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Hans Bouma

Leven als de bomen

In de Bijbel staan
bomen model voor
rechtvaardigen,
mensen die vaardig
zijn in rechte ver-
houdingen: met de
aarde, met elkaar,
met de Eeuwige. In
aansprekende po-
ëzie laat Hans
Bouma ons zien
hoeveel bomen ons
kunnen leren.

80 pagina's | Gebonden | ISBN: 9789021144245

Wielie Elhorst & Tom Mikkers

Coming out churches

Coming Out Churches
is dé gids voor
homo’s (en hetero’s)
die gaan trouwen en
zich oriënteren op
een kerkgenootschap.
De gids is ook be-
doeld voor kerkelijke
bestuurders die zich
bezighouden met het
thema homoseksuali-
teit en willen weten
in welke kerken ho-
mo’s meer dan wel-
kom zijn.

112 pagina's | Paperback | ISBN: 9789021143118

Els Florijn, Guurtje Leguijt e.a.

Langverwacht

Voortaan nooit meer
zoeken naar een
goede kerstvertel-
ling; in deze bundel
staan voor elke
kerstviering ge-
schikte verhalen. Er
zijn verhalen voor
kinderen én verha-
len voor volwasse-
nen. Er zijn
spannende en ont-
roerende verhalen,
klassieke kerstver-
halen en vernieu-
wende, originele
kunstwerkjes, en
alle verhalen zijn ge-
maakt om voor te
lezen.

156 pagina’s | Paperback | ISBN: 9789023994008

Naim Ateek

Roep om verzoening

Een gelovige visie
op de moeilijke situ-
atie van Palestijnse
christenen en hun
geweldloze verzet
tegen de bezetting
van de Palestijnse
gebieden. Ateek be-
nadrukt in dit boek,
dat zeer geschikt is
voor gebruik in ge-
spreksgroepen, dat
gerechtigheid en
recht onmisbaar zijn
voor vrede en ver-
zoening.

256 pagina's | Paperback | ISBN: 9789023920656

Just van Es

Weg uit het moeten

Vanuit een brede
oriëntatie, met tal-
rijke verwijzingen
naar de heden-
daagse literatuur en
filosofie, wordt na-
gegaan wat en hoe
er in ons tijdsge-
wricht nog te gelo-
ven, te hopen en
lief te hebben valt,
en wat geloof in
christelijke zin nog
kan betekenen.
Daarbij blijken de
christelijke visies
een verrassend licht
te werpen op tal
van actuele ver-
schijnselen.

116 pagina's | Paperback | ISBN: 9789021143026

Lody van de Kamp

Dagboek van een 
verdoofd rabbijn

Tolerantie lijkt zich
in ons land te ont-
wikkelen tot een ge-
lijkheidsdenken
waarin in het ogen-
schijnlijk liberale Ne-
derland plots
beperkingen worden
opgelegd aan religi-
euze groeperingen.
Lody van de Kamp,
duoraadslid voor
het CDA in Amster-
dam schrijft  in dit
dagboek schrijft hij
over al zijn pogin-
gen, debatten en
gesprekken om in-
zicht te geven in zijn
drijfveren, zijn tradi-
tie en de liefde van
Joden voor de dieren.

155 pagina's | Paperback | ISBN: 9789023920434

Sam Janse

De apocriefen

Een onmisbaar hand-
boek voor wie meer
wil weten over de
deuterocanonieke
boeken! Kenner Sam
Janse geeft de in-
houd en de bood-
schap van de
deuterocanonieke
boeken weer en be-
licht heel toeganke-
lijk de
achtergronden.

448 pagina's | Paperback | ISBN: 9789023923862

Bestelbon
Ja, ik ontvang graag de volgende uitgaven die mij portovrij worden 
toegezonden.

