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PREDIKER

IJDEL LEVEN EN OP
GOD VERTROUWEN

Mensen zijn op zoek naar wat hen geestelijk verbindt. Dit groeiende besef van geestelijke verbondenheid geldt zeker ook voor
christenen wereldwijd. Dit verlangen om over de kerkmuren
heen te zien, is kenmerkend voor onze tijd. Maar dit verlangen roept ook de vraag op of en in welke mate spiritualiteit de
oecumene tussen kerken en kerkmensen in onze tijd verder kan
helpen.
Katholieken, orthodoxen, anglicanen, lutheranen, gereformeerden en natuurlijk ook evangelicalen bidden allen het Onze
Vader, zij geloven allen in Jezus Christus en lezen de Bijbel. Hoe
gebeurt dat in de diverse kerken, hoe geven we ons geloof door
aan anderen, en waaruit blijkt dat iemand christelijk leeft?
Hoewel dit boek meer over het leven en de beleving dan over de
leer gaat, is het bepaald niet kleurloos.
Meer dan vijftig auteurs leveren op een aansprekende wijze vanuit hun eigen kerkelijke achtergrond hun kijk op de snel opkomende spirituele oecumene.
Dr. Herman Speelman (1953) is wetenschappelijk medewerker aan de
Theologische Universiteit Kampen en gastdocent aan de priester- en
diakenopleiding van het bisdom Breda.
Dr. Klaas van der Zwaag (1955) is journalist kerk en religie bij het
Reformatorisch Dagblad en hoofdredacteur van Protestants Nederland.
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Henk Bakker (1960) is docent aan de Vrije Universiteit, aan het Baptisten Seminarium en aan de
de christelijke
Christelijke Hogeschool Ede. Daarvoor
was hij gemeente.
15 jaar predikant in verschillende baptistengemeenten.
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Aurelius Augustinus

Het ware
geloof
Vertaald door Vincent Hunink
Ingeleid door Paul van Geest

ISBN
NUR
Uitvoering
Formaat
Verschijnt
Omvang
Prijs

9789492433534
700
Gebonden
12 x 19 cm
November
ca. 128 p.
€ 12,90

9 789492 433534

Wat heb je aan religie? Krijg je daardoor inzicht in de
zin van het leven en in de waarheid? Of leidt religie tot
ideologie en verwarring op alle niveaus? Zulke moderne
levensvragen werden ook al gesteld door de oude
kerkvaders.

fundamentele vragen. Is geloven in God eigenlijk wel
normaal en redelijk? Wat is het verband tussen geloof
en vertrouwen in dingen of mensen van de toekomst?
En wat bedoelen we als we spreken van ‘waarheid’? Is er
wel één Waarheid?

Augustinus (354-430) wijdde er in zijn jonge jaren
een sprankelend essay aan. Hij schreef het kort na
zijn bekering tot het christendom. In Het ware geloof
onderzoekt hij het thema religie tot aan de meest

De antwoorden van Augustinus verrassen vaak door hun
vurige geloof en trefzekere verwoording. En veel van
zijn ideeën hebben hemzelf en velen na hem aangezet
tot verder denken.

Vincent Hunink (1962) is classicus aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Paul van Geest (1964) is neerlandicus en
theoloog en werkt aan Tilburg University, de Erasmus Universiteit Rotterdam e n de Katholieke Universiteit Leuven
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Het leven Gods
in de ziel van de mens
Henry Scougal

Het leven Gods
in de ziel van
de mens
ISBN
NUR
Uitvoering
Formaat
Vertaling
Verschijnt
Omvang
Prijs

9789492433558
707
Gebonden
12 x 19 cm
W. van Blaricum
November
ca. 128 p.
€ 12,90

9 789492 433558

‘Ik wist in het geheel niet wat ware godsdienst was,
totdat God mij deze voortreffelijke verhandeling zond,’
schreef George Whitefield. Hij kreeg Het leven Gods in de
ziel van de mens van zijn vriend John Wesley en het werd
het middel tot zijn bekering. Scougals boek kan daarmee
gezien worden als het zaad waaruit de revival sproot
waarvan Whitefield de spil was.

Wat Whitefield van Scougal leerde, was dat het
christelijk geloof ten diepste niet bestaat in wetten en
regels, maar in de vereniging van de ziel met God door
Christus. De nieuwe gehoorzaamheid wordt niet gewerkt
door voorschriften, maar door een nieuwe natuur, een
nieuw geestelijk leven dat God in de ziel werkt.

