
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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De zoon die terugkwam

Lianne Biemond & 
Corrie van der Spek

Lianne Biem
ond &

 C
orrie van der Spek

NUR 273/749 | ISBN 978-94-92600-45-5

9 789492 600455

‘Hier kan een voorbeeld quote staan. Een omschrijving 
over het boek.’ 

Riet Fiddelaers-Jaspers, expert op het gebied van 
 kinderen en verlies

Corrie

Lianne

D
e zoon die terugkw

am

Hier komt nog de tekst die aangeleverd zal 
worden. Dit is dus dummy-tekst.

Us eic tem voluptae. Bit into quaspic tem estiis dent. Ignit alis aliquam fugiae perferu mquasperisi 
deligendem dis rectatet omnim autem quundandici asi nusapidus dolestisto et plique endunda eribus 
pe expe porerspe di sam que nonsenimpost as ut aditae lant haribus. Luptiiscite am, te aut qui accabor 
poremod ignima sit omnis accullestis quiam, sundam fuga. Os aruptat ionsequiatur sam acide nus 
rendebitatur autectur a corepe nimost eatiaspidi tem utem que exped qui officae

Lianne Biemond en Corrie van der Spek zijn beiden (pleeg)moeder. In hun prentenboeken maken ze 
graag lastige onderwerpen bespreekbaar voor jonge kinderen. Corrie is docent beeldende vorming en 
Lianne schrijft kinderboeken.



Brevier bestaat 10 jaar
In het voorjaar vierden we dat met extra korting voor de boekhandel. In het najaar 
krijgt de lezer onze boeken goedkoper door de actie 10 voor €10. 10 boeken zijn 
van 1 oktober tot en met 31 december verkrijgbaar voor slechts €10,- per stuk.

Uit 
genade  Oorsprong 
  en uitwerking 
ds. h. paul  van het geloof

Het geloof in Christus is van het grootste belang, en ook het 

juiste zicht erop. Ds. Paul bespreekt op korte en duidelijke 

wijze enkele belangrijke kwesties met betrekking tot de 

oorsprong en uitwerking van het ware geloof. Het vindt zijn 

oorsprong in God, die het werkt door middel van de prediking 

van het Evangelie en het schenkt in de wedergeboorte. Op het 

geloof volgen onder andere rechtvaardiging, zekerheid en 

verzegeling door de Heilige Geest. Over al deze onderwerpen 

leven vragen waarop ds. Paul op de hem kenmerkende wijze 

een antwoord uit de Bijbel geeft.

ds. h. paul (1928) was predikant van de 

Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-Zuidwijk, 

Vlissingen, Hendrik-Ido-Ambacht en Oostkapelle.

nur 707 | isbn 978-94-92433-25-1

9 789492 433251
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richard baxter

De reformatie 
van het 
pastoraat Ingeleid door 

prof. dr. A. Baars

Richard Baxter was de spil in een conf lict onder puriteinen. 

Ondanks kritiek op zijn opvatting als leraar, hadden ook zijn 

tegenstanders hoogachting voor Baxters werk als herder. 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 

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)

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

9 789492 433367

9 789492 433367Ou
dv

ad
er

s

 24,99

 € 10,-
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ISBN 9789493291041

NUR 700

Uitvoering Paperback met flappen

Omslag Studio Mol

Omvang 144 p. 

Formaat 13,5 x 21 cm

Verschijnt september 2022

Prijs 14,99

Marius Noorloos 

De Geest  
wijst de weg 
naar een aantrekkelijke kerk  
en een rechtvaardige samenleving

De Geest 
wijst de weg
naar een aantrekkelijke kerk en 
een rechtvaardige samenleving

Ds. Marius Noorloos

De kerken verliezen steeds meer leden, mede als gevolg 

van niet goed omgaan met verschillen en geschillen. Ook 

in de samenleving bestaan veel problemen vanwege te 

weinig saamhorigheid en samenwerking. Daarom heeft ds. 

Marius Noorloos, die zijn sporen heeft verdiend met zeer 

succesvolle boeken over missionaire gemeenteopbouw,  

De Geest wijst de weg geschreven, waarin hij de vraag 

beantwoordt, hoe de kerk aantrekkelijk kan worden en 

de samenleving rechtvaardig. Hiervoor ontwikkelt hij tien 

stappen, die nodig en mogelijk zijn. 

