
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 
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ISBN 9789492433626

NUR 747

Verschijnt Juni 2020

Vertaling:  Henk van ter Meij

Uitvoering Paperback

Formaat 14 x 21,5 cm

Omvang ca. 320 p.

Prijs 22,99

 ‘Schiet haar dood!’ schreeuwt een van de jonge 

mannen naast me.

 Ik kijk heel even naar hem. Zijn baard is pluizig en 

bedekt nauwelijks zijn kin. Ik vraag me af of ik hem ooit 

eerder heb ontmoet.

 Al snel gaan anderen ook meedoen en beginnen 

‘Kafir!’ te roepen – waarmee ze me betitelen als een 

ongelovige. Maar het lawaai om me heen doet me 

helemaal niets. Binnenin me gebeurt iets dat veel 

krachtiger is.

 Het gebeurt in een oogwenk. Plotseling word ik met 

bovennatuurlijke moed vervuld. Ik voel de woorden in 

me kolken, alsof er een chemische reactie plaatsvindt. 

Zoals fosfor in een laboratorium brandt, zo fel komen ze 

tot leven en dringen zich naar buiten.

 ‘Doe maar!’ schreeuw ik, ‘Dood me maar!’ Mijn stem 

is luid, luider dan ik me ooit kan herinneren. Mijn stem 

is ook krachtig. Hoewel deze stem nieuw is, weet ik toch 

dat het die van míj is. Ik ben het echt die spreekt; mijn 

stem komt vanuit diep binnenin me.

 ‘Als jullie me willen doodschieten, doe het dan maar,’ 

gooi ik eruit en kijk de jongen met het pluizige baardje 

rechtstreeks aan. ‘Maar doe het niet hier. Neem me mee 

naar het grootste kruispunt van de stad, zodat iedereen 

het kan zien. Ik wil dat vandaag iedereen in Pakistan 

hoort, dat ik mijn leven aan Jezus Christus geef.’ 
9 789492 433626

ISBN 978-9-49243-362-6

BREVIER 
Waargebeurd

Esther Ahmad  

Voorbij de Jihad 
vertaald door Vincent Hunink  
ingeleid door Paul van Geest
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Esther Ahmad met Craig Borlase 

Voorbij de Jihad 
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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 

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.

BREVIER 
Waargebeurd

Het verbijsterende waargebeurde verhaal van een vrouw die zich opgaf op ongelovigen 

te doden, en toen de dood in de ogen moest zien omdat ze er zelf een werd



BREVIER 
Theologie
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ISBN 9789492433633

NUR 707

Verschijnt mei 2020

Uitvoering Paperback

Formaat 13,5 x 21 cm

Omvang 256

Prijs 20,99

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.

9 789492 433633

ISBN 978-9-49243-363-3

D.A. Carson is sinds 1978 hoogleraar Nieuwe Testament aan Trinity Evangelical Divinity School.  

Hij is een gezaghebbend theoloog en medeoprichter van The Gospel Coalition.

D.A. Carson

Bidden als Paulus 
Oproep tot geestelijke vernieuwing  

In samenwerking met The gospel Coalition
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ISBN 9789492433565

NUR 703

Verschijnt November

Vertaling:  Kees de Wildt

Uitvoering Paperback

Formaat 13,5 x 21 cm.

Omvang 240 p.

Prijs € 20,99

D.A. Carson

De kern van het evangelie
Het kruis en de opstanding van Christus

In samenwerking met The gospel Coalition

Jezus’ kruis en opstanding zijn de kern waar de hele 

Bijbel om draait. Dit boek beschrijft niet alleen wat 

er is gebeurd, maar vooral wat de betekenis van 

kruis en opstanding is. Jezus’ kruis en opstanding 

zouden ongelofelijk zijn wanneer God ze niet Zelf had 

geopenbaard. Een God die leeft, sterft en weer leeft. Een 

God die in toorn tegenover ons staat en toch van ons 

houdt. Een kruis waaraan de straf wordt voltrokken door 

God en gedragen door God. Wie ermee opgegroeid is zou 

vergeten hoe bijzonder het is. Daarom wil dit boek er de 

aandacht voor vragen.

9 789492 433565

ISBN 978-9-49243-356-5

The Gospel Coalition Nederland: TGC Nederland richt zich op de vernieuwende 

doorwerking van het evangelie van Jezus Christus, Gods Zoon, Heer van hemel en aarde, 

in kerk en maatschappij in Nederland

BREVIER 
Theologie
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ISBN 9789492433657

NUR 707

Verschijnt juli 2020

Vertaling:  Hans Schuttel

Uitvoering Gebonden

Formaat 14 x 21,5 cm

Omvang 192 p

Prijs 19,99

9 789492 433657

ISBN 978-9-49243-365-7

BREVIER 
Kerkgeschiedenis

Horatius Bonar schreef de Kelso Tracts voor zijn eigen 

gemeente, maar ze werden weid 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 

naar zijn ziel en zaligheid. Na twee eeuwen hebben deze 

geschriften nog niets aan zeggingskracht verloren.

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.

Horatius Bonar 

Geloof en leef 
Kelso tracts - deel I
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William Romaine 

Verlossing en dankbaarheid
Een bevindelijke verklaring van Psalm 107

Andrew Fuller 

Als het geloof verflauwt 
Met een voorwoord door John Angel James 

ISBN 9789492433664

NUR 707

Verschijnt juli 2020

Uitvoering Gebonden

Formaat 13,5 x 21 cm

Omvang 192 p.

Prijs 19,99

ISBN 9789492433671

NUR 700

Verschijnt Juli 2020

Uitvoering Paperback

Formaat 12 x 19 cm

Omvang 92 p

Prijs 9,90

BREVIER 
Theologie

BREVIER 
Theologie

9 789492 433664

ISBN 978-9-49243-366-4

9 789492 433671

ISBN 978-9-49243-367-1
Andrew Fuller (1754-1815) was een gereformeerde baptist en een vruchtbaar 

auteur. Zijn korte werk over het verflauwen van het geestelijk leven is een van zijn 

beste geschriften.

William Romaine (1714-1795)  was een gereformeerde anglicaan en auteur van zeer 

gewaardeerde boeken. Deze verklaring van Psalm 107 biedt bijzonder bijbels en  

bevindelijk onderwijs. Romaine preekte op een aantal donderdagen over deze Psalm.
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