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Sunny, die plantenkunde studeert, het oerwoud in om onbekende

plantensoorten te zoeken. Op een van haar tochten belandt ze in een
grot, waar ze de holbewoner Abel aantreft.

Hij woont daar al zijn hele leven en is nog nooit buiten geweest.

Sunny ziet het als haar taak om hem ervan te overtuigen dat het

veroorzaakt dit juist dat Abel almaar meer tevreden wordt
met zijn eigen kille leefomgeving. Zal Sunny erin slagen
Abel uit zijn grot te krijgen?

Uitleg van het
Evangelie van Lukas
J.C. Ryle was een gereformeerd prediker, die in 1880
aangesteld werd als bisschop van de Anglicaanse kerk in
Liverpool. Hij had toen al meerdere boeken uitgegeven.
Een jaar na zijn uitleg van Markus, in 1858, publiceerde Ryle
zijn verklaring van het Evangelie van Lukas. Dit was een
veel omvangrijker werk. Ryle voegde aan zijn ‘uitleggende
gedachten’ wat dieper gaande ‘verklarende noten’ toe.
Deze dienden 1. om licht te werpen op moeilijkheden in
de tekst; 2. om de letterlijke betekenis en alternatieve
vertaalmogelijkheden aan te geven; 3. om verklaringen van
andere commentatoren te citeren, en 4. om dwalingen te

Dimensie onbekend is een originele vertelling

met een diepere laag. Een roman waarin de christelijke
boodschap geraffineerd natuurlijk is verwerkt.
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Christine Stam en Ineke de Jong
Ryle’s Uitleg van het Evangelie van Lukas is een klassiek
werk dat ook voor christenen van vandaag nog veel te

Homo in
de biblebelt
bieden heeft.

ISBN 978-9-49243-372-5

Charles Haddon Spurgeon

J.C. RYLE

Uitleg van
het Evangelie
van Mattheus
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rt Jan den Butter

Tijdens haar vakantie op het tropische eiland Tierra gaat

Vragen over normen

Wel van de juiste

978-94-91583-03-2
ca. 224 p. 		
paperback
15 x 23 cm 		
705
oktober 2012		
ca. € 19,90

J.C. RYLE Uitleg van het Evangelie van Lukas - III

ISBN
 	
Dimensie
omvang 		
onbekend
uitvoering 	
formaat 		
NUR 		
verschijnt 		
doen
n te helpen prijs 		
nderwijzen

Geen boek van

Toegewijd,
de

PERSOONLIJKE BRIEFEN

JIM

en

en

LIEFDESGESCHIEDENIS

van

E L I S A B ET H E L L I O T

niet uit een vacuüm, maarhet geluk van de
gunnend voor mens, dier en
Zeven preken

NUR 702 | ISBN 978-9-49243-372-5

nur 301 | isbn 978-94-92433-17-6

Trooster van

9 789492 433725

VALER IE ELLIOT SHEPAR D

rechtvaardigen

uit de morele ruimte van

Caspar Alardin

--------------

ding.

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

Uitgeverij Brevier
bestaat in 2022
10 jaar

We vieren dat met extra korting
voor de boekhandel!

Op de complete backlist geven we 10% extra

korting.

Op de nieuwe boeken uit deze catalogus
geldt een
aantrekkelijke staffel:
3 exemplaren van een titel: 44% korting
6 exemplaren van een titel: 46% korting
9 exemplaren van een titel: 48% korting
20 exemplaren van alles nieuwe titels same
n: 50% korting!
Deze actie geldt alleen bij gelijktijdige beste
lling op aanbieding,
tot uiterlijk 31 maart 2022.

Verleden
In 2012 begonnen we een nieuwe uitgeverij met

Het merg van het Evangelie door Edward Fisher met
aantekeningen van Thomas Boston, Verantwoord

samengesteld door hun enige dochter, geeft een blik
in het hart van deze mensen die toegewijd waren

een breed fonds. Aanvankelijk werd onder het
motto ‘single branding’ alles onder de naam Brevier
uitgebracht. Na vijf jaar bleek die strategie niet goed
genoeg te werken en gingen we de algemene markt
bedienen onder de naam Aldo Manuzio. Brevier werd
een exclusied christelijk fonds met een breed maar

geloof. Handboek christelijke apologetiek onder
redactie van Henk Bakker, Maarten Kater en Wim van
Vlastuin, en meer recent Voorbij de Jihad door Esther
Ahmad en Een leven op het altaar van Ellen Vaughn.

aan elkaar, maar meer nog aan God en Zijn dienst.
Met nieuwe vertalingen van vier klassieke christelijke
werken zetten we een traditie voort van het
beschikbaar maken van oudvaders voor hedendaagse
lezers.

duidelijk profiel. Onder het label Summum gingen we
academische werken uitgeven.
We kwamen met Brevier op een sterke manier
de markt binnen met Up to date gereformeerd van
Johan Schouls. Anders hoogtepunten waren o.a. de
roman Mantel der liefde van Henrieke Groenwold,
de vier delen over de Psalmen van Jochem Douma,

Inmiddels heeft Brevier zijn plek onder de uitgevers
gevestigd. Deze gevarieerde aanbieding bevat weer
prachtige titels, zowel heel originele als klassieke.
Homo in de biblebelt, een bundel interviews met
homoseksuele gelovigen, zal ongetwijfeld veel
aandacht in allerlei media krijgen. Toegewijd,
de briefwisseling tussen Elisabeth en Jim Elliot,

Heden
Toekomst
In 2022 beginnen we enthousiast aan een nieuw
decennium. We gaan door met het uitgeven van
goede christelijke boeken. We hebben er alle
vertrouwen in dat papieren boeken gelezen blijven
worden en we zien er naar uit die boeken samen met
u aan de man te brengen!

