
Geen boek van  
snelle antwoorden.  
Wel van de juiste 
richting.

Vragen over normen 

en waarden, relaties en 

gebrokenheid, mens en 

milieu. Ze gaan ook de kerk 

aan. Antwoorden komen 

niet uit een vacuüm, maar 

uit de morele ruimte van 

de christelijke gemeente. 

Henk Bakker zoomt in op de 

morele ruimte die de bergrede 

en het verbond met Noach 

bieden. Waar deze normen 

en waarden de gemeente 

doortrekken, wordt zij 

gunnend voor mens, dier en 

ding. 
Henk Bakker (1960) is docent aan de Vrije Universiteit, aan het Baptisten Seminarium en aan de 
Christelijke Hogeschool Ede. Daarvoor was hij 15 jaar predikant in verschillende baptistengemeenten.

ISBN   978-94-91583-03-2  
omvang   ca. 224 p.   
uitvoering  paperback
formaat   15 x 23 cm   
NUR   705
verschijnt   oktober 2012  
prijs   ca. € 19,90 

Najaar 2021

EEN MEDITATIEVE UITLEG

SPREUKEN 
   GROEIEN  
IN WIJSHEID

Woorden van wijsheid
Bijbels dagboek voor jongeren

Monica Murre en Wim Visser (red.)

Blaast  de   bazuin!

Joannes Beukelman 

Mij zal niets  
ontbreken
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ISBN 9789492433879

NUR 320

Uitvoering Gebonden

Omslag Flashworks

Verschijnt Oktober 2021

Formaat 14 x 21,5

Omvang 192 p.

Prijs € 19,99

De geschiedenis van Gods gemeente op aarde is een schatkamer 

vol inspirerende voorbeelden en verhalen. Sommige zijn heel 

bekend, andere nauwelijks. In Strijden zonder wapens zijn 23 

van zulke verhalen uit de hele periode van de kerkgeschiedenis 

bij elkaar gebracht. Schrijvers van naam hebben hun bijdragen 

geleverd. 

Strijden zonder wapens bevat geen complete kerkgeschiedenis, 

ook geen complete levensbeschrijvingen. Het zijn verhalen over 

historische personen op kruispunten in hun leven. Verhalen 

die de kerk van vandaag moed geven om door te gaan met de 

strijd zonder wapens. Een strijd die soms verloren lijkt, maar 

waarvan steeds weer blijkt dat hij reeds gewonnen is.9 789492 433879

Liesbeth van Binsbergen, Els Florijn e.a. 

Strijden zonder  
wapens 
Inspirerende verhalen uit de kerkgeschiedenis
Onder redactie van Christine Stam-van Gent 

Athanasius

Germanicus en Plycarpus

Felicitas en Perpetua

Augustinus

Columba

Bonifatius

Franciscus van Assisi

Peter Waldo

Johannes Hus

Maarten Luther

Käthe Luther

Calvijn

Zwingli

Bunyan

John Newton

William Carrey

Charles Haddon Spurgeon

Dietrich Bonhoeffer

Corrie ten Boom

Martyn Lloyd Jones

Martin Luther King

Elisabeth Elliot

Onderwerpen

BREVIER 
Kerkgeschiedenis

Auteurs:

Martine Jonker

Sytse van der Veen

Els Florijn

Liesbeth van Binsbergen

Lien Stam

Maria van de Wege

Sietske Woudwijk



Actuele theologie
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ISBN 9789492433848

NUR 707

Uitvoering Paperback

Omslag Brainstorm

Verschijnt November 2021

Formaat 14 x 21,5

Omvang 240 p.

Prijs € 21,99

EEN MEDITATIEVE UITLEG

SPREUKEN 
   GROEIEN  
IN WIJSHEID

9 789492 433848

BREVIER 
Theologie

Dr. Henk Post studeerde bedrijfskunde en theologie, heeft gewerkt in het bedrijfsleven en de kerk, en is 

gepromoveerd in de economie, de theologie, de letteren en de rechten. Hij publiceert regelmatig artikelen, treedt 

op als spreker en gaat voor in zondagse kerkdiensten. www.drhenkpost.nl

Een bijzonder bijbelboek is Spreuken. Het staat vol met korte, 

wijze observaties, die een waarschuwing, vermaning of verbod 

opleveren. Je moet er moeite voor doen om wat je leest 

te begrijpen. Daar komt nog bij dat in het boek Spreuken 

weinig verband valt te ontdekken. Het boek is daarom niet zo 

geliefd en betrekkelijk onbekend. Terwijl je door Spreuken te 

lezen rijk gezegend kunt worden. Daarom bespreekt dr. Henk 

Post het boek Spreuken in 52 hoofdstukjes. De eerste negen 

hoofdstukken en het laatste behandelt hij integraal. 