Henry Scougal (1650-1678) was bij zijn dood op 27-jarige leeftijd al hoogleraar te Aberdeen. Zijn Het
leven Gods in de ziel van de mens was oorspronkelijk een uitgebreide brief aan een vriend die hij geestelijk
leiding wilde geven..
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Isaäc de Leeuw

Geloof en geloven

ISBN
NUR
Uitvoering
Formaat
Hertaling
Verschijnt
Omvang
Prijs

9789492433541
707
Gebonden
13,5 x 21 cm
W. van Dijk
November
272 p.
€ 24,99

Isaäc de Leeuw (1740-1775) was een jongere tijdgenoot
van Alexander Comrie en stond net als hij onder invloed
van de gebroeders Erskine en andere Marrow-men. In
Geloof en geloven behandelt hij wat het ware geloof
is, wat de vruchten van het geloof zijn, en dat ieder

behoort te geloven. Bedenkingen daartegen weerlegt
hij, zowel van vleselijk gezinden die niet willen, als van
heilbegerigen die niet durven te geloven. Het werk was bij
verschijnen zeer geliefd. In één jaar verschenen tenminste
drie drukken.

Isaäc de Leeuw (1740-1775) was predikant te Garderen, IJsselmonde, Tiel en Rotterdam. Hij was een
geliefd prediker. Zijn nagelaten preken werden keer op keer herdrukt.

9 789492 433541
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Dr. Henk Post

PREDIKER

IJDEL LEVEN EN OP
GOD VERTROUWEN

Prediker

9789492433565
703
Paperback
November
13,5 x 21 cm.
240 p.
€ 20,99

9 789492 433565

mensen geworsteld. Hoe kan een goede God mensen onschuldig laten
lijden? Is God dan soms toch niet goed, of is Hij machteloos? Is God soms
niet opgewassen tegen het kwaad? Wat heb je eigenlijk aan God? In de
Bijbel is Job de persoon die met dit soort vragen in zijn eigen leven te
maken krijgt. Wat Job vooral pijn doet, is dat hij God niet begrijpt. Zijn
lijden heeft hij toch niet verdiend? Is God wel rechtvaardig? Hij daagt God
uit hem recht te doen. Spannend is hoe Job wel met God een strijd voert
om recht, God zelfs beschuldigt, maar God niet de rug toekeert.
De vragen van Job zijn ook in onze tijd springlevend. Daardoor herkennen
velen zich in hem. Tegelijk wordt het boek Job vaak als moeilijk ervaren.
Dr. Post biedt een eenvoudige uitleg, waarin de verbinding wordt gelegd
met de vragen van mensen in deze tijd.

Dr. Henk Post studeerde bedrijfskunde, werkte als
journalist en consultant en promoveerde aanvankelijk op
dit terrein. Vanaf 1999 studeerde hij theologie, werkte hij
in de kerk als catecheet en pastoraal werker, en promoveerde op een
dissertatie over de positie van de kerkelijk werker. Daarna volgden
nog twee promoties. Hij gaat op zondagen voor in kerkdiensten in
de Protestantse Kerk.

ISBN
978-94-92433-10-7
NUR 707
| ISBN 978-94-92433-10-7

Over Job:
“Dr. Henk Post schree
f een goed en vroom
boek,
in zorgvuldig Nederla
nds, met een heldere
betoogtrant en een
prettig leesbare schr
ijfstijl. De
titel geeft de inhoud
van het boek goed we
er. Het
is een diepgaande ke
nnismaking met een
vo
or
velen te onbekend Bi
jbelboek.”
- Dr. J. Hoek in het Re
formatorisch Dagblad
9 789492 433107

IJdel leven en op God vertrouwen

ISBN
NUR
Uitvoering
Verschijnt
Formaat
Omvang
Prijs

God en het lijden. Met de relatie daartussen hebben alle eeuwen door

Prediker behoort tot de minder bekende bijbelboeken.
Op het eerste gezicht lijkt dit boek een verzameling
losse spreuken van een neerslachtig persoon. Maar dr.
Henk Post laat in 52 korte hoofdstukken zien dat er een
bemoedigende lijn in het boek Prediker zit. Over het leven
op aarde, het leven onder de zon, oordeelt de Prediker
dat het ijdel is, vruchteloos, tevergeefs. Het levert geen

EEN MEDITATIEVE UITLEG

blijvende waarde op. Toch beveelt hij een energiek leven
aan, waarin je geniet van het goede dat God geeft. Wie
voor God ontzag heeft, die mag het leven aanvaarden
als een geschenk van God. Het vrezen van God geeft een
mens vertrouwen in het leven en maakt wijs om met wat
het leven je brengt, hoopvol om te gaan.

