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U wilt als boekhandelaar graag vroegtijdig op de hoogte zijn van onze 
nieuwe uitgaven. Voor het eerst sinds jaren ontvangt u deze keer weer 
een echte boekhandelsaanbieding. Deze catalogus is in principe niet be-
stemd voor de consument. Die hopen we in maart op een andere manier 
te benaderen. 
Graag wijzen we u op een aantal bijzondere uitgaven die dit voorjaar zul-
len verschijnen. 
We starten met een nieuwe serie: WeerWoord. Hoe moet je als christen 
staan in het dagelijks leven, nu er zo veel op je afkomt? Ds. Kater opent 
met Geloof je dat nu echt? Het boek geeft antwoorden op kritische vra-
gen over de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de Bijbel. 
’t Is ook maar een mens geeft een boeiende, persoonlijke inkijk in het 
leven van een predikant, geschreven door ds. Van Aalst. In Anders dan je 
droomde? laat de auteur zien dat een werkelijk christelijk huwelijk man en 
vrouw dichter bij elkaar en bij God brengt. 
De Pareltjes worden uitgebreid met twee titels: Geloof van Spurgeon en 
Toevlucht van Rutherford. Namen die geen aanbeveling behoeven. 
Ds. P. van Zonneveld schreef Brieven aan ouders, een Bijbelse kijk op op-
voeding. De pastorietuin van ds. Volk inspireerde hem tot het schrijven 
van korte stukjes met een pastorale insteek. Een verrassend geschenk-
boekje voor Vader- of Moederdag!
Johannes Hus, voorloper der Hervorming, werd in 1415 op het Concilie 
van Konstanz veroordeeld tot de verbranding. Het hele proces is be-
schreven door een ooggetuige, de prior die hem dagvaardde. Hij be-
zocht Hus ook in de gevangenis. Ds. Oosten vertaalde dit werk. 
De Bernie-reeks van Rien Mouw is een nieuwe natuurserie voor kinderen 
in de middenbouw van de basisschool. Behalve een spannend verhaal 
biedt het boek interessante wetenswaardigheden over de dieren die in 
het boek een rol spelen.

Peter Boer
manager/uitgever

Geachte boekhandelaar,Onze uitgaven zijn verkrijg-
baar bij de Christelijke 
Boekencentrale te Houten, 
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Het christelijk geloof roept in onze samenleving allerlei 
vragen en bezwaren op. Jezus kan toch nooit de enige 
weg tot God zijn? Hoe kan een liefdevolle en almachtige 
God zo veel lijden toestaan?  Al die wonderen in de Bijbel 
zijn toch niet echt gebeurd? 

Christenen ervaren snel verlegenheid bij zulke vragen. 
Hoe moet je daarop antwoorden? Kun je redelijke argu-
menten geven voor het geloof? Dit boek biedt een hel-
pende hand. Om zo jongeren en ouderen toe te rusten 
om het gesprek met niet-christenen te voeren.

Ds. M.J. Kater is christelijk-gereformeerd predikant te Sint-
Jansklooster en docent apologetiek aan de Theologische 
Universiteit Apeldoorn. Hij bereidt een proefschrift voor 
over de christologie. 

DS. M.J. KATER

GELOOF JE DAT NU 

ECHT?

WWWWW

Antwoord op kritische vragen 
over het christelijk geloof

WWWWW

’t Is ook maar een mens     Ds. G.J. van Aalst ’t Is ook maar een mens

Ds. G.J. van Aalst

Gedachten over de predikant

Zowel ambtsdragers als gemeenteleden zien er vaak 
tegenop. 
Hoe moet het huisbezoek verlopen? Welke vragen moeten 
en mogen aan de orde komen?
Wat is de bedoeling en de waarde van het huisbezoek? 
Is het alleen voor ouders of ook voor kinderen?

Met behulp van Bijbelse gegevens en praktische 
voorbeelden geeft dit boekje handreikingen aan 
gemeenteleden en ambtsdragers.

Ds. G.J. van Aalst is sinds 1986 predikant in de 
Gereformeerde Gemeenten, resp. te Benthuizen, 
Ridderkerk en nu in Klaaswaal.
Sinds 1994 is hij tevens als docent verbonden aan de 
Theologische School te Rotterdam waar hij o.a. praktische, 
ambtelijke vakken doceert.

Het christelijk geloof roept in onze samenleving allerlei vragen en bezwa-
ren op. Jezus kan toch nooit de enige weg tot God zijn? Hoe kan een 
liefdevolle en almachtige God zo veel lijden toestaan?  Al die wonderen in 
de Bijbel zijn toch niet echt gebeurd? 
Christenen ervaren snel verlegenheid bij zulke vragen. Hoe moet je daar-
op antwoorden? Kun je redelijke argumenten geven voor het geloof? Dit 
boek biedt een helpende hand. Om zo jongeren en ouderen toe te rusten 
om het gesprek met niet-christenen te voeren.

In de nieuwe serie WeerWoord worden actuele ont-
wikkelingen besproken die elke christen raken. Van alle kanten 
wordt de aanval op het christendom geopend. Hoe pareer je kri-

tische vragen over het geloof? Welke argumenten gebruik je in het debat 
met de geseculariseerde medemens? Wat zijn onopgeefbare punten?

Een dominee bekleedt een hoog ambt. Mensen kijken vaak tegen hem 
op. Toch is een predikant ook maar een gewoon mens, een mens met 
beperkingen. Zijn de verwachtingen van gemeenteleden soms niet te 
hoog gespannen? 
Een boekje over de plaats van de dominee in de gemeente met prak-
tische handreikingen voor de omgang tussen predikant en gemeente-
leden. 

Geloof je dat nu echt?
Antwoord op kritische vragen over het 
christelijk geloof

’t Is ook maar een mens
Gedachten over de predikant

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm 
Omvang ca. 112 pag.
Verkoopprijs € 9,95
ISBN 978 90 336 30354
Verschijnt mei 2011

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm 
Omvang ca. 100 pag.
Verkoopprijs € 9,95
ISBN 978 90 336 30309
Verschijnt mei 2011

Ds. M.J. Kater 

Ds. M.J. Kater is christelijk-
gereformeerd predikant te Sint-
Jansklooster en docent apologetiek 
aan de Theologische Universiteit 
Apeldoorn. Hij hoopt dit jaar te pro-
moveren op een proefschrift over de 
pre-existentie van Christus. 

Ds. G.J. van Aalst

Ds. G. J. van Aalst (1948) is predi-
kant te Klaaswaal en docent prakti-
sche vakken aan de Theologische 
School van de Gereformeerde 
Gemeenten.

3

Eerder verschenen in deze 
serie: Vanavond komen ze, 
Gedachten over huisbezoek 
(ISBN 978 90 336 08186) en van 
ds. L. Terlouw Wie komt er van-
daag? (ISBN 978 90 336 07844) 
Gedachten over ziekenbezoek.

Zowel ambtsdragers als gemeenteleden zien er vaak 
tegenop. 
Hoe moet het huisbezoek verlopen? Welke vragen 
moeten en mogen aan de orde komen?
Wat is de bedoeling en de waarde van het huisbezoek? 
Is het alleen voor ouders of ook voor kinderen?

Met behulp van Bijbelse gegevens en praktische 
voorbeelden geeft dit boekje handreikingen aan 
gemeenteleden en ambtsdragers.

Ds. G.J. van Aalst is sinds 1986 predikant in de 
Gereformeerde Gemeenten, resp. te Benthuizen, 
Ridderkerk en nu in Klaaswaal.
Sinds 1994 is hij tevens als docent verbonden aan 
de Theologische School te Rotterdam waar hij o.a. 
praktische, ambtelijke vakken doceert.