De tussenliggende hoofdstukken bespreekt hij thematisch. 

Geschikt voor bijbelstudie, voor stille tijd en voor bespreking 

door een bijbelkring. 

Over Prediker:

“Vanaf de eerste bladzijde ben ik gegrepen en heb ik geboeid 

gelezen. Het is een gedegen studie die heel prettig leest. 

Iedereen kan de wijze van betogen heel gemakkelijk volgen.  

De lezer wordt verrast.”  

- Dr. R. van Kooten in het Kerkblad  van de HHK.

NUR 703 | ISBN 978-94-92433-56-5

9 789492 433565

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 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. Deze 

wijsheid brengt het leven voordeel.

 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. Eerder schreef hij JOB. Een geloofsheld 

strijdt om recht.

PREDIKER

EEN MEDITATIEVE UITLEG

9 789492 433565

Henk Post

Spreuken  
Groeien in wijsheid 
Een meditatieve uitleg DE BERGREDE

EEN MEDITATIEVE UITLEG

9 789492 433695

EEN MEDITATIEVE UITLEG

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

9 789492 433107

ISBN 978-94-92433-10-7

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

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.

9 789492 433107
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ISBN 9789492433855

NUR 703

Uitvoering Paperback

Omslag Andries Mol

Verschijnt Oktober 2021

Formaat 14 x 21,5

Omvang 160 p.

Prijs € 15,99

Dr. P. de Vries 

Zicht op de  
Bijbelse boodschap
Bijdragen over de boodschap van  
het Oude en Nieuwe Testament

De Bijbel is een omvangrijk boek, eigenlijk is het een 

veelheid aan boeken. Maar door al die boeken heen klinkt 

een eenstemmige boodschap over vele onderwerpen. In 

dit boek bespreekt dr. De Vries vier thema’s: 

1.  De boodschap van verzoening in het Oude Testament

2. De boodschap van bekering bij de profeten

3.  De boodschap van het komende gericht in het 

onderwijs van Jezus

4. De boodschap van het Evangelie naar Johannes

Dr. P. de Vries (1956) was (hersteld) hervormd predikant, was van 2005 tot 2021 docent aan  

het Hersteld Hervormd Seminarie en sinds september dit jaar als lector verbonden aan de stichting  

‘Godsvrucht en wetenschap’.

BREVIER 
Theologie

9 789492 433855

dr. p.  de vries

Gezanten 
van Gods lof

Levensschetsen van 
zeven predikers

9 789492 433220



ISBN 9789492433862

NUR 707

Uitvoering Paperback

Omslag Brainstorm

Verschijnt Oktober 2021

Formaat 14 x 21,5 

Omvang 384 p.

Prijs € 19,99

9 789492 433862
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Wim Visser en Monica Murre (red.)

Woorden van  
wijsheid
Bijbels dagboek voor jongerenWoorden van wijsheid

Bijbels dagboek voor jongeren

Monica Murre en Wim Visser (red.)

Blaast  de   bazuin!

Dit bijbelse dagboek biedt voor elke dag van het jaar een 

overdenking bij een bijbelgedeelte uit de zogenaamde 

wijsheidsboeken: Job, Spreuken, en Prediker. Het unieke aan 

dit dagboek is dat er niet alleen voor jongeren geschreven 

wordt, maar in het bijzonder rekening gehouden is met 

dyslectische jongeren. Woordkeus en lettertype zijn daarop 

afgestemd.

BREVIER 
Dagboek

Blaast
de bazuin!

Bijbels dagboek voor jongeren
over de profeten

Monica Murre en Wim Visser (red.)

Blaastde bazuin!
Bijbels dagboek voor jongeren

over de profeten

Monica Murre en Wim Visser (red.)

Blaast  de   bazuin!

Dit dagboek is speciaal geschreven voor jou. 

We hebben er voor gekozen in dit dagboek alle profeten te behandelen. 

Als je dit dagboek gaat lezen, zul je merken dat hun boodschap helemaal niet 

iets is van: lang geleden, ver weg, onbegrijpelijk… 

Juist niet! De woorden van de profeten zijn hoogst actueel. 

Daarom is het goed hun boodschap te horen. Ook vandaag!

Alle schrijvers hebben geprobeerd om met eenvoudige woorden  

elke dag jou aan te spreken. 

Er zijn best veel jongeren die moeite hebben met lezen. 

Daarom hebben we ook aan jongeren met dyslexie gedacht in dit dagboek. 