9 789493 291041

Marius Noorloos was Marius Noorloos was van 1966 tot 1991 gemeente predikant en vervolgens 

tot 2004 gemeenteadviseur voor de Protestantse kerk in Gelderland. Als zodanig werd hij een 

autoriteit op het gebied van gemeente-opbouw. 

BREVIER 
Gemeente-opbouw

Dit boek wordt aanbevolen door 
• Henk Bakker (VU)
• Nico Belo (CHE)
• Wim Dekker (IZB)
• Jelle de Kok (predikant-toeruster PKN)• Gerard de Korte (bisschop)
• Arjan Plaisier (oud praeses PKN)• René de Reuver (scriba PKN)
• Jan van ’t Spijker (TUA)
• Sake Stoppels (CHE)
• Johan Woudenberg  

(emeritus missionair predikant PKN)



BREVIER 
Theologie
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ISBN 9789493291058

NUR 703

Uitvoering Paperback 

Omslag Brainstorm

Omvang 192 p. 

Formaat 13,5 x 21 cm

Verschijnt oktober 2022

Prijs 19,99

Dr. Dirk Visser Woorden voor christenen 
in een crisis

hebreeënhebreeënhebreeënhebreeënhebreeën

De Westerse christenheid verkeert in een geloofscrisis, 

constateert dr. Dirk Visser: achteruitgang in geloof 

en kerkgang, en afval van God. Een vergelijkbare crisis 

deed zich voor in de gemeente van de Hebreeën. 

Het Bijbelboek Hebreeën kan ons daarom inzicht geven 

in de eigen situatie en een remedie zijn om de 

kwaal te bestrijden. 

Hebreeën is weliswaar een pittig Bijbelboek, maar 

het is ook boeiend en heeft grote diepgang.

Dr. Visser geeft een zorgvuldige en toegankelijke 

verklaring van Hebreeën, waarbij hij de huidige situatie 

voor ogen houdt. In een slothoofdstuk vat hij de 

boodschap van Hebreeën voor de kerk in de crisis nog 

eens samen. 

9 789493 291058

Dr. Dirk Visser

Hebreeën
Woorden voor christenen in een crisis

Dr. Dirk Visser is emeritus predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken.  

Eerder verscheen van hem Komt Jezus snel terug?
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ISBN 9789493291119

NUR 700 

Uitvoering Gebonden 

Omslag Studio Mol 

Omvang 160 p. 

Formaat 13,5 x 21 cm

Verschijnt oktober 2022

Prijs 17,99

Dr. J. van Eck 

Dobberen op de genade
De vreugde van de verkiezing 

De uitverkiezing staat hoog genoteerd op het lijstje 

versmade theologische thema’s. Het leerstuk gaf niet alleen 

aanleiding tot kerkelijke strijd, het hinderde ook velen in 

het geloven. De meeste mensen zijn blij dat je er in de 21e 

eeuw weinig meer over hoort. 

Maar daar denkt theoloog John van Eck anders over. Het 

spreken over de predestinatie mag dan ‘uit’ zijn, voor de 

goede verstaander is het thema nog altijd ‘in’. Vandaar dat 

Van Eck ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag op verzoek 

een bundel samenstelde met artikelen en preken die hij 

er in de afgelopen decennia over schreef. Ze vormen een 

gloedvol getuigenis van de verkiezing, die een glans legt 

over het gewone leven.

9 789493 291119
Dr. John van Eck is classicus en theoloog. Van 1981 tot 2008 was hij werkzaam als 

legerpredikant. Hij publiceerde op het gebied van gereformeerd belijden en exegese 

Nieuwe Testament.

BREVIER 
Theologie

‘Het mooiste, dat wat je leven ten diepste  
bepaalt, het beslissende, dat overkómt je.’



BREVIER 
Theologie
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ISBN 9789493291065

NUR 700

Uitvoering  Gebonden met  

stofomslag en leeslint 

Omslag Flashworks

Omvang 192 p. 

