
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 

Voorjaar 2021
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Ellen Vaughn  

Een leven op het altaar
De biografie van Elisabeth Elliot
Woord vooraf door Joni Eareckson Tada

“Zelfs zij die goed bekend zijn met het werk van Elliot, 

zullen in deze biografie een frisse blik en verrassend 

nieuwe inzichten vinden.” (Publishers Weekly)

“In dit tijdperk van anti-helden snakken we naar 
een authentieke getuige. (…) We verlangen naar 
een diepgaand verhaal, dat vlees op de botten heeft. 
Een verhaal dat niet doorsnee is. Dat ons optilt en 
inspireert. Een leven op het altaar is dat verhaal.”  
-Joni Eareckson Tada in het woord vooraf.

ISBN 9789492433770

NUR 681

Uitvoering Paperback

Vertaling Henk van ter Meij

Verschijnt April 2021

Formaat 14 x 21,5

Omvang 320 p.

Prijs € 24,99

9 789492 433770

ISBN 978-9-49243-377-0

W O O R D  V O O R A F  d o o r  J O N I  E A R E C K S O N  T A D A



Elisabeth Elliot (1926-2015) was zendelinge in Ecuador, toen leden van een wrede 

indianenstam haar echtgenoot Jim Elliot en vier collega-zendelingen doodden met 

een speer. 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.

Auteur Ellen Vaughn sprak met Mincaye, een van de moordenaars, die zich bekeerde 

en predikant werd. Ook mocht Vaughn de tot nu toe ongepubliceerde dagboeken 

van Elisabeth lezen en voerde ze gesprekken met familie en vrienden. Zo ontstond 

een schitterende portret van een 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 elke prijs. 
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Ellen Vaughn  

Een leven op het altaar
De biografie van Elisabeth Elliot
Woord vooraf door Joni Eareckson Tada

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.

BREVIER 
Waargebeurd



BREVIER 
Theologie

4  Brevier aanbiedingscatalogus Voorjaar 2021

ISBN 9789492433824

NUR 707

Uitvoering Paperback

Omslag Studio Mol

Verschijnt Februari 2021

Formaat 13,5 x 21

Omvang 160 p.

Prijs €15,99

De eerste christenen leefden met een verwachting van de 

spoedige wederkomst van Christus. Petrus vermaant ons 

dat die komst onverwachts zal plaatsvinden en dringt aan 

altijd waakzaam te zijn.

In Kom Heere Jezus! bespreekt ds. Geuze 52 teksten 
die gaan over de wederkomst van Christus. Hij wekt 

christenen op om meer bezig te zijn met de wederkomst, 

die te verwachten en daarom te bidden.

9 789492 433824

ISBN 978-9-49243-382-4

Ds. M.D. Geuze (1942) was zendingspredikant in Kenia en vervolgens predikant in  

de hervormde gemeenten van St. Annaland, Noorden en Nunspeet. 

Ds. M.D. Geuze

Kom Heere Jezus! 
Bijbelwoorden over de wederkomst

Geschikt voor 

wekelijks gebruik.
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ISBN 9789492433787

NUR 704

Uitvoering Gebonden

Omslag Brainstorm

Verschijnt Maart 2021

Formaat 15 x 23 

Omvang 320 p.

Prijs € 24,99

H. Koopman 

Een weduwe in Israël 
Leven, familie en vrienden van  
Maria de Lange-Kastelein

h. koopman 

Een weduwe
in Israël

Leven, familie en vrienden  
van Maria de Lange-Kastelein

Maria de Lange was in het maatschappelijk leven een 

eenvoudige vrouw, maar in het geestelijk leven had ze 

veel geleerd. Ds. F. Mallan schreef over haar: “Ze lag 

zuiver in de Persoonskennis en die daar zuiver in liggen, 

ontmoet je niet zoveel. (…) We hebben haar gekend als 

een waar behoeftig mens, als een missend mens, als een 

waar bekommerd mens, en dat kan de ganse godsdienst 

ons niet leren.” 

In dit boek wordt over haar leven verhaald, in het 

bijzonder over haar geestelijk leven. Ze heeft veel 

meegemaakt; onder andere verloor ze twee kinderen.  

Ze had veel vrienden onder Gods volk. 

Ds. Mallan leidde haar begrafenis in 1974.

9 789492 433787

ISBN 978-9-49243-378-7

Drs. ing. H. Koopman (1961) heeft gestudeerd aan de Theologische Universiteit 

Apeldoorn. Hij verricht promotie-onderzoek naar de leer van het ‘voorbereidend werk’ 

in de Nederlandse theologie in de 17e eeuw.