Fijn dat er zulke jongeren mee wilden lezen en ons tips en wijzigingen door 

hebben gegeven.

9 789492 433688

Ds. G. Kater 
Ds. M.A. Kempeneers 
Ds. J.M.J. Kieviet

K. van Luik 
D. van den Noort 
Ds. W. Pieters 

J. Pons 
Ds. D.W. Tuinier 
P. Velthove 

W. Visser 
K. van Walsem

Met medewerking van
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ISBN 9789492433886

NUR 707

Uitvoering Gebonden

Hertaling Kok van Luik

Omslag Andries Mol 

Verschijnt November 2021 

Formaat 15 x 23

Omvang 254 p.

Prijs € 24,99

John Willison 

Balsem in Gilead
Met een woord vooraf  
door ds. C. Harinck

BREVIER 
Klassiek

John Willison (1680-1750) was een Schotse gereformeerde predikant. Hij beijverde zich voor de vrede in de 

kerk. Zo zette hij zich in voor eerherstel van zijn geestverwant Ebenezer Erskine nadat die was afgezet wegens 

zijn verzet tegen het patronaatsrecht.

9 789492 433886

     een puriteinse visie op het plaatsmakende  

werk en de geloofsvereniging met christus

giles firmin

Getrokken tot 
Christus

NUR 700
ISBN 9789492433398

giles firmin

Getrokken tot 
Christus
Wat is een waar geloof? Hoe diep moet de kennis van onze ellende gaan? 

Heeft een gelovige ook direct zekerheid? Het zijn vragen die vele bevindelijk-

gereformeerden bezig houden. De puritein Giles Firmin gaat op bijbelse en 

pastorale wijze op deze en dergelijke vragen in. De Nederlandse theoloog 

Jacobus Koelman had grote waardering voor dit werk en citeerde er met 

instemming uit.

“Het is een heel goede zaak dat een vertaling van The Real Christian van  

Giles Firmin in het Nederlands verschijnt. Firmin maakt ons duidelijk dat 

de realiteit van Gods genade in ons leven niet afhangt van een bepaalde 

bekeringsweg, maar blijkt uit de beoefening van het levende geloof.  

Firmin kan ons ook leren dat het hebben van achting voor bepaalde theologen 

niet betekent dat wij hen klakkeloos moeten navolging. Terecht stelt hij vragen  

bij bepaalde opvatting van de door hem hooggewaardeerde predikers Thomas 

Hooker en Thomas Shepard. Firmin laat ons zien dat het ernstig nemen van  

de zonde en van Gods heiligheid nooit ten koste mag gaan van de overtuiging  

dat de essentie van het geestelijke leven is dat wij ons toevertrouwen aan  

Jezus Christus Die ons verlost van de toekomende toorn.”

- Dr. P. de Vries

9 789492 4333989 789492 433206

John Willison is in onze tijd niet zo bekend meer, maar in 

zijn eigen tijd was hij een bekend en geliefd prediker te 

Dundee. Hij was een geestverwant van bekende schrijvers 

als Thomas Boston en de gebroeders Erskine. In Balsem in 

Gilead geeft hij niet alleen een op Christus toegepaste uitleg 

van Jeremia 8:20-22, maar ook een beschrijving van het 

koninkrijk van Christus en de ondergang van de antichrist. 

Hieraan zijn toegevoegd vijf preken bij de bediening van het 

Avondmaal. Willison ervoer in zijn tijd dat de kerk in een 

geestelijke crisis en verwarring verkeerde.

 Dat velen onze tijd ook zo ervaren, geeft dit boek een 

verrassende actualiteit.

“Wanneer je iets wilt lezen over de echte kwaal van de kerk en 

je eigen hart, maar vooral over het geneesmiddel, moet je deze 

preken lezen. Wat zijn ze Bijbels en actueel voor onze situatie!  

– ds. C. Harinck in het Woord vooraf



ISBN 9789492433893

NUR 707

Uitvoering Gebonden - Drie delen

Hertaling Wim van Dijk

Omslag Andries Mol 

Verschijnt Januari 2022

Formaat 15 x 23

Omvang 1500 p.

Prijs € 80,- set / € 29,99 p. deel

 uitsluitend als set geleverd.
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Arthur Hildersham 

I.  Wees mij genadig
II.  De vreugde Uws heils
III.  De offeranden Gods. 
Meditaties over Psalm 51

Psalm 51 is een van de bekendste psalmen. David zingt voor 

God zijn berouw uit over zijn zonde met Bathseba en Uria, 

en zijn gebed om vergeving daarvan. Daarin is David voor 

gelovigen uit alle eeuwen een voorbeeld geweest en velen 

hebben zijn woorden tot de hunne gemaakt.