Vanavond komen ze     Ds. G.J. van Aalst Vanavond komen ze

Ds. G.J. van Aalst

Gedachten over huisbezoek

Vanavond komen ze_omslag_def.indd   1 11-5-2010   15:15:38

W
ie komt er vandaag?     Ds. L. Terlouw

Wie komt er vandaag?

Ds. L. Terlouw

Gedachten over ziekenbezoek

Onder zieken is veel eenzaamheid. Ook in de christelijke 
gemeenten. Wat kunnen er veel vragen, zorgen en verdriet 
leven in het hart van de patiënt én in het hart van hen die 
rondom hem staan. Wat zegt de Bijbel over ziekenbezoek? 
Wat mogen zieken verwachten van de ambtsdragers? 
Hoe gaan we als gemeenteleden met elkaar om? 

Met behulp van Bijbelse gegevens en praktische voor-
beelden biedt dit boekje handreikingen aan ambtsdragers 
en gemeenteleden over het thema ziekenbezoek.

Ds. L. Terlouw is sinds 2004 predikant van de gereformeer-
de gemeente te Barendrecht.
Voor die tijd was hij jarenlang als geestelijk verzorger 
verbonden aan Verpleeghuis Salem. 
Van zijn hand verschenen diverse publicaties over 
pastorale thema’s. 

Wie komt er vandaag_omslag_def.indd   1 12-10-2010   13:22:30
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Over Aäron staat in de Bijbel niet zo heel veel geschreven. We 
weten dat hij de oudere broer van Mozes was. Hij moest echter 
leren de tweede plaats in te nemen als de hulp van zijn broer. 
Door genade nam Aäron deze plaats gewillig in. Hij moest 
namens de Heere spreken tot het volk van Israël en tegelijk 
was hij de mond van het volk tot de Heere. Aäron mocht als 
eerste hogepriester heel wat keren offeren om voor het volk 
verzoening te doen. Aan het einde van zijn leven vallen echter 
alle voorrechten van het ambt van Aäron weg en sterft hij als een 
arme zondaar, in het gegronde besef dat de grote Hogepriester 
voor hem verzoening zou doen voor al zijn zonden. 

In deze bundel wordt in meditaties stilgestaan bij de 
verschillende facetten van het leven van Aäron en bij de 
betekenis die hij in het heilsplan van de Heere heeft gehad.

Ds J.M.J. Kieviet behandelde deze stof tijdens Bijbellezingen in 
de Christelijke Gereformeerde kerk van Rotterdam-Kralingen.

In de 
schaduw 

van Mozes

Facetten uit 

het leven 

van Aäron

ds. J.M.J. Kieviet
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In de prekenserie Uit den schat des Woords verschijnt 
dit jaar de 62e jaargang. De uitgave is bedoeld als 
handreiking voor de leesdiensten, maar is ook heel 
geschikt voor persoonlijk gebruik. Onderstaande 
predikanten van de gereformeerde gemeenten 
hebben aan deze bundel meegewerkt:

Ds. g.j. van aalst jesaja 40:27-29
Ds. j. Driessen Lukas 14:15-24
Ds. j.j. van Eckeveld Psalm 37:3-5 Nieuwjaar 
Ds. a.j. gunst Lukas 23:34a Eerste kruiswoord
Ds. B. van der Heiden johannes 19:7a jezus voor Pilatus
Ds. g. van Manen jesaja 44:3 en 4 Pinksteren
Ds. F. Mulder jona 1:3-6
Ds. C. Neele Psalm 146:5   
Ds. a. Schreuder Klaagl. 3:22 en 23 Oudjaar
Ds. a. Schot 1 Korinthe 9:24
Ds. W. Visscher Markus 16:2-7 Opstanding
Ds. j.W. Verweij Lukas 2:1-7 Kerst

Aäron is niet zo’n bekende fi guur uit de Bijbel. Hij leefde in de schaduw 
van zijn broer Mozes. Hij was hem behulpzaam bij het leiden van het volk 
Israël. Maar Aäron was tegelijkertijd iemand die gemakkelijk toegaf aan 
de wensen van het volk. Zo liet hij de aanbidding van het gouden kalf toe 
en kwam hij in opstand tegen Mozes. 
Aäron was een mens van gelijke beweging als een ieder van ons. Toch 
mocht hij de eerste hogepriester zijn. Hij was door de Heere verwaardigd 
tot dat hoge ambt.
Deze meditaties werpen licht op het leven van Aäron en de betekenis die 
hij in het heilsplan van de Heere heeft gehad. Wanneer we over Aäron na-
denken, wat een machtige perspectieven openen zich dan op Christus, 
de grote Hogepriester Die met Zijn eigen bloed is ingegaan in het he-
melse heiligdom.

In de prekenserie Uit den schat des Woords verschijnt dit jaar de 62e 
jaargang. Onderstaande predikanten van de Gereformeerde Gemeenten 
hebben aan deze bundel meegewerkt:

Ds. G.J. van Aalst  Jesaja 40:27-29
Ds. J. Driessen  Lukas 14:15-24
Ds. J.J. van Eckeveld Nieuwjaar Psalm 37:3-5
Ds. A.J. Gunst Eerste kruiswoord Lukas 23:34a
Ds. B. van der Heiden Jezus voor Pilatus Johannes 19:7a
Ds. G. van Manen Pinksteren Jesaja 44:3 en 4
Ds. F. Mulder  Jona 1:3-6
Ds. C. Neele  Psalm 146:5
Ds. A. Schreuder Oudjaar Klaagliederen 3:22 en 23
Ds. A. Schot  1 Korinthe 9:24
Ds. W. Visscher Opstanding Markus 16:2-7
Ds. J.W. Verweij Kerst Lukas 2:1-7

In de schaduw van Mozes 
Facetten uit het leven van Aäron

Uit den schat des Woords
62e jaargang

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm 
Omvang ca. 200 pag.
Verkoopprijs € 22,50
ISBN 978 90 336 30156
Verschijnt maart 2011

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm 
Omvang ca. 160 pag.
Verkoopprijs € 15,90
ISBN 978 90 336 29945
Verschijnt april 2011

Ds. J.M.J. Kieviet

Ds. J.M.J. Kieviet is als predikant 
verbonden aan de christelijke 
gereformeerde kerk van Dordrecht-
Centrum. Ds. Kieviet is bekend van 
zijn column in het Reformatorisch 
Dagblad en zijn bijdragen in de 
kerkelijke bladen De Wekker en 
Bewaar het pand.

Diverse predikanten

In de prekenserie Uit den schat des 
Woords verschijnt dit jaar de 62e 
jaargang. De uitgave is bedoeld als 
handreiking voor de leesdiensten, 
maar is ook heel geschikt voor 
persoonlijk gebruik.
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ds. W. silfhout

Met gelovige verwachting is in de tijd van het oude 
testament uitgezien naar de komst van de Verlosser.  had 
Zacharia niet geprofeteerd: ‘Zie, uw Koning zal u komen, 
rechtvaardig, en hij is een heiland’? 

Jubelend heeft men hem binnengehaald in Jeruzalem 
aan het eind van Zijn omwandeling op aarde, roepend: 
‘hosanna, gezegend is hij die komt in de Naam des 
heeren, hij die is de Koning israëls!’

Zelfs de ongelovige Pilatus heeft hem aangewezen met de 
woorden: ‘Zie, uw Koning.’