BREVIER

Theologie

Omslag niet definitief. Op het omslag
zullen de geïnterviewde personen
worden afgebeeld.

Christine Stam en Ineke de Jong
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Christine Stam en Ineke de Jong

Homo in
de biblebelt
ISBN
NUR
Verschijnt
Omslag
Uitvoering
Formaat
Omvang
Prijs

9789492433909
740 / 401
mei 2022
Brainstorm
paperback
13,5 x 21 cm
224 p.
19,99

9 789492 433909

Homo’s en de biblebelt. Een spannende combinatie.

andersom: welke invloed heeft hun geloof op de beleving

Volgens velen worden homo’s in de ‘zware kerken’
onderdrukt en in de kast gehouden. Ze kunnen daar
onmogelijk zichzelf zijn omdat ze er niet geaccepteerd
worden. Maar de werkelijkheid is veel genuanceerder.
In Homo in de biblebelt worden dertien homo’s
geïnterviewd die uit de kast kwamen, maar in de kerk
bleven. Hoe was het voor hen om te ontdekken dat ze
homo zijn? Hoe werd er door familie en kerk gereageerd
toen ze uit de kast kwamen? Welke invloed heeft hun
homoseksualiteit op de beleving van hun geloof, en

van hun homoseksualiteit? En hoe denken zij eigenlijk
zelf over de Nashville verklaring?
Aan het woord komen onder andere ds. D. Burggraaf,
predikant in de Hersteld Hervormde Kerk, Herman van
Wijngaarden, werkzaam bij de hervormd-gereformeerde
jeugdbond, en Henry Bax, leerkracht op een
reformatorische basisschool.
De geïnterviewden worden gefotografeerd door Sjaak
Verboom, bekend van de tentoonstelling ‘Bij ons in de
biblebelt.’

Christine Stam en Inneke de Jong schreven dit boek vanuit hun persoonlijke
betrokkenheid bij homo’s in de kerk.
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Valerie Shepard

Toegewijd,

Elisabeth Elliot (1926-2015) was zendelinge in
Ecuador, toen leden van een indianenstam haar
echtgenoot Jim Elliot en vier collega-zendelingen met
speren doodden. Met haar peuterdochter vertrok
Elisabeth een paar jaar later naar diezelfde stam,
woonde bij hen, leerde hen de Bijbel kennen, liet hen
zien wat vergeving inhoudt. Velen kwamen tot geloof.

DE BIOGRAFIE VAN ELISABETH ELLIOT
Elisabeth Elliot, enkele
weken nadat haar man
Jim door de Waorani
was gedood.

Auteur Ellen Vaughn sprak met Mincaye, een van de moordenaars, die
zich bekeerde en predikant werd. Ook mocht Vaughn de tot nu toe

“Ik verlang ernaar om naar de Waorani t
De twee dingen – de enige dingen – waa
naar uitzie, zijn de wederkomst van Chr
dat ik naar de Waorani ga. O, kwam Ch
maar – maar hoe kan Hij dat eer de Wa
van Hem weten? (…) Of dat ik maar mo
sterven – wat zou dat een zalige bevrijdi
zijn. Maar ik vraag niet om te worden be
ik vraag om in het diepst van mijn weze
aan Christus gelijk gemaakt te worden. (
Voorheen was ik bang om alles aan U vo
leggen; nu is het kostbaarste wat ik beza
afgenomen. Betekent dit dat het me nu n
zoveel meer kost? Ik denk van wel. Maa
o Heere, weet het. Aanvaard mij in Uw
En o, als het mogelijk is, zend me dan sp
naar de Waorani!”

ongepubliceerde dagboeken van Elisabeth lezen en voerde ze gesprekken
met familie en vrienden. Zo ontstond een schitterende portret van een

De persoonlijke brieven en de liefdesgeschiedenis
van Jim en Elisabeth Elliot

van de meest invloedrijke vrouwen uit de moderne kerkgeschiedenis.
Elisabeth Elliot, een nuchtere, humoristische, gevoelige vrouw die maar
één doel kende in haar leven: God gehoorzamen en zijn wil doen tegen

VALERIE
ELLIOT
SHEPARD

Toegewijd,
de

PERSOONLIJKE BRIEFEN en LIEFDESGESCHIEDENIS van

JIM

en

Ellen Vaughn is een New York
Times bestseller-auteur, die meer
dan twintig titels op haar naam heeft
staan. Ze is spreker op conferenties
en reist de wereld over om christenen
op moeilijke posten te interviewen.
Ze woont in Noord-Virginia, waar
haar man Lee predikant is van de Mc
Lean Bible Church.