Formaat 12,5 x 20 cm

Verschijnt oktober 2022

Prijs 19,99

Dr. W. Aalders liet een indrukwekkend oeuvre na dat ook 

voor onze tijd een boodschap heeft. In samenwerking met 

de Stichting Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge zal zijn 

verzameld werk worden uitgegeven.

In De Kerk het hart van de wereldgeschiedenis (1995) 

traceert Aalders de crisis in de Kerk naar een vervlakking 

en horizontalisering van het geloofsleven. De Kerk is een 

‘Planting van de Vader’. Van bovenaardse oorsprong, maar 

ingeplant in de aardse geschiedenis. Juist daardoor vormt 

de Kerk ‘het hart van de wereldgeschiedenis’.

Aalders laat zien dat het wezen van de Kerk steeds 

het belijden moet zijn, vanuit het zien op Jezus 

Christus aan de rechterhand van de Vader. In tijden van 

Godsverduistering gaat van dit visionaire zien de kracht 

uit die de Kerk behoeft om Christus overeenkomstig haar 

roeping actueel te kunnen belijden.

Voor deze heruitgave is de tekst voorzien van annotaties 

alsook van een inleiding door dr. H. Klink.

9 789493 291065

Dr. Willem Aalders (1909-2005) was predikant in de Nederlands Hervormde Kerk en lector 

protestantse theologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Daarnaast redigeerde hij lange 

tijd Kerkblaadje, later Ecclesia, het orgaan van de Stichting Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge.

Dr. W. Aalders

De kerk, het hart van  
de wereldgeschiedenis 
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ISBN 9789493291072

NUR 704

Uitvoering Gebonden 

Vertaling Jan Zeeman

Omslag Brainstorm

Omvang 512 p. 

Formaat 13,5 x 21 cm

Verschijnt oktober 2022

Prijs 39,99

Jonathan  
Edwards

ian murray 

biografie

Jonathan Edwards (1703-1758) was een van de grootste 

predikanten, filosofen en theologen die Amerika heeft 

voortgebracht. Edwards was geworteld in de theologie 

van de puriteinen en speelde een voorname rol in de 

Eerste Grote Opwekking in 1733-1735. Hij studeerde te 

Yale en verdiepte zich naast theologie ook in filosofie 

en natuurwetenschappen. In 1727 werd hij assistent-

predikant te Norhampton, naast zijn grootvader Solomon 

Stoddard. Zijn vrouw was een kleindochter van Thomas 

Hooker. In Norhthampton begon onder de prediking van 

Edwards in 1733 een opwekking. De zegen op zijn werk 

vrijwaarde hem niet van veel tegenstand.

Edwards schreef vele boeken, waaronder een biografie van 

David Brainerd, en was betrokken op het zendingswerk. 

Aan het eind van zijn leven werd hij president van een 

college dat zou uitgroeien tot Princeton University.

9 789493 291072

Ian Murray (1931) was assistent van Martyn Lloyd Jones en diende als predikant 

diverse gemeenten. In 1957 was hij een van de oprichters van de gereformeerde 

uitgeverij The Banner of Truth.

BREVIER 
Biografie

Ian Murray 

Jonathan Edwards
Biografie



BREVIER 
Theologie
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ISBN 9789493291089

NUR 707

Uitvoering Gebonden 

Vertaling J. Voortman

Omslag Brainstorm

Omvang 192 p. 

Formaat 13,5 x 21 cm

Verschijnt november 2022

Prijs 19,99

J.W. Alexander

God
 is liefde

Deze inhoudsvolle preken zijn uitgesproken bij de 

bediening van het Heilig Avondmaal. Ds. Alexander was 

gewoon bij zulke gelegenheden over onderwerpen te 

spreken die verband hielden met Christus en het werk van 

Zijn verlossing. De onbegrijpelijk grote liefde van God en 

Christus voor zondaren staat centraal in deze preken. 

Alexander was ervan overtuigd dat niets de overtuigde 

zondaar gelukkig kan maken dan de verzekering van Gods 

liefde, en dat die liefde gezien wordt in het aanschouwen 

van Jezus aan het kruis.