En wij?

in deze bundel vindt u:

– drie preken over Zijn geboorte (Kerst)

– drie preken over Zijn omwandeling op aarde

– drie preken over Zijn bitter lijden en sterven 
(lijdensweken)

•
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Negen preken over het leven 

van de heere Jezus

Zie_uwKoning_omslag.indd   15 4-1-2011   15:07:42
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In dit boekje maakt Koelman dui-
delijk wat de oefeningen en daden 
van het geloof zijn. Sterk wijst hij 
erop dat de zaligheid buiten de 
mens ligt; daarin ligt de bevrij-
dende kracht van het Evangelie. 
Koelman wijst er nadrukkelijk op 
dat we onszelf nooit mogen koes-
teren in klachten en twijfels. Sommigen menen dat dit 
rechtzinnig is, maar het is de dood.
‘Wacht u ervoor om te denken, zelfs om enig vermoe-
den in uw hart te koesteren, dat Christus niet aan al-
len aangeboden wordt, maar alleen aan degenen die 
zulk een diep inzicht in en een gevoel hebben van hun 
gebrek, wat alleen aan de begenadigden door Gods 
Geest gegeven wordt. Christus wordt aan allen, die het 
Evangelie horen, vrij aangeboden.’ (…)
‘Een ziel kan Christus niet te vroeg aannemen en om-
helzen en door Hem tot God gaan om vrede, genezing 
en zaligheid. Het is onmogelijk dat dat gebeuren zou,  
want God roept iedere zondaar heden tot Christus.’

���

�g�e�l�o�o�f�g�e�l�o�o�f�g�e�l�o�o�f
de natuur
en gronden

van het

jakobus koelman

Die God leeft nog

Jonathan Edwards (1703-1758), de bekende Ameri-
kaanse opwekkingsprediker, beschrijft in dit boek hoe 
er in zijn gemeente in enkele maanden vele mensen 
tot bekering kwamen. De omstandigheden ten tijde 
van Edwards waren allerminst geschikt voor een 
opleving van het geestelijke leven. Er waren veel dwa-
lingen in de kerk en de noodzaak van wedergeboorte 
en bekering werd nauwelijks gehoord. 

De God uit de tijd van Edwards leeft nog. Zou de Heere
ook in onze tijd geen wonderen kunnen doen? Hoe 
donkerder de tijd, hoe duidelijker Zijn werk zal blijken.    
Dit verslag over de opleving in Nieuw-Engeland had 
destijds veel invloed en werd vaak vertaald. Aan deze 
uitgave is de preek van Edwards toegevoegd die zo’n 
grote uitwerking had dat velen bekeerd werden. 
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Jonathan Edwards

Met gelovige verwachting is in de tijd van het Oude Testament uitgezien 
naar de komst van de Verlosser. Had Zacharia niet geprofeteerd: ‘Zie, uw 
Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland’? 
Jubelend heeft men Hem binnengehaald in Jeruzalem aan het eind van 
Zijn omwandeling op aarde, roepend: ‘Hosanna, gezegend is Hij Die 
komt in de Naam des Heeren, Hij Die is de Koning Israëls!’
Zelfs de ongelovige Pilatus heeft Hem aangewezen met de woorden: 
‘Zie, uw Koning.’ En wij?

In deze bundel vindt u:
drie preken over Zijn geboorte (Kerst)
drie preken over Zijn omwandeling op aarde
drie preken over Zijn bitter lijden en sterven (lijdensweken)

In dit boek maakt 
Koelman duidelijk wat 
de oefeningen en da-
den van het geloof zijn. 
Sterk benadrukt hij dat 
de zaligheid buiten de 
mens ligt. Daarin ligt de 
bevrijdende kracht van 
het Evangelie.

Zie Uw Koning 
Negen preken over het leven van de Heere Jezus

De natuur en gronden 
van het geloof
Jakobus Koelman

De natuur en gronden 
van het geloof
Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm 
Omvang ca. 150 pag.
Verkoopprijs € 14,90
ISBN 978 90 336 30316
Verschijnt april 2011
Herziene herdruk

Die God leeft nog
Uitvoering gebonden
Formaat: 14,8 x 21,5 cm
Omvang 129 pagina’s
Verkoopprijs € 14,90
ISBN 978 90 336 09640
Verschijnt maart 2011
Herziene herdruk

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm 
Omvang ca. 144 pag.
Verkoopprijs € 15,90
ISBN 978 90 336 30187
Verschijnt maart 2011

Ds. W. Silfhout

Ds. Silfhout is als predikant verbon-
den aan de gereformeerde gemeen-
te te Capelle aan den IJssel.
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Die God leeft nog
Jonathan Edwards

Edwards beschrijft hoe 
tientallen mensen in 
zijn gemeente uit de 
duisternis tot het licht 
getrokken werden. 
Achterin is een preek 
van Edwards op-
genomen.
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Maar ten Luther

13 1313

Bidden met het hart verscheen in 1535 onder de 
titel Een eenvoudige manier om te bidden, voor een 
goede vriend. Het geschrift geeft een goed beeld 
van Luthers opvatting van het gebed. Ook biedt 
het een inkijk in zijn eigen gebedspraktijk.

In de reeks Graankorrels verschijnen geschriften 
van reformatoren, puriteinen en nadere 
reformatoren.

09558_Graank_Biddenmhart Luther_omslag_11.indd   1 26-10-2010   11:04:53
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Ipitiuria quiae porepudae nusam ium eicid 
modiorro eati ium quam esequat emqui-
bus commos sum quate elluptatem as auta 
deliquas maio. Odistia non eum rat.
Nequam ea debis ullorit, qui restota ten-
denisciam quiae di quiscitione sumquo 
magni nobis idit etus id explacepel ium 
arum idessedit et lam ea ium archic tem 
ut voluptat occus eos ea dolut autam eum 
quidellabo. Nam repelecto cum si sum vo-
lupta quibus.
Ehendicipsam eatem. Ut earchictem fugi-
tae incipsa ndantibus.
Dolor rem sedigeni dolupient.
Ra pro endestis maio doluptio. Feris vent 
antotat occae volupti atiandi atentin re-
ratiore ratio maio explam, suntorerum 
de assenimagnam quatem adis si autem 
dolore laceptatur re que corumet velibus 
aectectus.

Hervormd-gereformeerd gedachtegoed

Dr. ir. J. van der Graaf

GEZEGD
GEPREEKT
GESCHREVEN

In de reeks Graankorrels verschijnen geschriften van reformatoren, puri-
teinen en nadere reformatoren.

Eerder verschenen:
Thomas Watson: Oprecht als de duiven  978 90 336 07660
Maarten Luther: De gouden huwelijksregels 978 90 336 07677
Coenraad Mel: Gedenk aan uw Schepper 978 90 336 07684
Thomas Manton: Het gebed des Heeren 978 90 336 29587
Johannes Calvijn: Het gulden boekske 978 90 336 29594
Abraham Hellenbroek: De zonde van onwil 978 90 336 29600
Johannes Beukelman: De Zaligmaker geboren 978 90 336 29884
Joseph Alleine: In gesprek met uw hart 978 90 336 29877
John Wycliffe: Een solide bouwwerk 978 90 336 29860
Theodorus Avinck: Zie, Ik sta aan de deur 978 90 336 08308
Charles Bridges: Meditaties over Psalm 119 978 90 336 08896
John C. Ryle: De goede strijd 978 90 336 09367

Gezegd, gepreekt, geschreven bevat kenmerkende fragmenten uit de 
geestelijke nalatenschap van hervormd gereformeerde predikanten. De 
fragmenten zijn geput uit hun nagelaten geschriften. 

Deze bloemlezing is samengesteld door dr. ir. J. van der Graaf. Hij heeft 
vrijwel alle predikanten die in deze bundel aan het woord komen per-
soonlijk gekend.

Aan het woord komen o.a. ds. H.G. Abma, ds. L. Blok, ds. G. Boer, 
ds. Jac. van Dijk, ds. J.T. Doornenbal, ds. H. Goedhart, ds. I. Kieviet, 
ds. W.L. Tukker.