E L I SA B ET H E L L I OT

ellenvaughn.com

VA L E R IE E L L I OT SH E PAR D

ISBN
NUR
Verschijnt
Vertaling
Omslag
Uitvoering
Formaat
Omvang
Prijs

9789492433916
707
juni 2022
Henk van ter Meij
B&H/Brainstorm
Paperback
14 x 21,5 cm
320
24,99

9 789492 433916

elke prijs.

ELLEN VAUGHN

Velen kennen het bijzondere verhaal van de gewelddadige
dood van zendeling Jim Elliot in 1956. Ook de moed
van zijn weduwe Elisabeth is bekend. Zij ging een paar
jaar later wonen bij de stam die haar man vermoord
had, en werd later als schrijfster en spreekster een van de
invloedrijkste christelijke vrouwen van de 20e eeuw.
Veel minder bekend is het bijzondere verhaal hoe deze
twee sterke persoonlijkheden elkaar vonden. Beiden waren
zo toegewijd aan het doen van Gods wil dat ze ervan
overtuigd waren dat ze daarvoor de vreugde van het
huwelijk moesten opgeven. Maar hun harten en levens
raakten juist door beider toewijding aan God zo aan elkaar

"Mijn leven ligt op Uw altaar, Heer – om door U te worden verteerd.
Ontsteek het vuur, Vader! Bind mij met koorden van liefde op het
altaar. Houd mij daar. Laat me het Kruis indachtig zijn.”

– Elisabeth Elliot, 21 jaar oud

NUR 681 | ISBN 978-9-49243-377-0

BIOGRAPHY & AUTOBIOGRAPHY/Religious
978-1-5359-1093-4
$24.99 USD

9 789492 433770

WOORD VOORAF door JONI EARECKSON TADA

- Joni Eareckson Tada

verbonden, dat het toch tot een huwelijk kwam.
Voor het eerst opent hun enige dochter Valerie
Shepard-Elliot de nooit eerder gepubliceerde brieven
en dagboekaantekeningen. Deze gunnen de lezer een
heel persoonlijke en intieme blik op de wederzijdse
aantrekkingskracht, op de strijd daartegen, en op de
toewijding aan God en uiteindelijk aan elkaar, waaruit een
unieke christelijke liefdesgeschiedenis in de zuiverste vorm
ontstond. In dit bijzondere verhaal van twee bijzondere
mensen die toch zo gewoon waren, schitteren het leven
naar Gods Woord, de strijd om rein te blijven en de
persoonlijke woorden van twee geliefde christenen.

Valerie Shepard-Elliot was pas tien maanden oud toen haar vader Jim in 1956 werd vermoord door de
stam aan wie hij het Evangelie wilde brengen. Ze bracht haar vroege jeugd samen met haar moeder door bij
de Ecuadoraanse stam die haar vader gedood had. Valerie studeerde in de VS en trouwde met Walt Shepard,
predikant in een presbyteriaanse kerk, met wie ze acht kinderen kreeg.
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Ds. D.W. Tuinier

Een sterke held
Het leven van Gideon behandeld voor jongeren

ISBN
NUR
Verschijnt
Omslag
Uitvoering
Formaat
Omvang
Prijs

9789492433923
707
maart 2022
Brainstorm
paperback
13,5 x 21 cm
128 p.
12,50

Gideon is een van de meer bekende richters. Het spreekt
tot de verbeelding hoe hij met zijn gideonsbende van
300 man het grote leger van de Midianieten versloeg.
De engel die aan Gideon verschijnt, noemt hem een
‘sterke held’. Maar toch lag de kracht van Gideon niet in
zijn spieren of in zijn verstand, maar in zijn God.

In dit boek behandelt ds. Tuinier het leven van Gideon in
korte overdenkingen. Het niveau is gericht op jongeren.
De vragen aan het eind van elke overdenking maken het
boek geschikt voor persoonlijke overdenking, maar ook
voor gebruik in bijbelstudiegroepen.

Ds. D.W. Tuinier is predikant van de gereformeerde gemeente te Kampen.

9 789492 433923
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Albert Jan den Butter

Te doen en te helpen
onderwijzen
Te doen
en te helpen
onderwijzen

Handboekje voor de catecheet en voor iedereen
die bij de catechisaties betrokken is

Albert Jan den Butter

ISBN
NUR
Verschijnt
Omslag
Uitvoering
Formaat
Omvang
Prijs

9789492433930
700
april 2022
Brainstorm
paperback
13,5 x 21 cm
144 p.
14,90

Catechisatie geven is in veel gemeenten de taak van
ambtsdragers die daar niet voor opgeleid zijn. Er komen
allerlei vragen op hen af zoals: Hoe geef je catechisatie?
Welke vaardigheden moet ik me eigen maken? Hoe bereik
ik jongeren?

Dit beknopte en overzichtelijke werk geeft een antwoord
op tal van vragen en bespreekt allerlei zaken die met de
catechisatie samenhangen. Interviews met catecheten en
catechisanten geven een indruk van hoe anderen het doen
en hoe jongeren de catechisatie ervaren.