Arthur Hildersham legt de bekende woorden van Psalm 51 

eenvoudig maar grondig uit. 

BREVIER 
Klassiek

Arthur Hildersham (1563-1632) was verwant aan het Engelse vorstenhuis.  

Hij werd katholiek opgevoed, maar werd later een overtuigd puriteins prediker.

9 789492 433893

Ingeleid door dr. P. de Vries

Arthur Hildersham

De Fontein 
des Levens

9 789492 433459
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ISBN 9789492433909

NUR 707

Uitvoering Gebonden

Hertaling Wim van Dijk

Omslag Brainstorm 

Verschijnt Juni 2021

Formaat 14 x 21,5

Omvang 176 p

Prijs € 17,99

Joannes Beukelman 

Mij zal niets  
ontbreken 

Joannes Beukelman 

Mij zal niets  
ontbreken

BREVIER 
Klassiek

Joannes Beukelman (1703-1757) was predikant in onder andere Alblasserdam, Zierikzee, Rotterdam en 

Den Haag. Zijn preken zijn na die van Smijtegelt en Van der Kemp de meest herdrukte uit zijn tijdt.

9 789492 433909

9 789492 433541

De woorden van Psalm 23 hebben al velen vertroost. Het 

vertrouwen op Gods zorg voor Zijn kinderen wordt er 

helder in verwoord. Beukelman legt elk vers uit op bijbelse 

en bevindelijke wijze, waarbij het bevindelijke rechtstreeks 

voortkomt uit de tekstuitleg. Beukelman was wars van 

overbodige geleerdheid op de kansel. Na de uitleg van de 

tekst richt hij zich in de toepassing rechtstreeks op het 

hart de hoorder, met als doel de tekst daar te laten werken.



Nederlandse Kerkhistorisch Reeks onder redactie van Erik de Boer. 

Een onderzoek naar de invloed van het Bremer piëtisme zoals dat gestalte kreeg bij F.A. 

Lampe (1683-1729) en zijn volgelingen in Nederland

De gereformeerde verwerking van het middeleeuwse getijdengebed. Dit werd niet afgeschaft, 

maar hervormd en geïncorporeerd in het christelijke en kerkelijke leven.

Gert Leurdijk 

In het voetspoor  
van Lampe
Gereformeerde piëtisten tussen Bremen en de Republiek 
in de eerste helft van de achttiende eeuw. 

Herman Speelman en Daniël Timmerman 

Gereformeerde  
getijden 
Een zoektocht naar het begin van  
het gereformeerde levensritme

Gert Leurdijk 

In het voetspoor  
van Lampe

D
e doorstart van 

de gereform
eerde kerk

Gereformeerde piëtisten tussen 
Bremen en de Republiek in de eerste 
helft van de achttiende eeuw.

GEREFORMEERDE 
GETIJDEN EEN ZOEKTOCHT NAAR 

HET BEGIN VAN HET 
GEREFORMEERDE 
LEVENSRITME

HERMAN SPEELMAN EN DANIËL TIMMERMAN

ISBN 9789492701312

NUR 704

Uitvoering Gebonden

Omslag Brainstorm 

Verschijnt November 2021

Formaat 15 x 23

Omvang 352 p

Prijs € 49,99

ISBN 9789492701169

NUR 704

Uitvoering Gebonden

Omslag Brainstorm 

Verschijnt December 2021

Formaat 15 x 23

Omvang 224 p

Prijs € 39,99

SUMMUM 
Academische 

theologie

9 789492 701169

9 789492 701312
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SUMMUM 
Academische 

theologie



‘Van bijzonder  
geestelijke inhoud.’  
(De Wachter Sions 

over Ruth Bryans  

Onnaspeurlijke  

rijkdom van Christus.)

Alles wat van Ruth Bryan 

in het Engels in boekvorm 

gepubliceerd was, is 

inmiddels in het Nederlands 

vertaald. Maar er bleken 

in afleveringen van het 

tijdschrift Zion’s Witness nog 

verschillende brieven van 

haar hand te staan die nog 

niet waren gebundeld. Naar 

haar bijbelse naamgenoot 

noemde Ruth zichzelf een 

eenvoudige ‘arenraapster’. 

Haar nalezingen zijn 

desondanks rijker dan de 

oogst van vele anderen. Niet 

eerder uitgegeven brieven en 

aantekeningen

ISBN   978-94-91583-03-2  
omvang   ca. 224 p.   
uitvoering  paperback
formaat   15 x 23 cm   
NUR   705
verschijnt   oktober 2012  
prijs   ca. € 19,90 

Ruth Bryan (1805-1860) was een predikantsdochter uit Nottingham. Ze heeft een uitgebreide 
correspondentie gevoerd en een dagboek nagelaten dat na haar dood gepubliceerd werd.