Dr. Henk Post studeerde bedrijfskunde en theologie, werkte als catecheet en pastoraal werker, en
promoveerde vier keer. Dr. Post gaat op zondag voor in de Protestantse Kerk, publiceert regelmatig
artikelen in diverse media en treedt als spreker op.
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Prof. dr. W.J. van Asselt

Hij is het Die ons Zijne
vriendschap biedt
Hij is het Die ons
Zijne vriendschap biedt
[11 preken]
W.J. van Asselt

11 Preken
Bij velen is dr. Van Asselt vooral bekend geworden als kerkhistoricus, maar hij was allereerst
predikant. De vriendschap met God was niet alleen een belangrijk thema in zijn onderzoek, maar
ook in zijn prediking. Een aantal van zijn preken verschijnen nu gebundeld, voorafgegaan door
een verhandeling over ‘vriendschap’ als thema voor christelijke theologie en spiritualiteit.

ISBN
NUR
Uitvoering
Formaat
Verschijnt
Omvang
Prijs

9789492433572
700
Paperback
13,5 x 21 cm.
November
144 p.
€ 14,99

9 789492 433572

BREVIER

Ds. H. Paul

Gezonde
woorden
ds. h. paul

Bijbelstudies
over 2 Timotheüs
en Titus

Gezonde woorden
Bijbelstudies over 2 Timotheüs en Titus
Paulus vermaant zijn geestelijke zonen Timotheüs en Titus te letten op de gezonde woorden of
de gezonde leer. Die heeft hij hen zelf voorgehouden en daarbij moeten zij blijven. Deze korte
brieven van Paulus bevatten onderwijs dat niet alleen voor Timotheüs en Titus nuttig was, maar
ook nog geldt voor de kerk en de jonge christenen van vandaag.

Theologie

ISBN
NUR
Uitvoering
Formaat
Verschijnt
Omvang
Prijs

9789492433589
703
Paperback
13,5 x 21 cm.
September
ca. 96 p.
€ 9,99

9 789492 433589
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H. Koopman

Een moeder in Israël
Leven, familie en vrienden van
Maria Matthea Schot van Tholen
h. koopman

Een moeder
in Israël

•

Leven, familie en vrienden van
Maria Matthea Schot van Tholen

ISBN
NUR
Uitvoering
Formaat
Verschijnt
Omvang
Prijs

9789492433602
704
Gebonden
13,5 x 21 cm.
November
ca. 276 p.
€ 24,99

•

•

Maria Schot (1905-1990) was een bekend kind van God
op Tholen. Ze had een godvrezend voorgeslacht en een
uitgebreide vriendenkring onder Gods kinderen. In dit boek
wordt tegen een kerkhistorische achtergrond beschreven
hoe de Heere haar leven geleid heeft. Ook zijn er brieven

Met niet eerder uitg
egeven brieven van
ds. F. Mallan
Beschrijving van he
t geestelijk leven va
n Gods
kinderen op Tholen
Met niet eerder uitgegeven brieven
Ontmoetingvan
metds.
deF.JoMall
anäzar van Pr
od Eli
aag

opgenomen van bekende personen als Leen Potappel, ds.
G.H. Kersten en ds. J. Fraanje aan haar (groot)ouders en niet
eerder gepubliceerde brieven van Marie Schot en ds.
F. Mallan.

Drs. Ing. H. Koopman (1961) heeft gestudeerd aan het Maritiem Instituut De Ruyter te Vlissingen en

9 789492 433602

aan de Theologisch Universiteit te Apeldoorn. Hij doet hij promotie-onderzoek naar de leer van het
‘voorbereidend werk’ in de Nederlandse theologie in de zeventiende eeuw.
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Ds. D.W. Tuinier

Samen één
Overdenkingen bij het huwelijk
In dit boek behandelt ds. Tuinier een aantal bijbelgedeelten die voorkomen in het
huwelijksformulier. Aan de eerdere uitgave zijn hoofdstukken over huisgodsdienst en over
seksualiteit toegevoegd.