Bidden met het hart
Serie graankorrels

Gezegd, gepreekt, geschreven
Hervormd gereformeerd gedachtegoed

Uitvoering gebonden
Formaat 11 x 16 cm 
Omvang 112 pag.
Verkoopprijs € 12,90 
ISBN 978 90 336 30453
Verschijnt april 2011

Uitvoering gebonden
Formaat 10 x 14,4 cm
Omvang 64 pag.
Verkoopprijs € 7,90 
ISBN 978 90 336 09558
Is reeds verschenen

Maarten Luther

Bidden met het hart verscheen in 
1535 onder de titel Een eenvoudige 
manier om te bidden, voor een 
goede vriend. 
Het geeft een goed 
beeld van Luthers opvat-
ting van het gebed. Ook 
biedt het een inkijk in zijn 
eigen gebedspraktijk.

Dr. ir. J. van der Graaf

De auteur bekleedde ruim dertig 
jaar de functie van algemeen secre-
taris vanwege de Gereformeerde 
Bond binnen de Nederlandse 
Hervormde Kerk. Hij heeft vele pu-
blicaties op zijn naam staan.
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Treffende citaten 
van Boston,

Flavel, Watson 
en andere 
puriteinen

Treffende citaten 
van Boston, Flavel, Watson 

en andere puriteinen

puur iipuur ii
Treffende 

citaten van 
Maarten 
Luther

Treffende citaten van 
Maarten Luther

genade
genade

Geloof
C.H. Spurgeon

Citaten uit Geloof:

Voedt u met Christus, Die het 
dagelijks Manna is, en u zult echt 
leven.

Wij haten de zonde; daarom 
verblijden wij ons in Christus, Die 
werd geopenbaard om de zonde 
weg te nemen. 

Wie op aarde gelukkig wil zijn 
moet vrienden hebben. Wie 
hierna gelukkig wil zijn, moet een 
Vriend zoeken in de Persoon van 
God, de Vader van Zijn volk.

Toevlucht
Samuel Rutherford

Citaten uit Toevlucht:

Christus’ tederheid neemt toe, 
als Hij ons ziet worstelen met ons 
ongeloof.

De arts Christus gaat graag op de 
rand van het bed van een zieke 
zondaar zitten, om dicht bij hem 
te zijn en zijn pols te voelen. 

Pareltjes Onder de naam 
‘Pareltjes’ brengen wij 
een serie kleine boekjes met 
een rijke inhoud. Gebonden en 
genaaid, met leeslint. 
Een ideaal cadeautje.

Eerder verschenen: 

Puur
Citaten van puriteinen
ISBN 978 90 336 08339

Licht
Uitspraken van de Heere Jezus
ISBN 978 90 336 08322

Waarheid
Belangrijke teksten uit de Bijbel
ISBN 978 90 336 08315

Wijsheid uit de Vroege Kerk
Citaten van Ambrosius, Augustinus 
en andere kerkvaders
ISBN 978 90 336 08612

Puur II
Treffende citaten van Boston, Flavel, 
Watson en andere puriteinen
ISBN 978 90 336 09565

Genade
Treffende citaten 
van Maarten Luther
ISBN 978 90 336 09541
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Uitvoering gebonden
Formaat 5,5 x 8 cm 
Omvang ca. 240 pag.
Verkoopprijs € 4,95
ISBN 978 90 336 30200
Verschijnt april 2011

Uitvoering gebonden
Formaat 5,5 x 8 cm 
Omvang ca. 240 pag.
Verkoopprijs € 4,95
ISBN 978 90 336 30217
Verschijnt april 2011

Treffende 
citaten van 

C.H. Spurgeon

Treffende citaten 
van C.H. Spurgeon 

geloofgeloof

Uitvoering gebonden

Treffende 
citaten van 

S. Rutherford

Treffende citaten 
van S. Rutherford 

toevlucht
toevlucht
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De Heidelbergse Catechismus is ons meest bekende belijdenisge-
schrift.
Met de woorden: ‘Wat is uw enige troost, beide in het leven en ster-
ven’ geeft dit belijdenisgeschrift helder omlijnd aan, waar het om 
gaat.
De titel ‘Wiens gunst ons troost’ (Ps. 108:6 berijmd) verwijst dan ook 
naar deze zeer belangrijke vraag en het veelinhoudend antwoord 
van Zondag 1.
Deze troost vloeit voort uit Gods vrije gunst die eeuwig Hem 
bewoog. 
In de Catechismus ontvangen wij onderwijs over de gunst van God, 
die de oorzaak van de zaligheid is én hoe wij deel krijgen aan deze 
troost voor eigen hart en leven.

Deel I, Zondag 1 t/m 24

D. D. H

EEN PREKENSERIE OVER DE 
HEIDELBERGSE CATECHISMUS

D
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M
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Wiens gunst
ons troost



Wiens gunst ons troost-omslag.indd   1 12-1-2011   6:42:08

Deel 1

De Heidelbergse Catechismus is ons meest bekende belijdenisgeschrift.
Met de woorden: ‘Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven’ 
geeft dit belijdenisgeschrift helder omlijnd aan, waar het om gaat.
De titel ‘Wiens gunst ons troost’ (Ps. 108:6 berijmd) verwijst dan ook naar 
deze zeer belangrijke vraag en het veelinhoudend antwoord van Zondag 1.
Deze troost vloeit voort uit Gods vrije gunst die eeuwig Hem bewoog. 
In de Catechismus ontvangen wij onderwijs over de gunst van God, die 
de oorzaak van de zaligheid is én hoe wij deel krijgen aan deze troost 
voor eigen hart en leven.

Wiens gunst ons troost
Een prekenserie over de Zondagen 1 t/m 24 van de 
Heidelbergse Catechismus

En om Uw gunst en waarheid saam
Uitvoering gebonden
Formaat 16 x 24 cm
Omvang ca. 460 pag.
Verkoopprijs € 32,50
ISBN 978 90 336 09633
Verschijnt juli 2011
Herdruk

Zo ik niet had geloofd
Uitvoering gebonden
Formaat 16 x 24 cm
Omvang ca. 430 pag.
Verkoopprijs € 32,50
ISBN 978 90 336 09626
Verschijnt juli 2011
Herdruk

De eerste druk van deze twee 
boeken is nog verkrijgbaar.

Ds. D. Heemskerk

De auteur is predikant van de 
hersteld hervormde gemeente in 
Genemuiden.

Uitvoering gebonden
Formaat 16 x 24 cm
Omvang ca. 600 pag.
Verkoopprijs € 39,90 
ISBN 978 90 336 30323 deel 1
Verschijnt juli 2011
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EEN PREKENSERIE OVER DE 
DORDTSE LEERREGELS

D. D. H
Deze bundel bevat 37 preken over de Dordtse Leerregels. Het 
onderwijs van ons voorgeslacht bevat niet alleen lessen voor de 17e 
eeuw, maar ook voor onze 21e eeuw. De boodschap is helder en 
uiterst actueel. 
In de titel is samengevat waar het ten diepste om gaat. De gunst van 
God is de enige grond van de zaligheid. Het is de vrije gunst, die 
eeuwig Hem bewoog. Wat hebben de Dordtse vaderen dat krachtig 
verwoord tegen de remonstranten! Daarbij hebben zij keer op keer 
verwezen naar het zuivere Woord der waarheid. Zijn gunst en Zijn 
Woord zijn de vaste pijlers waarop de zaligheid van de Kerk rust. 