Albert Jan den Butter is ouderling en catecheet in de Gereformeerde Gemeente te Waarde

9 789492 433930

en leidt onder andere docenten op bij Driestar educatief. Jarenlang gaf hij godsdienstlessen
op het voortgezet onderwijs.
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J.C. Ryle
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Uitleg van
het Evangelie
van Mattheus

Uitleg van het Evangelie
van Mattheus
Vertaald door Leen van Valen

BN 978-9-49243-372-5

92 433725

ISBN
NUR
Verschijnt
Vertaling
Omslag
Uitvoering
Formaat
Omvang
Prijs

9789492433947
702
april 2022
L.J. van Valen
Brainstorm
Gebonden
15 x 23,5 cm
288 p
29,99

In 1856 publiceerde J.C. Ryle zijn eerste geschrift:
uitleggende gedachten over het Evangelie van Mattheus.
Hij was toen anglicaans predikant te Helmingham. Hij
richtte zich met dit werk niet op theologen en collega
predikanten, maar wilde Mattheus’ Evangelie toelichten
voor gewone gemeenteleden. Daarom neemt hij in
zijn uitleg niet een woord of los vers, maar steeds een

perikoop als uitgangspunt. Na meer dan 150 jaar zijn
deze ‘uitleggende gedachten’ nog steeds fris, helder en
krachtig.
De vertaling is van de hand van Leen van Valen. Voor
deze uitgave is ook het Woord vooraf vertaald, dat in
eerdere vertalingen ontbrak.

J.C. Ryle (1816-1900) leefde zonder God tot zijn 21e. Hij ambieerde een carrière in de politiek, maar zijn

9 789492 433947

leven nam een andere wending. Hij werd predikant in de anglicaanse kerk en uiteindelijk de eerste bisschop
van Liverpool.
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Caspar Alardin

Het geluk van
de rechtvaardigen
12 preken
het geluk van de
rechtvaardigen
Caspar Alardin

--------------

ISBN
NUR
Verschijnt
Vertaling
Omslag
Uitvoering
Formaat
Omvang
Prijs

9789492433954
707
februari 2022
W. van Dijk
Brainstorm
Gebonden
15 x 23,5 cm
256 p
24,99

9 789492 433954

In 1692 verscheen De geluksaligheyt van den wegh der
rechtveerdige, een bundel preken van de geliefde prediker
Caspar Alardin. Deze had er op zijn ziek- en sterfbed nog
aan gewerkt. De preken hebben een bevindelijke inslag.
Hoewel hij coccejaan was, werd hij ook door voetianen
gewaardeerd. Zo volgde hij in Sluis Jacobus Koelman op.

De preken van Alardin hebben altijd veel waardering gehad.
Er verschenen minimaal twaalf drukken. In de twintigste
eeuw lijkt hij ten onrechte wat vergeten te zijn geraakt. Toch
worden zijn preken nog steeds gelezen in leesdiensten van
bevindelijk-gereformeerde kerken.
De hertaling is van de hand van wijlen dhr. W. van Dijk
uit Rijssen, die meewerkte aan meerdere hertalingen van
oudvaders.

Caspar Alardin (1658-1692) werd geboren te Bremen en diende de gemeenten
te Sluis (Vlaanderen), Wezel (Duitsland) en tenslotte Arnhem.
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BREVIER

Theologie

Charles Haddon Spurgeon

De

Charles Haddon Spurgeon

De Trooster
van treurigen

Trooster van
Zeven preken

ISBN
NUR
Verschijnt
Vertaling
Omslag
Uitvoering
Formaat
Omvang
Prijs

9789492433961
707
maart 2022
W. van Blaricum
Brainstorm
Gebonden
13,5 x 21 cm
144 p.
14,99

De ‘prins der predikers’ hield ooit zeven aansluitende
preken over de eerste drie verzen van Jesaja 61. In die
verzen wijst Jesaja vooruit op de Heere Jezus, Die met
de Heilige Geest gezalfd is om een blijde boodschap te
brengen en om treurigen te troosten.

Spurgeon werkt deze verzen stukje voor stukje uit en
laat de rijke troost zien die dit schriftgedeelte bevat voor
mensen die treuren om hun zonden.
Deze parel onder de geschriften van Spurgeon is geheel
opnieuw vertaald.

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) was een Engelse baptistenpredikant.

9 789492 433961

Hij geldt als een van de grootste predikers aller tijden.
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BREVIER

Theologie

Horatius Bonar

Volkomen zaligheid
Kelso Tracts II

ISBN
NUR
Verschijnt
Vertaling
Omslag
Uitvoering
Formaat
Omvang
Prijs

9789492433978
707
mei 2022
Hans Schuttel
Flashworks
Gebonden
14 x 21,5
208 p
19,99

9 789492 433978

Horatius Bonar schreef de Kelso Tracts voor zijn eigen
gemeente, maar ze werden wijd en zijd verspreid. Zijn directe
en eenvoudige stijl sprak en spreekt velen aan. Hij wilde
de onbekeerden waarschuwen, het Evangelie eenvoudig
voorstellen en de gelovigen opbouwen. Zonder omwegen
confonteert Bonar de lezer met vragen over zijn ziel en
zaligheid. Na twee eeuwen hebben deze geschriften nog
niets aan zeggingskracht verloren.

Dit tweede deel van de Kelso Tracts completeert het eerste
deel dat verscheen onder de titel Geloof en leef!