9 789493 291089

James Waddell Alexander (1804-1859) was een gereformeerd predikant en theoloog en 

zoon van Archibald Alexander. Hij diende een aantal gemeenten als predikant en doceerde 

onder andere aan Princeton Seminary

 

J.W. Alexander

God is liefde
“Gods liefde is zodanig, dat wanneer 
wij zondaren door Christus naar Hem 
opzien, wij niets dan liefde zien, zoals 
iemand die opkijkt naar de vlammende 
schijf van de zon die aan de hemel 
staat, niets anders ziet dan een gloed 
van licht. Voor ons als verlosten is God 
liefde, ja één en al liefde.”
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ISBN 9789493291096

NUR 707

Uitvoering Gebonden 

Vertaling Christine Pas-Donker

Omslag Studio Mol

Omvang 220 p. 

Formaat 13,5 x 21 cm

Verschijnt oktober 2022

Prijs 22,50

John Flavel 

Verwonderd omzien
De troost van de voorzienigheid

Verwonderd 
omzien

De troost van de 
voorzienigheid

john flavel

N

De voorzienigheid van God is een troostvol leerstuk. Vaak is 

ze voor de mensen duister en onbegrijpelijk. Maar John Flavel 

roept zijn lezers op om terug te kijken op hun leven en Gods 

hand te zien in hun geboorte, opvoeding, bekering, bewaring, 

uitreddingen etc. Dit omzien wekt verwondering over Gods 

leiding in het leven en vertrouwen voor de toekomst. 

Dit werk is sinds 2007 niet meer herdrukt, maar verschijnt nu 

opnieuw wegens blijvende vraag.

9 789493 291096

John Flavel (1630-1691) werd op 20 jarige leeftijd predikant. Wegens zijn 

puriteinse opvattingen werd hij afgezet. Flavel was een vruchtbaar schrijver die 

diverse boeken geschreven heeft.

BREVIER 
Theologie

Bij de eerste uitgave schreef  
de kerkelijke pers:
• “Onderwijzend en vertroostend.”  

– ds. W. Harinck

• “Een goed boek.” – ds. Tj. De Jong

• “Een boek van zeer leerzame inhoud.”  
– ds. F. Mallan



BREVIER

Bijbel & kind
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ISBN 9789493291102

NUR 227

Uitvoering Gebonden 

Omslag Brainstorm

Omvang 32 p. 

Formaat 19 x 24,6 cm

Verschijnt oktober 2022

Prijs 14,99

De zoo n
die terugkwam

De zoo n die terugkwam

Lianne Biemond & 
Corrie van der Spek

Lianne Biem
ond &

 C
orrie van der Spek

NUR 273/749 | ISBN 978-94-92600-45-5

‘Hier kan een voorbeeld quote staan. Een omschrijving 
over het boek.’ 

Riet Fiddelaers-Jaspers, expert op het gebied van
kinderen en verlies

Corrie

Lianne

D
e zoon die terugkw

am

Hier komt nog de tekst die aangeleverd zal 
worden. Dit is dus dummy-tekst.

Us eic tem voluptae. Bit into quaspic tem estiis dent. Ignit alis aliquam fugiae perferu mquasperisi 
deligendem dis rectatet omnim autem quundandici asi nusapidus dolestisto et plique endunda eribus 
pe expe porerspe di sam que nonsenimpost as ut aditae lant haribus. Luptiiscite am, te aut qui accabor 
poremod ignima sit omnis accullestis quiam, sundam fuga. Os aruptat ionsequiatur sam acide nus 
rendebitatur autectur a corepe nimost eatiaspidi tem utem que exped qui o�  cae

Lianne Biemond en Corrie van der Spek zijn beiden (pleeg)moeder. In hun prentenboeken maken ze 
graag lastige onderwerpen bespreekbaar voor jonge kinderen. Corrie is docent beeldende vorming en 
Lianne schrij�  kinderboeken.

Het verhaal van de verloren zoon wordt door Lianne Biemond op 

aansprekende wijze verteld in verzen. Rijm en metrum dragen bij om 

het kind bij het verhaal te betrekken. Corrie van der Spek maakte 

kleurrijke illustraties waarop mooie details te zien zijn.

9 789493 291102

Lianne Biemond schreef meerdere kinderboeken. Samen met illustrator Corrie 

van der Spek publiceerde ze prentenboeken over pleegzorg en over het hospice.