Ds. D. Heemskerk is als predikant verbonden aan de hersteld her-
vormde gemeente te Genemuiden. Voorheen diende hij de her-
vormde gemeenten te Maartensdijk, Ouddorp, Nieuwleusen, 
Garderen en Opheusden. 
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En om Uw gunst 
en waarheid saam

Omslag En om Uw gunst2.indd   1 10-1-2011   11:54:06

EEN PREKENSERIE OVER DE 
NEDERLANDSE GELOOFSBELIJDENIS

D. D. H
De Nederlandse Geloofsbelijdenis is minder bekend dan de 
Heidelbergse Catechismus, maar niet minder belangrijk. Zeker in 
een tijd waarin de waarde van de belijdenisgeschriften ter discussie 
staat is het nodig de inhoud van dit belijdenisgeschrift ter harte te 
nemen.  Daarin wordt immers het Woord van God aangewezen als 
het middel tot ons eeuwig behoud, Christus wordt erin aangewezen 
als de grond der zaligheid en het geloof als het noodzakelijk instru-
ment. 

Ds. D. Heemskerk is als predikant verbonden aan de hersteld her-
vormde gemeente te Genemuiden. Voorheen diende hij de her-
vormde gemeenten te Maartensdijk, Ouddorp, Nieuwleusen, 
Garderen en Opheusden. 
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Zo ik niet
had geloofd

Zo ik niet
had geloofd

Zo ik niet had geloofd-omslag.indd   1 10-1-2011   11:53:00

Een prekenserie 
over de Dordtse 
Leerregels. Dit boek 
bevat 37 preken over 
de Dordtse Leerregels, 
gehouden in de mid-
dagdiensten van de 
hervormde gemeente 
te Nieuwleusen.

En om Uw gunst en 
waarheid saam

Zo ik niet had geloofd

Een prekenserie 
over de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis.
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Iquo eos mi, sandis que occumet ut alitibus, veliam, sequam haria 
que mod magnam, sunt imus est, quam que evelis doluptae. Com-
nis volorem dolo quo odipsam dit, cusantem il ipsa vid qui duciis 
anis se evelent, untecto taquamet, consequi ut et ame dolut rem. 
Nam eniendebitem ad quis moluptate expel et et repersperio. Erum 
eosandae verum alibera cum doloremo voluptate poresti berume 
vel 
cuptasit, consequat laccuptaquid quam quisita tissincil mint, con-
sed minciam laborec totaquam lit ommolup tureiur, num sit untis-
tibus 

dene optationem lis magnatenim et re nonserum exerum harum a iuria-
tem rerrum quost es etusantur, odi volo ea quam, conem. 

Johannes hus veroordeeld_omslag.indd   1 13-1-2011   13:58:24

Vertaald door ds. L.H. Oosten

Johannes Hus (1373-1415) was rector magnifi cus van de universiteit 
van Praag. Hij werd sterk beïnvloed door John Wycliffe (1330-1384) 
en is een belangrijke voorloper van de Reformatie geweest. 
In 1409 sprak de paus de banvloek over hem uit vanwege zijn kritiek op 
de misstanden in de Katholieke Kerk. Hus werd veroordeeld tot de dood 
op de brandstapel. Een vonnis dat op 6 juli 1415 voltrokken werd. 
Poggius de Papist was de abt die Hus dagvaardde. Hij maakte een ver-
slag van het concilie. Poggius kwam door Hus’ gedrag en prediking tot 
bekering en legde daarvan op het concilie getuigenis af. 

Johannes Hus veroordeeld
Een ontroerend ooggetuigenverslag van Poggius 
de Papist

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 108 pag.
Verkoopprijs € 15,90
ISBN 978 90 336 30460
Verschijnt mei 2011

Woorden van opwekking
Uitvoering gebonden
Formaat 13 x 19 cm 
Omvang 120 pag.
Verkoopprijs € 9,95 
ISBN 978 90 336 30408
Verschijnt april 2011
Herziene herdruk
Eerder verschenen onder de titel 
Woorden van waarschuwing.

Woorden van troost
Uitvoering gebonden
Formaat 13 x 19 cm 
Omvang 120 pag.
Verkoopprijs € 9,95 
ISBN 978 90 336 30415
Verschijnt april 2011
Herdruk

C.H. Spurgeon

Charles Haddon Spurgeon (1834-
1892) wordt als een van de meest 
bekende predikers ter wereld 
beschouwd.

Ds. L.H. Oosten

Ds. L.H. Oosten is hervormd 
emerituspredikant.
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WannUdipisci psandae pelecabor aboressi doluptatem 
si consenias exero blaborem fugit volor ressit, 
quaturibusae nati natestione parum a etur?
Is nobit lanis sit abori omniet hicatium et harum aut 
doluptas earcia estiunt.
Ri sit eribus. Aruntiam quis erumquam, ullautam que 
et quiassi tatures desciis qui omnimusae natur repuda 
dolupient aut exerro erferunde verfere, nos moleni 
audamet fugiam quam quidunt aruptatur sam, natem. 
Occaborae. Etur?
Giat exerfer naturest volupta tincil iliquid modi 
doloreperum lab intint fugia nusdaest aut quo ex eatent, 
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prataeri ommoluptias et od ut ratiae volor aboreicia 
volupta nita everit, sam intotatiis perum eaquoditio. 
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nctorunt atium que volupta tusant quid que lam,
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WannUdipisci psandae pelecabor aboressi doluptatem 
si consenias exero blaborem fugit volor ressit, 
quaturibusae nati natestione parum a etur?
Is nobit lanis sit abori omniet hicatium et harum aut 
doluptas earcia estiunt.
Ri sit eribus. Aruntiam quis erumquam, ullautam que 
et quiassi tatures desciis qui omnimusae natur repuda 
dolupient aut exerro erferunde verfere, nos moleni 
audamet fugiam quam quidunt aruptatur sam, natem. 
Occaborae. Etur?
Giat exerfer naturest volupta tincil iliquid modi 
doloreperum lab intint fugia nusdaest aut quo ex eatent, 
quunt autatiae velent, ne que nestis ea volorro tet resti 
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prataeri ommoluptias et od ut ratiae volor aboreicia 
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Woorden van troost

In deze meditaties wekt 
Spurgeon zondaren 
op om hun behoud 
in Christus te zoeken. 
Hij gaat met hen in 
gesprek en onderzoekt 
de argumenten die ze 
hanteren om hun be-
kering uit te stellen. Op 
de hem kenmerkende, 
vurige manier prijst hij 
Christus aan als de 
enige Weg.

Woorden van opwekking Woorden van troost

Gelovigen verkeren 
soms in het duister. Ze 
worden beheerst door 
zorgen, vrees of twijfel. 
In deze korte medita-
ties wekt Spurgeon hen 
op om van zichzelf af 
te zien. Hij wijst op de 
rijkdom en troost die in 
Christus hun deel is.
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R.M. McCheyne, Andrew 
Gray, Matthew Henry en 
Thomas Watson

Meditaties rondom het Heilig Avondmaal
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De meditaties in dit geschenkboekje zijn een praktische 
handreiking voor de week van voorbereiding op het 
Heilig Avondmaal. 

Voor elke dag is er een gedeelte voor zelfonderzoek en 
een onderwijzend gedeelte over de woorden: ‘Wendt u 
naar Mij toe, wordt behouden …’

Voor de avondmaalszondag wordt heel praktisch aan-
gegeven hoe de gestalte van ons hart dient te zijn als 
we naderen tot de Tafel. 

De bundel besluit met de bemoediging: ‘Wie zal ons 
scheiden van de liefde van Christus?’ (Rom. 8:35-37).

Bij de samenstelling is gebruik gemaakt van werken 
van puriteinen. 

Eerder verschenen in deze serie Ik voor u en 
Verbroken voor u

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Ouderenpastoraat heeft in het hart van 
Dr. W.H. Velema altijd een belangrijke plaats 
gehad. Zelfs in de periode dat hij hoogleraar 
was en minder tijd kon besteden aan het pas-
torale werk. Inmiddels is zijn persoonlijke 
leven ook gestempeld door de zorgen van de 
ouderdom. 

