking tot de Afscheiding aan 
de orde. Bijvoorbeeld: in welke hervormde bedding ont-
stond de Afscheiding? Wat betekende afscheiding bin-
nen het kader van de godsdienstvrijheid in Nederland? 
Wat was de betekenis van Hendrik de Cocks optreden? 
En: hoe kwam de Afscheiding in de hoofdstad Amster-
dam tot stand?
Centraal staat de vraag naar winst en verlies van het 
negentiende-eeuwse Afscheidings-concept.

Verschijningsdatum: 
oktober 2011

George Harinck & 
Mees te Velde (red.)



Muziek

Bestellingen:
De uitgaven van Uitgeverij Vuurbaak en Uitgeverij Plateau zijn verkrijgbaar via de Christelijke Boekencentrale ’t Gulden Boek b.v. (CBC) in Houten of rechtstreeks 
te bestellen bij de uitgever. Een deel van het fonds is verkrijgbaar via het Centraal Boekhuis B.V. (CB) in Culemborg en Scholtens B.V. in Sittard.

Contactgegevens Uitgeverij Vuurbaak:
Postbus 257 • 3770 AG Barneveld • Telefoon: 0342-411731 • Fax: 0342-411631 • E-mail: info@vuurbaak.nl • Website: www.vuurbaak.nl

Verspreiding in België:
In België kunt u alle uitgaven van Uitgeverij Vuurbaak/Plateau (en informatie) verkrijgen via: Zwaan bvba • Kauwendaal 6 • B-2800 Mechelen
Telefoon: (0)15-218000 • Fax: (0)15-218117
Prijswijzigingen voorbehouden. Titels en omslagontwerpen zijn niet definitief. Uitgeverij Vuurbaak bv

Kijk op onze website:

•  Leesfragmenten, recensies, interviews en nieuws

• Extra’s voor boekhandels

De Kwestie
Een bijzondere cd van een bijzondere band. Inclusief 
boekje waarin het verhaal achter de liedjes beschre-
ven staat. De hoofdpersoon van De Kwestie krijgt een 
opdracht die onuitvoerbaar is;  hij moet van ene Sinjeur 
een vraag beantwoorden, maar krijgt de bijbehorende 
vraag niet te horen.  
Voor fans van Nobuts en de liefhebber van Nederlands-
talige gospel een must!

De Kwestie is in eigen beheer uitgegeven. De distributie 
is in handen van Uitgeverij Plateau. De adviesverkoop-
prijs van de cd is  € 14,95.

Nobuts ISBN 978 90 5804 060 2 
CD
PPD E 8,40 
(excl. BTW)Nobuts is al twintig jaar een gepassioneerde band met een 

missie, maar wel met een voor wie kan luisteren.