ISBN
NUR
Uitvoering
Formaat
Verschijnt
Omvang
Prijs

9789492433596
707
Paperback
13,5 x 21 cm.
November
ca. 112 p.
€ 12,50

9 789492 433596

BREVIER

Theologie
ds. M. A . Kempeneers

Ds. M.A. Kempeneers

Waar is ons kind?
Het overlijden van een jong kind is een ingrijpende gebeurtenis, die omgeven is door vele
praktische, pastorale en theologische vragen. In het bijzonder de vraag naar de eeuwige
bestemming van het kind betreft een tere kwestie. De zinsnede uit de Dordtse Leerregels dat
godzalige ouders niet moeten twijfelen aan de verkiezing van zaligheid van hun jonggestorven
kinderen, is daarvoor van grote waarde.

ISBN
NUR
Uitvoering
Formaat
Verschijnt
Omvang
Prijs

9789492433619
711
Paperback
13,5 x 21 cm.
September
140 p.
€ 14,99

9 789492 433619
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Spirituele
oecumene

Dr. Herman Speelman en dr. Klaas van der Zwaag

Spirituele oecumene

Over de vele vormen van de gezamenlijke en persoonlijke
omgang met God
Over de vele vormen van de
gezamenlijke en persoonlijke
omgang met God
H.A. Speelman
K. van der Zwaag (red.)

182441

ISBN
NUR
Uitvoering
Formaat
Verschijnt
Omvang
Prijs

9789492701084
700
Paperback
15 x 23 cm.
September
768 p.
€ 34,95

Mensen zijn op zoek naar wat hen geestelijk verbindt.
Dit groeiende besef van geestelijke verbondenheid geldt
zeker ook voor christenen wereldwijd. Dit verlangen om
over de kerkmuren heen te zien, is kenmerkend voor onze
tijd. Maar dit verlangen roept ook de vraag op of en in

welke mate spiritualiteit de oecumene tussen kerken en
kerkmensen in onze tijd verder kan helpen.
Meer dan vijftig auteurs leveren op een aansprekende wijze
vanuit hun eigen kerkelijke achtergrond hun kijk op de snel
opkomende spirituele oecumene.

Dr. Herman Speelman (1953) is wetenschappelijk medewerker aan de Theologische Universiteit Kampen en

9 789492 701084

gastdocent aan de priester- en diakenopleiding van het bisdom Breda.
Dr. Klaas van der Zwaag (1955) is journalist kerk en religie bij het Reformatorisch Dagblad en hoofdredacteur van
Protestants Nederland.
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Dr. Hans Schaeffer
Hans Schaeffer

Kerk om te vieren

Praktischtheologische
reflecties op
kerkzijn
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978-94-9270-107-7

| isbn 978-94-9270-107-7

Hans Schaeffer

Kerk om te
vieren

89492 701077

ISBN
NUR
Uitvoering
Formaat
Verschijnt
Omvang
Prijs

9789492701077
700
Hardcover
14 x 21,5 cm.
Juni
234 p.
€ 24,99

9 789492 701077

Dit boek legt een aantal overwegingen op tafel waarmee
de lezer wordt uitgenodigd mee te denken over het belang
van kerkzijn. De liturgie is daarbij het brandpunt van
het kerkzijn. Het is de moeite waard om de kerk en haar
centrale praktijken zorgvuldig te blijven vormgeven en
doordenken.

In een aantal hoofdstukken wordt ingegaan op praktijk
van het kerkzijn vanuit verschillende invalshoeken, zoals de
Schrift, het ambt, gemeenteopbouw en liturgie.

Dr. Hans Schaeffer is hoogleraar Praktische Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen.
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W.J. op ’t Hof
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Puritan Influences on The Netherlands
in the Seventeenth Century

The Ice Broken
Puritan Influences on The Netherlands in the Seventeenth Century

Introduced by Anthony Milton

1583-99-5

ISBN
NUR
Uitvoering
Formaat
Verschijnt
Omvang
Prijs

9789492701091
704
Hardcover
15 x 23 cm.
November
400 p.
€ 80,-

9 789492 701091

Translations provide badly neglected but unique and
invaluable insights into the processes of cultural change
and exchange in this period. This is a field in which Prof.
Op ’t Hof has been a distinguished pioneer, and in the area

of Anglo-Dutch religious translations in particular he is the
acknowledged and undisputed authority. This is definitive
scholarship that provides a wealth of precious insights into
the whole process of translation.

W.J. op ‘t Hof (1947) was Hervormd predikant en van 2005-2013 bijzonder hoogleraar in de
geschiedenis van het gereformeerd pietisme aan de VU te Amsterdam. Hij is een groot kenner van de
Nadere Reformatie en van vertalingen van Engelse puriteinse geschriften naar het Nederlands.
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