In dit geschenkboekje denkt hij met u na over 
de voorbereiding op het naderende afscheid. 
Zijn we bereid?
Aan de hand van persoonlijke getuigenissen 
uit de Bijbel horen we in Wie en waar steun 
en houvast te vinden is op weg naar het einde. 
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dr. w.h. velema

 n a a r h e t e i n d e
Op weg

De meditaties in dit geschenkboekje zijn een praktische handreiking voor 
de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal. 
Voor elke dag is er een gedeelte voor zelfonderzoek en een onderwijzend 
gedeelte over de woorden: ‘Wendt u naar Mij toe, wordt behouden …’
Voor de avondmaalszondag wordt heel praktisch aangegeven hoe de 
gestalte van ons hart dient te zijn als we naderen tot de Tafel. 
De bundel besluit met de bemoediging: ‘Wie zal ons scheiden van de 
liefde van Christus?’ (Rom. 8:35-37).

Ouderenpastoraat heeft in het hart van Dr. W.H. Velema altijd een belang-
rijke plaats gehad. Zelfs in de periode dat hij hoogleraar was en minder 
tijd kon besteden aan het pastorale werk. Inmiddels is zijn persoonlijke 
leven ook gestempeld door de zorgen van de ouderdom. 
In dit geschenkboekje denkt hij met u na over de voorbereiding op het 
naderende afscheid. Zijn we bereid?
Aan de hand van persoonlijke getuigenissen uit de Bijbel horen we in Wie 
en waar steun en houvast te vinden is op weg naar het einde. 

Vergoten voor u

Op weg naar het einde

Uitvoering gebonden
Formaat 11 x 16 cm 
Omvang ca. 80 pag.
Verkoopprijs € 10,90
ISBN 978 90 336 30170
Verschijnt maart 2011

Uitvoering gebonden
Formaat 11 x 16 cm 
Omvang ca. 80 pag.
Verkoopprijs € 10,90
ISBN 978 90 336 30163
Verschijnt maart 2011

Samengesteld door 
J. Kranendonk-Gijssen

Bij de samenstelling is gebruik 
gemaakt van werken van 
R.M. McCheyne, Andrew Gray, 
Matthew Henry en Thomas Watson.

Dr. W.H. Velema

Dr. W.H. Velema (1929) is eme-
ritus hoogleraar ethiek aan de 
Theologische Universiteit te 
Apeldoorn. Als ethicus nam hij in 
de breedte van de gereformeerde 
gezindte jarenlang een belangrijke 
plaats in.
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De taal van 
mijn TUINmijnTUINTUINTUINmijnTUINTUINTUIN

Ds. J.R.Volk
Illustraties Mattie de Bruine

Taal van de tuin05.indd   1 18-1-2011   14:54:15

‘Een tuin lijkt wel wat op het leven. Van beide geldt dat het vaak heel an-
ders gaat dan je verwachtte. Dat komt omdat wij de dingen niet zelf in 
handen hebben, maar de Heere alles bestuurt.’

Het bezig zijn in de tuin zorgt vaak voor verrassingen. De schoonheid 
van een onopvallende bloem, een plant die verdwenen lijkt te zijn en on-
verwachts weer boven komt. De auteur maakt de lezer deelgenoot van 
zijn verwondering over alles wat hij in zijn tuin tegenkomt. Vaak vormt het 
leven in de natuur een treffend beeld van het geestelijke leven.

Met kleurenillustraties van Mattie de Bruine.

De taal van mijn tuin

Eerder verschenen geschenkboekjes:

Uitvoering gebonden
Formaat 11 x 16 cm 
Omvang ca. 80 pag.
Verkoopprijs € 10,90
ISBN 978 90 336 30149
Verschijnt mei 2011

Ds. J.R. Volk

Ds. J.R. Volk is emeritus predi-
kant van de Protestante Kerk in 
Nederland. Hij is medewerker van 
het blad Om Sions wil.

Gij troost mijn ziel, Ds. 
P. Honkoop, Zeven medi-
taties over Psalm 23, ISBN 
978 90 336 06724; € 10,90

Ik voor u, McCheyne, 
Henry, Watson e.a. 
Meditaties rondom het 
Heilig Avondmaal, ISBN 
978 90 336 29631; € 10,90

Verbroken voor u, 
W. à Brakel e.a., 
Meditaties rondom het 
Heilig Avondmaal, ISBN 
978 90 336 08346; € 10,90

Verwachting, Voor aan-
staande en jonge ouders, 
J. Bunyan e.a., 
ISBN 978 90 336 08353; 
€ 10,90

Levenskracht, Troost 
uit de Psalmen, Ds. J.T. 
Doornenbal, ISBN 978 90 
336 09336; € 10,90

Liefde en trouw, 
Gedeelten geselec-
teerd uit de werken van 
Spurgeon, ISBN 978 90 
336 09589; € 10,90
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Ds. P. Honkoop
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Dit geschenkboekje bevat zeven meditaties 
over Psalm 23. 

‘Bij deze overdenking van Psalm 23 ligt het 
accent niet op een uitputtende exegetische 
benadering. In mij leeft de hoop dat de 
meditaties tot troost en bemoediging mogen 
zijn. Zo wens ik het zaad des Woords te 
zaaien, wat voldoende is om de opwas aan 
de Maaier over te laten’, aldus ds. Honkoop

Ds. P. Honkoop diende de gereformeerde 
gemeente te Kampen van 1965 tot aan zijn 
overlijden in 1994. Hij was tevens docent 
aan de Theologische School te Rotterdam.  

voor u
VERBROKEN

Wilhelmus à Brakel
Matthew Henry
Petrus Immens
Willem Teellinck

Meditaties rondom het Heilig Avondmaal

VERBROKEN voor u
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De meditaties zijn een praktische handreiking voor 
de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal, 
voor de avondmaalszondag zelf, en de tijd ná het 
Avondmaal. 
Het zelfonderzoek richt zich met name op ‘het ware 
bruiloftskleed’ dat nodig is om de Koninklijke Gastheer 
aan Zijn tafel te ontmoeten. Het onderwijs richt zich op 
het leven, lijden en sterven van Christus.

Bij de samenstelling is gebruik gemaakt van werken van 
een puritein en predikanten uit de tijd van de Nadere 
Reformatie.

Eerder verscheen Ik voor u

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

De Psalmen zijn alle eeuwen door een bron 
van troost en bemoediging geweest voor 
pelgrims op weg naar Sion. De Heere is de 
Onveranderlijke. Hij is eeuwig Dezelfde. 
Ook nu wil Hij een Leidsman, een Hulp in 
benauwdheden, een Rotssteen, een Toevlucht 
en Bewaarder zijn. In Hem is levenskracht.

Ds. J.T. Doornenbal schrijft: ‘Altijd als de nood 
zo hoog was, was Hij ter redding nabij de ziel die 
tot Hem vluchtte. Nooit heeft iemand vergeefs op 
Hem vertrouwd.’

De korte overdenkingen in dit geschenk-
boekje zijn een selectie uit de vele meditaties 
die van zijn hand verschenen. 

Samengesteld door Lulof Dalhuisen

Levenskracht      

Ds. J.T. Doornenbal

 even skracht even skracht even skracht even skracht even skracht
Troost uit de Psalmen

D
s. J.T. D

oornenbal
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John Bunyan, Jacobus Fruytier e.a.

Opvoeden … een mooie maar ook moeilijke taak. 
Wat kunnen er veel vragen leven in het hart van 
aanstaande of jonge ouders. 
Ook vroeger worstelde men daar mee. Dat blijkt uit 
de raad die onze vaderen gaven aan de hand van 
Gods Woord.  

In dit geschenkboekje wordt de verantwoordelijkheid 
van ouders – zowel tijdens de zwangerschap als 
in de opvoeding van jonge kinderen – op een heel 
praktische manier besproken. 

Bij de samenstelling is gebruik gemaakt van werken 
van puriteinen en predikanten uit de tijd van de 
Reformatie en de Nadere Reformatie.