BREVIER 
Kerkgeschiedenis

9 789492 433787

ISBN 978-9-49243-378-7

h. koopman

Een moeder
in Israël

Leven, familie en vrienden van
Maria Matthea Schot van Tholen

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.

nur 704 | isbn 978-9-49243-360-2

9 789492 433602

ISBN 978-9-49243-360-2



BREVIER 
Geloof en praktijk
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ISBN 9789492433794

NUR 707

Uitvoering Paperback

Omslag Studio Mol 

Verschijnt Februari 2012

Formaat 13,5 x 21

Omvang 124 p.

Prijs €12,50

Vrienden. In nood leer je ze pas echt kennen. Ze weten 

alles van je en houden desondanks van je. Vriendschap 

is een van de mooiste geschenken van God aan de 

mensen. In de Bijbel is er dan ook veel over vriendschap 

te lezen. Trouwe vrienden, gelijkwaardige vrienden, heel 

verschillende vrienden. Er zijn zelfs mensen die de vriend 

van God genoemd worden! 

Vrienden! is een prachtig geschenk voor christelijke 

vrienden. Bijbelse bezinning zal de vriendschap 

verdiepen!

9 789492 433794

ISBN 978-9-49243-379-4

Wim Visser (64 jaar) was jarenlang directeur van een school voor speciaal (basis)onderwijs te 

Zwolle. Vanaf 2011 is hij coach en consultant. Van zijn hand zijn meerdere boeken verschenen over 

jeugdproblematiek, kinderloosheid, adoptie, vasten, en verhalen over ontmoetingen in de trein.

Wim Visser 

Vrienden! 
Wat de Bijbel zegt over vriendschap

Belijdenis- 
geschenk!
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ISBN 9789492433800

NUR 707

Uitvoering Paperback

Omslag Studio Mol

Verschijnt Februari 2021

Formaat 13,5 x 21

Omvang 128 p.

Prijs €12,50

Ds. D.W. Tuinier  

Klaar voor de strijd 
De geestelijke wapenrusting voor jongeren uitgelegd

Zoals Paulus zich in Efeze 6 richtte tot de jonge 

onervaren Timotheus, zo richt ds. Tuinier zich in dit 

boek tot jonge mensen die net belijdenis van het geloof 

hebben afgelegd. Welkom in de strijd! wordt bij die 

gelegenheid vaak gezegd. Ds. Tuinier legt uit dat ieder die 

God als Koning wil dienen met deze strijd te maken krijgt. 

Dan is het van belang dat je goed bewapend bent en 

deze wapens ook weet te hanteren. 

In Klaar voor de strijd krijgt elk onderdeel van de 

geestelijke wapenrusting apart aandacht. Een verdiepend 

maar ook praktisch boek, dat scherpe persoonlijke vragen 

stelt. Ben ik een echte  strijder? Waartegen heb ik te 

strijden? En hoe?

9 789492 433800

ISBN 978-9-49243-380-0

Ds. D.W. Tuinier (1964) is predikant van de gereformeerde gemeente te Kampen.  

Eerder diende hij de gemeenten van Terwolde, Aagtekerke en Waarde.

BREVIER 
Geloof en praktijk

Belijdenis- 
geschenk!
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ISBN 9789492433794

NUR 700

Uitvoering Paperback

Omslag Brainstorm 

Verschijnt Maart 2012

Formaat 13,5 x 21

Omvang 224 p.

Prijs €19,99

Lijden in Gods hand 
bij Bonhoe� er

C. Bos

Als het lijden een gelovige treft, hoe kan hij er dan 

mee omgaan? En hoe gaat hij daarin met God en zijn 

medemens om?

Deze vragen worden verbonden met Bonhoeffers 
lijdenservaring. Daarbij staat eerst Gods rol, vervolgens 

onze rol en dan de relatie tussen God en de mens 

centraal. Wanneer het lijden ons treft, vinden wij houvast 

in Gods belofte. 

9 789492 433794

ISBN 978-9-49243-379-4

Cor Bos (1955)  is lid van het Bonhoeffer Werkgezelschap Nederland en hervormd predikant te Benschop. 

Van zijn hand verschenen diverse pastorale artikelen en boeken, en publicaties over Bonhoeffer. Sinds enkele 

jaren is hij voorzitter van Kracht naar Kruis, een landelijke stichting voor chronisch zieken en ouderen.