Horatius Bonar was een vriend en geestverwant van Robert Murray McCheyne.
Hij was een zeer geliefd predikant te Kelso en schrijver van vele geschriften en gezangen.
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BREVIER

Waargebeurd

Esther Ahmad met Craig Borlase

Voorbij de Jihad

D e rd e
druk

vrouw die zich opgaf op ongelovigen
Het verbijsterende waargebeurde verhaal van een
omdat ze er zelf een werd
te doden, en toen de dood in de ogen moest zien

ISBN
9789492433626
NUR
747
Vertaling:
Henk van ter Meij
Uitvoering
Paperback
Formaat
14 x 21,5 cm
ISBN 978-9-49243-362-6
Omvang
320 p.
Prijs
22,99

9 789492 433626

Esther Ahmad wordt geboren in Pakistan, in een
omgeving die steeds extremistischer wordt. Ze doet
alles om de liefde van haar vader te winnen en
daarom geeft ze zich vrijwillig op voor de jihad met
als doel ongelovigen te doden, zoals familieleden al
gedaan hebben.
Maar kort voor ze naar het trainingskamp vertrekt,
slaat de twijfel toe en ze vraagt uitstel. In deze tijd
komt ze in aanraking met een christen en begint ze
in de Bijbel te lezen. Esther komt tot geloof in Jezus
Christus. Niemand mag daarvan weten, want dan is
ze haar leven niet zeker. Als het toch openbaar wordt,
ziet ze de dood in de ogen. Maar haar vader laat haar

12  Brevier aanbiedingscatalogus Voorjaar 2022

eerst in gesprek gaan met imams in de hoop haar
terug te brengen naar de islam. Die gesprekken lopen
anders dan verwacht.
Esther slaagt erin te vluchten en trouwt met een
christen. Als haar familie erachter komt waar ze
verblijft, ontvlucht ze Pakistan.
Voorbij de Jihad is een verbazend en bemoedigend
verhaal over de kracht van Gods genade die alles kan
overwinnen en werkt op de meest onwaarschijnlijke
plaatsen en in de meest onwaarschijnlijke mensen.

SUMMUM

Backlist

€2499
,

9 789492 433602

€2999
,

Leven, familie en vrienden
van Maria de Lange-Kastelein

9 789492 433787

€2999
,

Geestelijk
leiderschap
van Simon
Oomius

9 789492 433435

€2999
,

€2499
,

Waargebeurd en biografie

9 789492 433466

Waargebeurd en biografie

Leven, familie en vrienden van
Maria Matthea Schot van Tholen

9 789492 433602

9 789492 433275

€1699
,

€999
,

Gezonde
woorden

“Ik verlang ernaar om naar de Waorani te gaan.
De twee dingen – de enige dingen – waar ik nu
naar uitzie, zijn de wederkomst van Christus en
dat ik naar de Waorani ga. O, kwam Christus
maar – maar hoe kan Hij dat eer de Waorani
van Hem weten? (…) Of dat ik maar mocht
sterven – wat zou dat een zalige bevrijding
zijn. Maar ik vraag niet om te worden bevrijd,
ik vraag om in het diepst van mijn wezen
aan Christus gelijk gemaakt te worden. (…)
Voorheen was ik bang om alles aan U voor te
leggen; nu is het kostbaarste wat ik bezat me
afgenomen. Betekent dit dat het me nu niet
zoveel meer kost? Ik denk van wel. Maar Gij,
o Heere, weet het. Aanvaard mij in Uw Naam.
En o, als het mogelijk is, zend me dan spoedig
naar de Waorani!”

ds. h. paul

Een
getrouw
woord

Bijbelstudies
over 2 Timotheüs
en Titus

ds. h. paul

Bijbelstudies
over
1 Timotheüs

€2199
,

€2099
,

€2099
,

€2299
,

9 789492 433015

3 delig

9 789492 433589

€75

Bijbeluitleg

9 789491 583872

Bijbeluitleg

9 789491 583469

Bijbeluitleg

9 789491 583254

Bijbeluitleg

9 789492 433770

Bijbeluitleg

- Joni Eareckson Tada

WOORD VOORAF door JONI EARECKSON TADA

Bijbeluitleg

Waargebeurd en biografie

€2999
,

9 789492 433404

€1250
,

SPREUKEN

DE BERGREDE

J.C. RYLE

Uitleg van
het Evangelie
van Lukas
I

Uitleg van het
Evangelie van Markus

J.C. RYLE Uitleg van het Evangelie van Markus

GROEIEN
IN WIJSHEID

In 1857 publiceerde J.C. Ryle zijn commentaar op Markus.
Het was een van zijn eerste geschriften. Hij was toen
predikant te Helmingham. Later zou hij, mede dankzij zijn
heldere en Bijbelse geschriften, aangesteld worden tot
anglicaans aartsbisschop van Liverpool.
Zijn commentaar op Markus biedt een goede uitleg,
vergezeld van een praktische toepassing. Deze uitleg
van het evangelie van Markus door een grootheid uit de
kerkgeschiedenis laat bekende passages opnieuw tot leven
komen. Het is een klassiek werk dat ook voor christenen
van vandaag nog veel te bieden heeft.