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Verwachting

John Bunyan,
Jacobus Fruytier,
Matthew Henry

Jacobus Koelman e.a.       

Verwachting
Voor aanstaande en jonge ouders

Liefde en trouw, twee sleutelwoorden met 
een diepe betekenis! Zij zijn van groot belang 
in de relatie tussen man en vrouw, kinderen 
en ouders, en familieleden onderling. Ook in 
onze vriendenkring spelen zij een grote rol. 
Er is echter een liefde en trouw die daar 
bovenuit stijgt. Namelijk: ‘Hierin is de liefde, 
niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat 
Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon 
gezonden heeft tot een Verzoening voor 
onze zonden’ (1 Joh. 4:10). 

In dit geschenkboekje zijn gedeelten van liefde 
en trouw geselecteerd uit de werken van de 
bekende Londense prediker Charles Haddon 
Spurgeon.

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Liefde en trouw      

Liefde en trouw
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Gedichten

M.A. Groeneweg-de Reuver
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Ik ben met u
De dichtbundels van mevrouw M.A. Groeneweg- 
de Reuver én de kaarten met haar gedichten zijn 
bij velen bekend en geliefd.

In deze negende dichtbundel weet zij opnieuw 
op een gevoelvolle manier te verwoorden wat 
er in allerlei omstandigheden in ons hart kan 
omgaan. De gedichten wijzen altijd op Hem, 
van Wie alleen echte hulp kan komen!

Gaat onze weg soms door een donk’re nacht,

Dan zal Hij in Zijn trouw ons niet vergeten.

Als wij op ons ‘waarom’ geen antwoord weten,

Sterkt Hij het hart dat smekend op Hem wacht.

12,5x20-pb_gedichtbundel02ddd.indd   1 18-1-2011   11:03:49

De dichtbundels van mevrouw M.A. Groeneweg-de Reuver én de kaar-
ten met haar gedichten zijn bij velen bekend en geliefd.
In deze negende dichtbundel weet zij opnieuw op een gevoelvolle manier 
te verwoorden wat er in allerlei omstandigheden in ons hart kan omgaan. 
De gedichten wijzen altijd op Hem, van Wie alleen echte hulp kan komen!

Gaat onze weg soms door een donk’re nacht,
Dan zal Hij in Zijn trouw ons niet vergeten.
Als wij op ons ‘waarom’ geen antwoord weten,
Sterkt Hij het hart dat smekend op Hem wacht. 

Ik ben met u

Geef ons kracht
Uitvoering paperback
Formaat 12,5 x 20 cm 
Omvang 64 pag.
Verkoopprijs € 8,95
ISBN 978 90 336 30248
Verschijnt maart 2011

Mijn rechterhand gevat
Uitvoering paperback
Formaat 12,5 x 20 cm 
Omvang 64 pag.
Verkoopprijs € 8,95
ISBN 978 90 336 30255
Verschijnt maart 2011

Uitvoering paperback
Formaat 12,5 x 20 cm 
Omvang ca. 64 pag.
Verkoopprijs € 8,95 
ISBN 978 90 336 30057
Verschijnt maart 2011

M.A. Groeneweg-de Reuver

De gedichten van mevr. M.A. 
Groeneweg-de Reuver zijn voor 
velen tot troost en bemoediging. 
Thema’s als ziekte, verdriet, zorg en 
geloofsstrijd komen aan de orde. 
Steeds wijst zij de weg naar Hem 
Die troost en kracht wil geven. 
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M.A. Groeneweg-de Reuver
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Gedichten

kracht

In deze dichtbundel vertolkt mevrouw 
M.A. Groeneweg-de Reuver gevoelens rond 
de thema’s  ziekte, eenzaamheid, moeite en 
verdriet.

Zij laat in haar gedichten uitkomen dat niets 
bij geval gebeurt, maar dat alles ons toekomt 
van Gods Vaderlijke hand.

‘k Wil U volgen, o mijn God,
Maak mij stil en houd mij klein.
Krom wordt recht, o zalig lot,
Als ik straks bij U mag zijn! 

De gedichten zijn bijzonder geschikt voor 
zieken, rouwdragenden en eenzamen. 

12,5x20-pb_gedichtbundel02eee.indd   1 18-1-2011   11:01:16

M
ijn rechterhand gevat

Mijn 
rechterhand 
gevat

Gedichten

Mijn 
rechterhand

gevat
M.A. Groeneweg-de Reuver

In deze bundel treft u gedichten aan die iets laten 
zien van de strijd en de beproevingen van Gods 
kinderen. Maar we lezen ook van Gods rijke 
vertroostingen, die Hij Zijn kinderen schenkt door 
de kracht van het geloof. 

U  in de 1e regel vs. Je in de 2e regel. Maar ze 
getuigen ook van Gods rijke…..

Mijn wenend en verbroken hart
Roept in aanbidding en in smart:
‘Gij hebt voor mij Uw Zoon gezocht.
O God, wat ben ik duur gekocht!’

M
.A

. G
roenew

eg-de R
euver

12,5x20-pb_gedichtbundel02fff.indd   1 18-1-2011   11:42:41

In deze dichtbundel 
vertolkt mevr. M.A. 
Groeneweg-de Reuver 
gevoelens rond de 
thema’s ziekte, een-
zaamheid, moeite en 
verdriet.
Zij laat in haar gedich-
ten uitkomen dat niets 
bij geval gebeurt, maar 
dat alles ons toekomt 
van Gods Vaderlijke 
hand.

Geef ons kracht Mijn rechterhand gevat
In deze bundel treft u 
gedichten aan die iets 
laten zien van de strijd 
en de beproevingen 
van Gods kinderen. 
Maar we lezen ook van 
Gods rijke vertroostin-
gen, die Hij Zijn kinde-
ren schenkt door de 
kracht van het geloof. 

‘k Wil U volgen, o mijn God,
Maak mij stil en houd mij klein.
Krom wordt recht, o zalig lot,
Als ik straks bij U mag zijn! 

Mijn wenend en verbroken hart
Roept in aanbidding en in smart:
‘Gij hebt voor mij Uw Zoon gezocht.
O God, wat ben ik duur gekocht!’

De gedichten zijn bijzonder geschikt voor zieken en 
rouwdragenden. 
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De Bijbel leert ons van hoeveel invloed de re-
latie is tussen ouders en kinderen. Gods Woord 
beschrijft voorbeelden van godvrezende ouders, 
maar ook van ouders die hun kinderen voorgingen 
in de zonde. Ook de gevolgen van de opvoeding 
worden daarbij niet verzwegen. 
Hoe leven wij onze kinderen voor? Gaat er iets van 
ons uit? We redden het niet met wat godsdienstig-
heid. De vreze des Heeren is het beste voorbeeld.
Is opvoeden voor u een onmogelijke opgave? U 
mag het – alleen uit genade – van de Heere ver-
wachten. Hij heeft gezegd: ‘En indien iemand van 
u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, 
Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en 
zij zal hem gegeven worden’ (Jak.1:5).

Brievenvoor ouders

Ds. P. van Zonneveld

Paul David Tripp

Anders dan jedroomde ?
Waar het echt om

gaat in je huwelijk

A
n
d
e
r
s
 d
a
n
 j
e
 
d
r
o
o
m
d
e
?
 

 
P
a
u
l
 
D
a
v
i
d
 
T
r
i
p
p

Ook al zijn er geen ernsti ge problemen, vroeg of laat wordt ieder hu-
welijk geconfronteerd met teleurstellingen. Wat doe je als het met 
je huwelijk anders gaat dan je verwachtt e? Wat doe je op momen-
ten dat je je niet zo sterk aangetrokken voelt tot je man of vrouw? 
Wat doe je als je geërgerd, gekwetst of ontmoedigd bent? Tot wat of 
wie neem jij de toevlucht?