 

Cor Bos 

Zinvol geloven 
Lijden in Gods hand bij Bonhoeffer 

Met een Woord vooraf door prof. dr. E. van ‘t Slot
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ISBN 9789492433831

NUR 302

Uitvoering Paperback

Vertaling Henk van ter Meij

Omslag Flashworks

Verschijnt Juni 2021

Formaat 14 x 21,5

Omvang 320 p

Prijs €21,99

Michelle Shocklee  

Onder de tulpenboom 

Lorena is dochter van een aan lager wal geraakte 

bankiersfamilie. Ze droomt van een carrière als schrijfster, 

maar aanvaardt bij gebrek aan werk een opdracht bij een 

werkverschaffingsproject. Ze moet daarvoor voormalige 

slaven interviewen over hun verleden. 

Lorena ontmoet in dat verband een 101-jarige zwarte 
vrouw die haar over haar jeugd vertelt. Ze heeft vreselijke 

dingen meegemaakt. Voor Lorena is het confronterend, want 

ze weet dat haar voorouders slaven hebben gehad. 

Maar ze denkt dat dat allemaal verleden tijd is. Tot ze beseft 

dat de weerzin van haar moeder tegen haar gesprekken 

met een zwarte vrouw, en haar eigen onbehagen als ze in 

de zwarte buurt moet zijn, aantonen dat rassendiscriminatie 

niet iets is uit het verleden, maar nog helemaal in de 

maatschappij en in haar persoon verweven zit. Terwijl haar 

gevoelens voor Alden, met wie ze steeds meerijdt naar de 

zwarte buurt, groeien, groeit ook het inzicht in zichzelf en 

de maatschappelijke structuren.

9 789492 433831

ISBN 978-9-49243-383-1

Michelle Shocklee is de auteur van diverse christelijke romans. Als Amerikaanse met 

zowel Duitse als Spaanse voorouders hecht ze aan diversiteit en respect en probeert ze de 

wereld ook door de ogen van een ander te bekijken.

BREVIER 
Roman
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ISBN  9789492600394

NUR  301 

Uitvoering  Paperback

Omslag Flashworks

Verschijnt  April 2021 

Formaat  14 x 21,5 cm 

Omvang  224 p. 

Prijs  €19,99

E e n  
s t e m  
u i t 
d e  
h e m e l

Sytse van der Veen

Richard Zomers, eerstejaarsstudent psychologie in 

Utrecht, verlangt naar het schrijverschap en naar 

vriendschap. Als hij kennis maakt met de excentrieke 

Arthur Visser lijken beide verlangens te worden vervuld. 

De fanatieke atheïst Arthur betrekt Richard bij een 

bijzonder project: het bestrijden van alles wat Arthur 

in zijn jeugd heeft meegekregen van zijn vader, een 

bevindelijk-gereformeerde predikant. Het brengt 

Richard in contact met de voor hem onbekende wereld.

Een intelligente en spannende roman over de strijd 

tussen botsende levensovertuigingen, tussen geloof en 

ongeloof, tussen een zoon en zijn vader.

9 789492 600394

ISBN 978-9-49260-039-4

Sytse van der Veen (1969) is financieel manager en ouderling in de gereformeerde gemeente  

te Emmeloord. Een stem uit de hemel is zijn literaire romandebuut.  

Eerder verscheen van zijn hand de novelle Eiland.

 

Sytse van der Veen 

Een stem uit de hemel 
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ISBN  9789492701152 

NUR 700

Uitvoering Gebonden

Verschijnt Februari 2012

Formaat 15 x 23,5

Omvang 224 p.

Prijs € 39,99

Maarten Kater and Ferdi Kruger 

Preaching in Arduous Times
Outline of Perspectives from the Hebrews Sermon on Preaching

De hoogleraren Kater (TU Apeldoorn) en Kruger 

(Potchefstroom) trekken in dit werk lessen uit het 

boek Hebreeën met betrekking tot de prediking. De 

overkoepelende vraag is welke perspectieven bestudering 

van de homilie voor de Hebreeën biedt voor de prediking in 

moeilijke tijden. Deze studie laat zien dat Hebreeën lessen 

biedt voor het vakgebied van de homiletiek alsook voor het 

bredere veld van de praktische theologie, in het bijzonder 

met betrekking tot de eredienst.

9 789492 701152

ISBN 978-9-49270-115-2

Ferdi Kruger is hoogleraar en directeur van de Unit for Reformational Theology aan de  

North-West University te Potchefstroom in Zuid-Afrika.

Maarten Kater is hoogleraar praktische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. 

Eerder was hij predikant in de CGK te Zeist en Sint Jansklooster.

SUMMUM

Theologie
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