Vorming in het christelijk onderwijs.  
Met bijdragen van o.a. Maarten Kater en Hans Schaeffer.

Amsterdam Studies in Baptist and Mennonite Theology.  

Edited by Henk Bakker and Jan Martijn Abrahamse.  

Een onderzoek naar overtuigingen in de theologie van Zuurdeeg, McClendon en Smith.

Roel Kuiper en Bram de Muynck (e.d.) 

Faithful Efforts  

Formation, Education and the Church

David McMillan

Convictions, Conflict,  
and Moral Reasoning
A Baptist Perspective with a Case Study  
from Northern Ireland

Faithful  
Efforts Formation, Education  

and the Church 

Roel Kuiper and Bram de Muynck (e.d.)  

CONVICTIONS,  
CONFLICT  
AND MORAL  
REASONING

A Baptist Perspective with a Case 
Study from Northern Ireland 

D
avid Joh

n
 M

cM
illan

Il ma sam rendis mi, omnim etur maiosapic tem fugiam, 

ipsunt quatque as sundic te ime doluptaspero ditas illupti 

ametur sum dolo et ut pere, comni aut omnis simusaped 

magnam nestiust, sitatiunt esedit unt id que dolorep eristiis 

simpelit harunt renim alit re magnisquati debite modis 

eatur molupta temquam eum expliquae mosapis dolupta 

voluptatur min elentus, exerum ad quisquatus, volecto tatur, 

ommodi omnisque etur, sum qui sediti vende nusae volupta 

essunti bercienim ut vellore rem atecaborrum aspedit aut 

aspic tem re reptas dolupta quibus ma sant volecus alis 

reperum et reri officte mquist aut hicium laut quam, to 

omnis dolorporecus et resequi consequo offic temporro 

minum est aut

Namen van de editors

Deel 1

David John  
McMillan

Amsterdam Studies in Baptist and Mennonite Theology 

ISBN 9789492701343

NUR 700

Uitvoering Gebonden

Omslag Brainstorm 

Verschijnt Augustus 2021

Formaat 15 x 23

Omvang 174 p.

Prijs € 29,99

ISBN 9789492701350

NUR 700

Uitvoering Paperback

Omslag Brainstorm 

Verschijnt September 2021

Formaat 15 x 23

Omvang 232 p.

Prijs € 29,99

9 789492 701350

9 789492 701343

SUMMUM 
Church History

SUMMUM 
Church History
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SUMMUM 
Academische 

theologie

SUMMUM 
Academische 

theologie



Geen boek van  
snelle antwoorden.  
Wel van de juiste 
richting.

Vragen over normen 

en waarden, relaties en 

gebrokenheid, mens en 

milieu. Ze gaan ook de kerk 

aan. Antwoorden komen 

niet uit een vacuüm, maar 

uit de morele ruimte van 

de christelijke gemeente. 

Henk Bakker zoomt in op de 

morele ruimte die de bergrede 

en het verbond met Noach 

bieden. Waar deze normen 

en waarden de gemeente 

doortrekken, wordt zij 

gunnend voor mens, dier en 

ding. 
Henk Bakker (1960) is docent aan de Vrije Universiteit, aan het Baptisten Seminarium en aan de 
Christelijke Hogeschool Ede. Daarvoor was hij 15 jaar predikant in verschillende baptistengemeenten.

ISBN   978-94-91583-03-2  
omvang   ca. 224 p.   
uitvoering  paperback
formaat   15 x 23 cm   
NUR   705
verschijnt   oktober 2012  
prijs   ca. € 19,90 

Studies in the History of Church and Theology.  

Editor Andreas J. Beck. Puriteinse invloeden op de Nederlanden in de 17e eeuw.

Willem op ’t Hof 

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

W.J. op ’t Hof 

The Ice Broken
volume II

Puritan Influences on The Netherlands 
in the Seventeenth Century

ISBN 9789492701329

NUR 704

Uitvoering Gebonden

Omslag Brainstorm 

Verschijnt November 2021 

Formaat 15 x 23

Omvang 442 p.

Prijs € 80,-

9 789492 701329
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SUMMUM 

Academische 
theologie

Studies in the History of Church and Theology. Editor Andreas J. Beck. Een onderzoek 

naar de historische visie op God en dierenleed. Relevant voor de bezinning op evolutie 

en christelijk geloof. Piet Slootweg is emeritus hoogleraar pathologie aan het Radboud 
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