J.C. RYLE

Uitleg van
het Evangelie
van Markus

ISBN 978-94-92433-34-3
NUR 702 | ISBN 978-94-92433-34-3

9 789492 433343

9 789492 433732

9 789492 433343

Bijbeluitleg

9 789492 433848

Bijbeluitleg

9 789492 433565

Bijbeluitleg

9 789492 433107

Bijbeluitleg

9 789492 433695

EEN MEDITATIEVE UITLEG

Bijbeluitleg

EEN MEDITATIEVE UITLEG

Bijbeluitleg

BIOGRAPHY & AUTOBIOGRAPHY/Religious
978-1-5359-1093-4
$24.99 USD

9 789492 433770

h. koopman

Een weduwe
in Israël

de
vliegende bij
op zoek naar
honing

Elisabeth Elliot, enkele
weken nadat haar man
Jim door de Waorani
was gedood.

Bijbeluitleg

NUR 681 | ISBN 978-9-49243-377-0

ISBN
nur 704978-9-49243-360-2
| isbn 978-9-49243-360-2

h. koopman

Een moeder
in Israël

€2495
,

DR. FRANK VAN DER POL

DE BIOGRAFIE VAN ELISABETH ELLIOT

Mincaye, een van de moordenaars, die
rd. Ook mocht Vaughn de tot nu toe
Elisabeth lezen en voerde ze gesprekken
tstond een schitterende portret van een
uwen uit de moderne kerkgeschiedenis.
umoristische, gevoelige vrouw die maar
God gehoorzamen en zijn wil doen tegen

Heer – om door U te worden verteerd.
nd mij met koorden van liefde op het
e het Kruis indachtig zijn.”

€2999
,

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 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.

€2499
,

Waargebeurd en biografie

9 789492 433879

€2499
,

Waargebeurd en biografie

9 789492 433626

€2999
,

Waargebeurd en biografie

ISBN 978-9-49243-362-6

€1999
,

Waargebeurd en biografie

Waargebeurd en biografie

€2299
,

6-2015) was zendelinge in
van een indianenstam haar
n vier collega-zendelingen met
haar peuterdochter vertrok
ar later naar diezelfde stam,
hen de Bijbel kennen, liet hen
udt. Velen kwamen tot geloof.

r oud

Backlist

9 789492 433800

€1999
,

Bijbelse dagboeken

lden lezen en ons tips en wijzigingen door

Bijbels dagboek voor jongeren

Monica Murre en Wim Visser (red.)

9 789492 433688

Bijbelse dagboeken

eite hebben met lezen.

geren met dyslexie gedacht in dit dagboek.

Monica Murre en Wim Visser (red.)
NUR 224 | ISBN 978-94-91583-69-8
ISBN
978-94-91583-69-8

richard baxter

nam met kracht de reformatie ter hand en bezocht zijn gemeente
buitengewoon getrouw. Hij was er klaarblijkelijk het middel
toe dat er in zijn gemeente een opwekking plaatsvond. De
bevolking van Kidderminster veranderde van een onwetend, ruig
en brassend volk in een godvrezende gemeenschap: de diensten

Een hemelse kunst

Vertaald en ingeleid door
William den Boer

werden bezocht, onverschilligen kwamen tot bekering en de
huisgodsdienst werd in praktijk gebracht.
In De reformatie van het pastoraat, dat hier in vertaling wordt
aangeboden, beschrijft Baxter de persoon en het werk van een
dienaar van het Evangelie. De vertaling wordt ingeleid door
prof. dr. A. Baars.
‘Dit komt dichterbij de geschriften van de apostelen dan enig werk van onze tijd.’
- thomas manton (1620 - 1677)

De reformatie
van het
pastoraat

NUR 704
ISBN 978 94 92433 09 1

nur 700 | isbn 978-94-92433-36-7

9 789492 433091

Ingeleid door
prof. dr. A. Baars

9 789492 433367

9 789491 583698

9 789492 433862

€1999
,

€1299
,

9 789491 583698

€2990
,

9 789492 433091

Aan

tafel

Als het geloof
verflauwt
Het geloofsleven kan op en neer gaan, en het geloof
kan zelfs verf lauwen of achteruit gaan. Andrew
Fuller beschrijft deze geestelijke kwaal en wijst
ook het geneesmiddel aan.

Als het geloof verflauwt

Het
Merg
van
Evangelie

ANDREW FULLER

ANDREW FULLER

Overdenkingen voor de tijd
rond het Heilig Avondmaal

9 789492 433749

€2499
,

EDWARD FISHER

Christus’

€2499
,

tegenstanders hoogachting voor Baxters werk als herder. Baxter

Tevredenheid

De bekende John Angel James schreef
een voorwoord in dit boek.
Andrew Fuller (1754-1815) was een gereformeerde
baptist. Zijn boek over het verf lauwen van
het geestelijk leven wordt beschouwd als een
van zijn beste werken.

Oudvaders

Bijbels dagboek voor jongeren
over de profeten

Sally Ann Wright en Jannemieke van Ittersum
Geïllustreerd door Honor Ayres e.a.

€1790
,

Oudvaders

d om met eenvoudige woorden

Woorden
van wijsheid

Sally Ann Wright en Jannemieke van Ittersum
Geïllustreerd door Honor Ayres e.a.

hap te horen. Ook vandaag!

Blaast
de bazuin!

€1499
,

Ondanks kritiek op zijn opvatting als leraar, hadden ook zijn

Anastasius Veluanus

Wegwijzer voor
gewone gelovigen

Oudvaders

je merken dat hun boodschap helemaal niet

, onbegrijpelijk…

ofeten zijn hoogst actueel.