......… ex. Ateek Roep om verzoening

......… ex. Bodar God wordt mens

......… ex. Bouma Leven als de bomen

......… ex. Elhorst Coming out churches

......… ex. Es Weg uit het moeten

......… ex. Florijn Langverwacht

......… ex. Janse De apocriefen

......… ex. Kamp Dagboek van een verdoofd rabbijn

......… ex. Luttinghuis Tien vormen

......… ex. Luttinghuis Tien vragen

......… ex. Markus Adieu God

......… ex. Meiden Geloven op jaarbasis

......… ex. Meulen Liefdevol oog en open oor

......… ex. NBV met Liedboek voor de Kerken blauw (2533)

......… ex. NBV met Liedboek voor de Kerken rood (2527)

......… ex. Paas Geloven in de marge

......… ex. Schutter Sporen van geloof

......… ex. Smith Je bent een parel in Gods hand

......… ex. Troost Sterk in tegenwind

......… ex. Troost Kind in het licht

......… ex. Verweerd Het Licht roept in de nacht

......… ex. Vlaming Heel mijn ziel

......… ex. Vries Jij, mijn adem

......… ex. Vries De mens in het Kind

......… ex. Wijngaarden Daar vraag je wat
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Antoine Bodar

God wordt mens

In deze gebonden uitgave verbeeldt Rembrandt het Kerstge-
beuren. Antoine Bodar schrijft bij elke prent een meditatie
waarin hij de betekenis van de Kerstprenten probeert te dui-
den en ont-
vouwt hij tevens
de geschiedenis
van de mens-
wording van
God. De prach-
tige 
teksten zijn uit-
stekend ge-
schikt voor 
persoonlijke le-
zing en voor ge-
bruik tijdens
vieringen.

48 pagina's | Gebonden | ISBN: 9789021142760
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Johan Smith

Je bent een parel in 
Gods hand

Een fris dagboek
dat God dicht bij
jonge tieners
brengt. Johan Smith
geeft honderd be-
moedigingen door
aan jonge tieners
(9-13 jaar). God wil
je zegenen; God is
altijd bij je.  Zomaar
een paar van de on-
derwerpen die Johan
Smith behandelt.
Voor elke dag een
kort stukje tekst
met een doordenker
en een uitdaging.

236 pagina's | Paperback | ISBN: 9789023924678

André Troost

Sterk in tegenwind

Een bemoedigend
geschenk voor men-
sen in moeilijke tij-
den van de bekende
auteur André Troost. 

60 pagina's | Gebonden | ISBN: 9789023921936

André Troost

Kind in het licht

Bij elkaar vormen de
verhalen in dit ge-
bonden geschenk-
boekje één
inspiratie om je kin-
deren aan de hand
te nemen en naar
het Licht te brengen. 

64 pagina's | Gebonden | ISBN: 9789023921998

Joke Verweerd

Het Licht roept in de
nacht

In deze bundel
wordt het aloude
kerstverhaal in
nieuwe, verrassende
woorden verteld en
op een aanspre-
kende manier over-
gebracht.

113 pagina's | Gebonden | ISBN: 9789023993018

Nico Vlaming en Christiaan Winter

Heel mijn ziel

Om de psalmen ook
in de tekst van de
NBV in de eredienst
te laten klinken,
stelden Nico Vla-
ming en Christiaan
Winter dit boek
samen, als aanvul-
ling op het Dienst-
boek van de
Protestantse Kerk in
Nederland en als
hulp voor het zin-
gen van de getijden. 

Gebonden | ISBN: 9789023967583

Sytze de Vries

De mens in het Kind

De kracht van het
Kerstfeest berust op
een bewust gevierde
Adventstijd. Die
krijgt in dit boek
ruime aandacht. Het
biedt een keur aan
teksten van Sytze
de Vries rond Ad-
vent en Kerst. Voor
persoonlijk gebruik,
en om te lezen, te
zingen en te over-
denken in groepen
en vieringen.  

104 pagina's | Paperback | ISBN: 9789021141596

Sytze de Vries

Jij, mijn adem

Tweehonderd favo-
riete liederen van
Sytze de Vries met
een eenstemmige
melodie, zodat de
liederen ook in de li-
turgie gebruikt kun-
nen worden.

400 pagina's | Gebonden | ISBN: 9789023967255

Herman van Wijngaarden (red.)