 

Lianne Biemond  
en Corrie van der Spek

De zoon die  
terugkwam

Kijk, daar gaat hij met zijn geld
Hij is zo blij als wat
Hij leeft nu in een heel ver land
en vrienden heeft hij zat

Maar wat gebeurt er op een dag?
Hij voelt eens in zijn tas
Daar zit nog maar één muntje in
Meneer zit krap bij kas

De vrienden zeggen: ‘Oh, wat naar,’
en stoppen met het feest
‘Nou beste vriend, dan gaan we maar. Het is weer mooi geweest.’



11  Brevier aanbiedingscatalogus Najaar 2022

ISBN 9789492701435

NUR 700

Uitvoering Paperback 

Omslag Brainstorm  

Omvang 240 p. 

Formaat 15x23,5

Verschijnt oktober 2022

Prijs 39,99

W.M. Dekker en E. van ’t Slot (red.), 

Doordacht spreken 
over God 
Opstellen van en voor Jan Muis ter gelegenheid van zijn 
zeventigste verjaardag 

W.M.Dekker en E. van ’t Slot (red.), 

Opstellen van en voor  
Jan Muis ter gelegenheid  
van zijn zeventigste verjaardag.

Doordacht  
spreken over God

Doordacht spreken over God

Hoe kunnen we vandaag de dag in onze westerse 

cultuur verantwoord spreken over God? Met die vraag 

heeft Jan Muis zich gedurende zijn academische carrière 

beziggehouden. In dit boek dat verschijnt ter gelegenheid 

van zijn zeventigste verjaardag staan zeven van zijn 

opstellen. Op elk opstel reageert één van zijn leerlingen 

met een eigen essay over hetzelfde thema. Zo vormt 

deze bundel een inkijk in de Nederlandse protestantse 

theologiebeoefening en hoe deze doorgaat van de ene 

generatie naar de volgende.

Met bijdragen van: Martijn Bac, Willem Maarten Dekker, 

Aaldert Gooijer, Jilles de Klerk, Gerben van Manen, Jan Muis, 

Martine Oldhoff, Edward van ’t Slot. 

9 789492 701435

Prof. dr. Jan Muis is emeritus hoogleraar dogmatiek aan de PThU.

Dr. W.M. Dekker is predikant van de hervormde gemeente te Waddinxveen.

Prof. dr. E. van ‘t Slot is hoogleraar Beroepsvorming en spiritualiteit aan de PThU.

SUMMUM

Academische 
theologie
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Herdrukken
BREVIER 

Herdrukken

9 789492 433770

 € 24,99

9 789492 433411 9 789492 433749

 € 14,99 € 9,99



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

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

DE BIOGRAFIE VAN ELISABETH ELLIOT

“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!” 

 - Joni Eareckson Tada

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

ELLEN VAUGHN  

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. 

ellenvaughn.com

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.

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.

 "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.” 
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Uitleg van het 
Evangelie van Lukas

J.C. RYLE

Uitleg van 
het Evangelie 
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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 

weerleggen.

Ryle’s Uitleg van het Evangelie van Lukas is een klassiek 

werk dat ook voor christenen van vandaag nog veel te 

bieden heeft.
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Een weduwe
in Israël

Leven, familie en vrienden  
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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.
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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.
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Christus’ 
Overdenkingen voor de tijd
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ANDREW FULLER

9 789492 433671

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

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.
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18mm spine

De Bijbel, naverteld voor kinderen in 365 korte verhalen 

en geïllustreerd door veel geliefde illustratoren.

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

De reformatie 
van het 
pastoraat Ingeleid door 

prof. dr. A. Baars

Richard Baxter was de spil in een conf lict onder puriteinen. 

Ondanks kritiek op zijn opvatting als leraar, hadden ook zijn 

tegenstanders hoogachting voor Baxters werk als herder. 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 

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)
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Woorden van wijsheid
Bijbels dagboek voor jongeren
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Anastasius Veluanus

Wegwijzer voor 
gewone gelovigen

Vertaald en ingeleid door 

William den Boer

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. 
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Priesterlijke 
prediking

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

verzameld werk van 
prof. w. kremer

 € 59,99

9 789492 433244Th
eo

lo
gi

e

Geest, ziel  
en lichaam  

Handboek  
Evangelische  
Spiritualiteit

Bijbelse antropologie en 
wijsgerige bezinning

Spiritualiteit – de ervaring van en omgang met God – wordt in evange-

lische kringen meestal aangeduid met ‘geestelijk leven’ of ‘geloofsbele-

ving’. Zonder spiritualiteit is het christenleven ondenkbaar. Toch ontbrak 

tot op heden een breed opgezette en grondige bezinning op de evange-

lische spiritualiteit. Dit tweedelig handboek wil in die leemte voorzien. 