De Bijbel, naverteld voor kinderen in 365 korte verhalen
en geïllustreerd door veel geliefde illustratoren.

Kinderbijbel

t dagboek alle profeten te behandelen.

SIMEON ASHE

Richard Baxter was de spil in een conflict onder puriteinen.

Wegwijzer voor
gewone gelovigen

en voor jou.

In 1554 publiceerde Jan Gerritsz Versteghe, ook bekend als
Johannes Anastasius Veluanus, Der Leken Wechwyser. Het
boek was bedoeld als ‘populaire geloofsleer’. In die zin kan
het boek de ‘eerste Nederlandse protestantse dogmatiek’
worden genoemd. Tegelijk is het veel meer, en heel anders,
dan wat tegenwoordig doorgaans onder een dogmatiek
wordt verstaan. Veluanus heeft de ethiek volledig in zijn
geloofsleer geïntegreerd en schrijft ook voluit praktisch,
stichtelijk en bevindelijk-vroom. Hij ruimt veel plaats in
voor indringende waarschuwingen en vertroostingen, roept
op tot zelfonderzoek en bekering, en bespreekt de moeiten,
strijd en vreugden die het deel zijn van de gelovige. Vanwege
zijn zielsverwantschap met de nadere reformatie is Veluanus
daarom getypeerd als ‘bevindelijk theoloog uit de vroege
reformatie’.
Dit werk, dat zowel historisch als inhoudelijk van waarde
is, werd opnieuw vertaald en ingeleid door dr. William den
Boer.

Oudvaders

urre en Wim Visser (red.)

€3999
,
Anastasius Veluanus

boek voor jongeren
de profeten

€1899
,

18mm spine

Blaast de bazuin!

Blaast de bazuin!

€1999
,

laast
bazuin!

9 789492 433534

€999
,

9 789492 433367

€2695
,

€2699
,

Als het
geloof
verflauwt

NUR 301 | ISBN 978-9-49243-367-1
ISBN
978-9-49243-367-1

€2099
,

€1999
,

€1999
,

Kunnende
kerk

In een maatschappij waarin het christelijk geloof steeds minder publieke
betekenis krijgt, worden gelovigen gedwongen verantwoording af te
leggen van wat ze geloven. Apologetiek zal daarom voor de kerk en de
individuele gelovige steeds belangrijker worden. Het Handboek christelijke
apologetiek voorziet in een leemte die er op dat terrein is.
Verantwoord geloof biedt een staalkaart van wat christelijke apologetiek
mag heten. Het beperkt zich niet tot één methode of tot een specifieke

christelijke richting. De redactie wordt gevormd door hoogleraren
Gemeente-ethiek
apologetiek. Medewerking wordt verleend door een scala aan
in de praktijk
wetenschappelijk gevormde auteurs van diverse achtergronden en
disciplines.

Doornenbal, dr. J. van Eck, dr. H. Goris, prof. dr. M.J. Kater, dr. M.J.
Paul, dr. H.D. Peels, prof. dr. B.J.G. Reitsma, prof. dr. M. Sarot, dr. J.
van der Stoep, prof. dr. B. van den Toren, prof. dr. W. van Vlastuin, prof.
dr. A. Vos, dr. P. de Vries.

€3999
,

Oudvaders

9 789492 433459

€2499
,

C. Bos

Verantwoord
geloof

€2499
,

BIDDEN ALS
PAULUS

BIDDEN ALS
PAULUS

handboek
christelijke apologetiek

9 789492 433541

D.A. CARSON

Prof. dr. H.A. Bakker, prof. dr. M.J.
Kater en prof. dr. W. van Vlastuin (red.)

Verantwoord geloof

dr. G. van den Brink, dr. G.A. van den Brink, dr. W.M. Dekker, dr. R.J.A.

henk bakker

handboek
christelijke apologetiek

Met bijdragen van prof. dr. A. Aleman, prof. dr. W.J. van Asselt (†),
prof. dr. H.A. Bakker, prof. dr. J.H. van Bemmel, drs. P.B. Bouma, prof.

9 789492 433671

Oudvaders

9 789492 433756

Oudvaders

Oudvaders

9 789492 433398

Prof. dr. H.A. Bakker, prof. dr. M.J.
Kater en prof. dr. W. van Vlastuin (red.)

€1299
,

9 789491 583056

Oudvaders

9 789492 433657

Oudvaders

Oudvaders

9 789492 433671

OPROEP TOT GEESTELIJKE VERNIEUWING

Voor het gebed zijn geen programma’s en schema’s nodig.
God wil dat Zijn kinderen Hem beter leren kennen. De
apostel Paulus vond de nabijheid van God in het gebed.
Door zijn voorbeeld te volgen kunnen andere christenen dat
ook.

Dit boek roept de lezer op te stoppen met oppervlakkige
gebeden en het gebed te gebruiken zoals God het bedoeld
heeft. Een reformatie van het gebedsleven is een reformatie
van het hele leven.