Daar vraag je wat

Tieners hebben zo hun eigen vragen. Daarom zijn in dit dag-
boek heel wat vragen van tieners verzameld, om er vervol-
gens eerlijke antwoorden op te zoeken. Dat zoeken doen
we in de Bijbel. Een prachtig geschenk voor tieners in de
gemeente!

197 pagina's | Paperback | ISBN: 9789023907053

Dr. Bernard Luttikhuis

Tien vormen

Op een prettige
toon brengt de au-
teur de kern van de
Tien Geboden tot
leven. Het is verras-
send om te zien hoe
actueel deze wet uit
het Oude Testament
dan blijkt. De ge-
spreksvragen maken
dit boekje uitermate
geschikt voor ge-
bruik door gespreks-
kringen.

64 pagina's | Paperback | ISBN: 9789023924999

Dr. Bernard Luttikhuis

Tien vragen

Een actueel ge-
spreks- en lees-
boekje over tien
grote vragen die
veel christenen en
andersgelovenden
op dit moment be-
zighouden. Bestaat
God? Waarom is er
zo veel kwaad in de
wereld? Is er leven
na de dood? De au-
teur brengt deze
vragen op een open
en eerlijke manier
ter sprake.

64 pagina's | Paperback | ISBN: 9789023920274

Arjan Markus

Adieu God

Een spannend boek
van een christen die
vragen en argumen-
ten van niet-christe-
nen zeer serieus
neemt: Is het af-
scheid van de per-
soonlijke God
onvermijdelijk voor
weldenkende men-
sen?

124 pagina's | Paperback | ISBN: 9789021142852

Anne van der Meiden

Geloven op jaarbasis

De bekende theo-
loog en publicist
Anne van der Mei-
den leidt u in dit
fijnzinnige dagboek
een jaar lang mee
langs 366 prikke-
lende gedachten
over de religieuze
bagage die we heb-
ben meegekregen.
Hoe helpen we el-
kaar af van waar-
heidsclaims en hoe
steunen we elkaar
bij de opsporing van
nieuw elan?

376 pagina's | Gebonden | ISBN: 9789021142913

Dr. H.C. van der Meulen (red.)

Liefdevol oog en 
open oor

Een onmisbaar na-
slagwerk voor ieder-
een die werkzaam is
in het pastoraat,
vrijwillig en professi-
oneel waarin alle
vormen van pasto-
raat in de kerkelijke
gemeente worden
beschreven.

358 pagina's | Paperback | ISBN: 9789023924500

Stefan Paas, Gert-Jan Roest en Siebrand
Wierda

Geloven in de marge

Prikkelende bijbel-
studies over de brief
aan Korinte waarin
het gaat over leider-
schap, relaties, seks,
sociale tegenstellin-
gen, vrijheid en ver-
antwoordelijkheid.

128 pagina's | Paperback | ISBN: 9789023922902

Dirk de Schutter

Sporen van geloof

Een boek dat zich
op gepassioneerde
wijze teweer stelt
tegen het heersende
opinieklimaat ten
aanzien van de
christelijke traditie.
Geen pleidooi voor
restauratie, wel voor
een grondige herbe-
zinning op onze ver-
houding tot die
traditie.

160 pagina's | Paperback | ISBN: 9789086870646

€ 14,90

€10,00
€ 7,90

€5,00
€ 7,90

€5,00
€ 13,90

€10,90

€ 29,90

€25,00
€ 12,90

€9,90
€ 10,00

€7,50
€ 15,50

€12,50

€ 8,50

€6,00
€ 8,50

€6,00
€ 13,90

€9,90
€ 25,00

€17,50

€ 2390

€14,90
€ 11,90

€8,90
€ 19,50

€15,00

€ 82,50

€25,00Bijbel/
Liedboek
Nieuwe Bijbelvertaling met het Liedboek
voor de Kerken (groot formaat)

Een zeer fraaie kerkbijbel! Door het vergrote lettertype en een
binnenwerk in twee kleuren is de leesbaarheid uitstekend. 
Uitgevoerd met kunstleer en een stevig foedraal. 
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