Deel I biedt een systematische studie van de evangelische spiritualiteit. 

Deel II behandelt de antropologie die aan deze visie ten grondslag ligt. 

Zo wordt niet alleen recht gedaan aan de geestelijke aspecten van het 

leven met Jezus, maar ook aan de psychologische, sociale en lichamelijke 

aspecten ervan. Samen werpen ze licht op de volheid van het leven met 

Jezus, ook wel discipelschap genoemd.

ton verleg heeft gestudeerd aan de Gereformeerde Sociale 

Academie Zwolle en aan de Evangelische Theologische Hogeschool 

Veenendaal. Hij vervult een betrekking bij de overheid en houdt zich 

daarnaast intensief bezig met theologische vraagstukken.
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Geest, ziel en lichaam
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Kerkzijn 
als antwoord 

Koos Tamminga
Joost Smit 

Hans Schaeffer 

 € 12,90

9 789492 433763Th
eo

lo
gi

e

Sytse van der Veen | novelle

Eiland
9 789492 600288

ISBN 978-9-49260-028-8NUR 301 | ISBN 978-9-49260-028-8

Eiland

Eiland

‘Een rustplaats voor dolende bohemiens,’ 

zou mijn moeder het hebben genoemd. Of, als ze in 

een niet-poëtische stemming was: ‘een uitgewoonde boel.’ 

Ik had nog nooit zoiets gezien en vond het geweldig.”

De negentienjarige Alwin raakt in de ban van een groep 

anarchisten. Die hebben vlakbij het slaperige dorp waar hij 

woont een villa op een eiland gekraakt. Als hij zich bij hen 

aansluit, verandert zijn leven radicaal, zeker wanneer

 de eigenaar probeert zijn bezit terug te krijgen.
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HET EVANGELIE
CENTRAAL
KRUIS EN OPSTANDING VAN JEZUS

D.A. CARSON

HET EVANGELIE
CENTRAAL

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 

D.A. Carson er in dit boek de nodige aandacht voor vragen.
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in de praktijk

henk bakker
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Bijbelse bezinning op de hoofdbedekking

dr. m. klaassen
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Homo in  
de biblebelt 

 Christine Stam en Ineke de Jong 
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Uit 
genade  Oorsprong 
  en uitwerking 
ds. h. paul  van het geloof

Het geloof in Christus is van het grootste belang, en ook het 

juiste zicht erop. Ds. Paul bespreekt op korte en duidelijke 

wijze enkele belangrijke kwesties met betrekking tot de 

oorsprong en uitwerking van het ware geloof. Het vindt zijn 

oorsprong in God, die het werkt door middel van de prediking 

van het Evangelie en het schenkt in de wedergeboorte. Op het 

geloof volgen onder andere rechtvaardiging, zekerheid en 

verzegeling door de Heilige Geest. Over al deze onderwerpen 

leven vragen waarop ds. Paul op de hem kenmerkende wijze 

een antwoord uit de Bijbel geeft.

ds. h. paul (1928) was predikant van de 

Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-Zuidwijk, 

Vlissingen, Hendrik-Ido-Ambacht en Oostkapelle.
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BIDDEN ALS
PAULUS

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.

BIDDEN ALS
PAULUS
OPROEP TOT GEESTELIJKE VERNIEUWING

D.A. CARSON
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want God sloot je als kind niet uit
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Prof. dr. H.A. Bakker, prof. dr. M.J.  
Kater en prof. dr. W. van Vlastuin (red.)

handboek  
christelijke apologetiek

Verantwoord 
geloof

9 789492 701008

ISBN 978-94-92701-00-8

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 

apologetiek. Medewerking wordt verleend door een scala aan 

wetenschappelijk gevormde auteurs van diverse achtergronden en 

disciplines.

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. 

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

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.

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