ISBN 978-94-92701-00-8
nur 705 | 978-94-92701-00-8

Lijden in Gods hand
bij Bonhoeffer

9 789492 701008

NUR 707 | ISBN 978-9-49243-363-3

9 789492 433817

Theologie

9 789492 701008

Theologie

9 789492 433480

Theologie

9 789492 433664

Theologie

9 789492 433206

Oudvaders

9 789491 583896

Oudvaders

Oudvaders

9 789492 433633

9 789492 433633

D.A. CARSON

€1599
,

€20,-

€1650
,

ds. M. A . Kempeneers

€999
,

dr. m. klaassen

€1999
,
kennis
in
viervoud

HET EVANGELIE
CENTRAAL

ANGELIE
AAL

€2499
,

KRUIS EN OPSTANDING VAN JEZUS

ds. h. korving (1954) is christelijk

God doet Zich kennen door Jezus Christus,
Die Hij gezonden heeft. Hij doet Zich
kennen als Vader om Jezus’ wil.

f
Alleen door de ontmoeting met God leer je
jezelf werkelijk kennen.

Ken de Heere • Ken jezelf
Ken je Bijbel • Ken je toekomst

f

gereformeerd predikant te Urk

ng zijn de kern waar de hele Bijbel

hrijft niet alleen wat er is gebeurd,

de hoed
en de
rand

kenis van kruis en opstanding is.

ng zouden ongelofelijk zijn wanneer

penbaard. Een God die leeft, sterft

ie in toorn tegenover ons staat

en kruis waaraan de straf wordt

gedragen door God. Wie ermee

en hoe bijzonder het is. Daarom wil

k de nodige aandacht voor vragen.

(Maranathakerk). Eerder diende hij de

Ware kennis van God gaat samen met zelfkennis,

gemeenten te Drogeham, Veenendaal-

wordt ontleend aan de Bijbel en leidt tot gefundeerde hoop.

Pniel, Kerkwerve en Leerdam.

Door te spreken sticht God gemeenschap
en legt Hij een band. In de Bijbel verklaart
Hij iets over Zichzelf. Hij doet Zich kennen.

Ware kennis komt voort uit een waar geloof, vaste hoop

f

en vurige liefde. Over die kennis gaat dit boek. Het boek

kennis
in
viervoud

leent zich voor persoonlijke overdenking en studie. Door de
toevoeging van gespreksvragen na elk hoofdstuk is het ook
geschikt voor gebruik op vereniging of Bijbelkring.

NUR 707978-94-91583-65-0
| ISBN 978-94-91583-65-0
ISBN

Het kennen van God en Christus vervult
het hart met een diepe en levende hoop.

NUR 703 978-9-49243-364-0
| ISBN 978-9-49243-364-0
ISBN

fwant God sloot je als kind niet uit

Ken de Heere • Ken jezelf
Ken je Bijbel • Ken je toekomst

9 789491 583650

€1499
,

€2050
,

€1950
,
ook zijn invloed op christenen. Het lijkt soms alsof het geloofsleven
gekenmerkt moet worden door woorden als ‘direct’ en ‘doen’. En op
het eerste gezicht lijken de bijbelheiligen ook van de ene handeling
naar de andere over te gaan. Maar wie goed leest, ziet dat er tussen

n het grootste belang, en ook het

espreekt op korte en duidelijke

westies met betrekking tot de

an het ware geloof. Het vindt zijn

werkt door middel van de prediking

ds. h. paul

henkt in de wedergeboorte. Op het
rechtvaardiging, zekerheid en

de gebeurtenissen soms lange periodes van wachten zitten. Abraham
wachtte 25 jaar op een zoon. Jakob moet 20 jaar in Haran wachten.
Mozes wachtte 40 jaar in Midian. Jozefs geduld werd lang op de proef
gesteld voor zijn dromen in vervulling gingen.

€1290
,

€1250
,

Koos Tamminga
Joost Smit
Hans Schaeffer

pieter rouwendal

Wachten
op God

9 789491 583650

Theologie

9 789491 583575

€999
,

Bij het tempo van onze cultuur past het woord ‘wachten’ niet. Dat heeft

Uit
genade

9 789492 433411

Theologie

9 789492 433619

Theologie

9 789492 433824

Theologie

Theologie

Theologie

Theologie

9 789492 433640

Priesterlijke
prediking
verzameld werk van
prof. w. kremer

Bijbelse bezinning op de hoofdbedekking

9 789492 433640

€5999
,

Drs. D.H.J. Folkers
en ds. J. Westerink (red.)

9 789492 433244

€105,-

Gods kinderen moeten nog steeds leren te wachten. Dit boek laat zien

Oorsprong
en uitwerking
van het geloof

dat wachten hoort bij het geloofsleven, en waar het wachten goed voor
is. We kunnen denken dat God ons in de ‘wachtkamer’ plaats, terwijl
dat eigenlijk Zijn ‘behandelkamer’ is. Want ook het wachten werkt mee
ten goede. Een rood verkeerslicht niet hoeft te betekenen dat we op de
verkeerde weg zijn.

Geest. Over al deze onderwerpen

ul op de hem kenmerkende wijze

Stil blijven als God zich stil houdt

dr. pieter rouwendal

Met een woord vooraf door ds. D.W. Tuinier

geeft.

..........................

dr. pieter rouwendal is theoloog en uitgever. Hij promoveerde

predikant van de

Statenvertaling
a.d. 2019

te te Rotterdam-Zuidwijk,

in 2017 op een onderzoek naar predestinatie en prediking.
..........................

€80,-

€1490
,

aam

9 789492 433473

€999
,

€1399
,

Eiland

denkbaar. Toch ontbrak
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