De auteur geeft  aan de hand van de Bijbel overtuigende adviezen 
voor een huwelijk dat waardevol is, ook als onrealisti sche verwach-
ti ngen gesneuveld zijn. 

‘Op een gegeven moment heb je meer nodig dan dezelfde interes-
ses en wederzijdse verliefdheid. Ik ben er steeds meer van over-

tuigd geraakt dat huwelijken verti caal verankerd moeten zijn 
voordat ze horizontaal vastgelegd worden.’

Paul David Tripp is predikant van de Tenth Presbyterian Church in 
Philadelphia. Hij is hoogleraar pastorale zorg aan het Redeemer 
Seminary in Dallas. Op zijn naam staan diverse ti tels over christelijk 
leven. De auteur is getrouwd en heeft  vier (volwassen) kinderen.  

Vanaf het begin wist Eva dat 

Michiel erg close was met 

zijn familie, maar ze had 

nooit gedacht dat het zo zou 

zijn. Ze is het zat om elke 

vakantie met de familie van 

Michiel door te brengen. Ze 

is moe van hun bemoeizucht 

als het gaat om het huwelijk, 

de familie, het werk en de 

kerk. 

Bart is gewoon moe van het 

harde werken. Het is moeilijk 

om niet terug te verlangen naar 

de eerste huwelijksjaren met 

Marianne te zijn. Hij had nooit 

gedacht dat het zo zou worden 

als nu. Sinds hij een nieuwe 

baan heeft en de tweeling ge-

boren is, doen ze niet veel an-

ders dan hard werken. Het leven 

is druk en vermoeiend.

Anders dan je droomde.indd   1 18-1-2011   13:57:13

De Bijbel leert ons van hoeveel invloed de relatie is tussen ouders en 
kinderen. Gods Woord beschrijft voorbeelden van godvrezende ouders, 
maar ook van ouders die hun kinderen voorgingen in de zonde. Ook de 
gevolgen van de opvoeding worden daarbij niet verzwegen. 
Hoe leven wij onze kinderen voor? Gaat er iets van ons uit? We redden 
het niet met wat godsdienstigheid. De vreze des Heeren is het beste 
voorbeeld.
Is opvoeden voor u een onmogelijke opgave? U mag het – alleen uit ge-
nade - van de Heere verwachten. Hij heeft gezegd: ‘En indien iemand van 
u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk 
geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden’ (Jak.1:5).

Ook al zijn er geen ernstige problemen, vroeg of laat wordt ieder huwelijk 
geconfronteerd met teleurstellingen. Wat doe je als het met je huwelijk 
anders gaat dan je verwachtte? Wat doe je op momenten dat je je niet zo 
sterk aangetrokken voelt tot je man of vrouw? Wat doe je als je geërgerd, 
gekwetst of ontmoedigd bent? Tot wat of wie neem jij de toevlucht?
De auteur geeft aan de hand van de Bijbel overtuigende adviezen voor 
een huwelijk dat waardevol is, ook als onrealistische verwachtingen ge-
sneuveld zijn. 
 
‘Op een gegeven moment heb je meer nodig dan dezelfde interes-
ses en wederzijdse verliefdheid. Ik ben er steeds meer van overtuigd 
geraakt dat huwelijken verticaal verankerd moeten zijn voordat ze hori-
zontaal vastgelegd worden.’

Brieven voor ouders

Anders dan je droomde?
Waar het echt om gaat in je huwelijk

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm 
Omvang ca. 300 pag.
Verkoopprijs € 19,90
ISBN 978 90 336 09480
Verschijnt mei 2011

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm 
Omvang ca. 90 pag. 
Verkoopprijs € 9,95
ISBN 978 90 336 30132
Verschijnt maart 2011

Ds. P. van Zonneveld

Ds. P. van Zonneveld is emeri-
tuspredikant van de Christelijke 
Gereformeerde Kerken

Paul David Tripp 

Paul David Tripp is predikant van 
de Tenth Presbyterian Church in 
Philadelphia. Hij is hoogleraar 
pastorale zorg aan het Redeemer 
Seminary in Dallas. Op zijn naam 
staan diverse titels over christelijk 
leven. De auteur is getrouwd met 
Luella. Samen hebben ze vier (vol-
wassen) kinderen. 
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 Waarom dan?
Vragen van jongeren

Prof. dr. A. Baars e.a.

Waarom zou je bidden als het toch 
niet helpt? Waarom mogen we niet 
samenwonen? Waarom moet je zo 
selectief zijn in je muziekkeuze? 
Waarom moet ik mijn kerk trouw 
blijven? Wie is de ware God? Waarom 
leven we in de zuil? Wat betekent de 
kerk voor mij?

Wat een vragen! Jongeren willen op 
deze vragen een duidelijk antwoord. 
zij zoeken naar argumenten. 
In dit boek geven onderstaande 
predikanten - die evenals Kees van 
Vianen veel met jongeren te maken 
hebben - antwoorden op vragen die 
aan tafel, op de catechisatie en 
op school eindeloos bediscussieerd 
kunnen worden.  

Prof. dr. A. Baars
Ds. J.A. van den Berg
Ds. P. den Ouden
Ds. J. Van Amstel
C. van Vianen
Ds. W. Visscher

Wat kunnen Nederlandse jongeren uit de 21e eeuw 
leren van Augustinus, een Afrikaan uit de vierde 
eeuw? Veel, want het leven van Augustinus is heel 
herkenbaar voor jongeren van nu.

Augustinus stort zich in het bruisende studentenleven. 
Tegelijkertijd worstelt hij met vragen als: ‘Waarom 
is de mens op aarde?’ En: ‘Waar komt het kwaad 
vandaan?’ Uiteindelijk vindt hij rust in God.   
Dit boek behandelt verschillende thema’s uit 
Augustinus’ levensverhaal. Elk thema werkt de auteur 
uit met actueel voorbeeld. Zo komt Augustinus heel 
dichtbij.

De auteur studeerde theologie aan de Universiteit 
Utrecht. Als manager van een school in het 
middelbaar beroepsonderwijs en als ouderling van 
de gereformeerde gemeente te Kampen staat hij 
vrijwel dagelijks in contact met jongeren. 

Augustinus e
n
 
j
ij
 
       Sijm

en N
entjes

sijmen nentjes

Augustinus
en jijLeren van de 

Belijdenissen

Augustinus-omslag.indd   2 17-1-2011   14:34:38

’s Zondags twee keer naar de kerk. Kledingregels op school. Selectief 
zijn in je muziekkeuze. Niet samenwonen. Gefi lterd internet. Waar is dat 
voor nodig? Kan ik dat zelf niet bepalen?
Jongeren willen op deze vragen een duidelijk antwoord. Zij zoeken naar 
argumenten. In dit boek geven vier predikanten die veel met jongeren te 
maken hebben antwoorden op vragen die aan tafel, op de catechisatie 
en op school eindeloos bediscussieerd kunnen worden.

Wat kunnen Nederlandse jongeren uit de 21e eeuw leren van Augustinus, 
een Afrikaan uit de vierde eeuw? Veel, want het leven van Augustinus is 
heel herkenbaar voor jongeren van nu.
Augustinus stort zich in het bruisende studentenleven. Tegelijkertijd wor-
stelt hij met vragen als: ‘Waarom is de mens op aarde?’ En: ‘Waar komt 
het kwaad vandaan?’ Uiteindelijk vindt hij rust in God.  

Dit boek behandelt verschillende thema’s uit Augustinus’ levensverhaal. 
Elk thema werkt de auteur uit met actueel voorbeeld. Zo komt Augustinus 
heel dichtbij.

Waarom dan?
Vragen van jongeren

Augustinus en jij
Leren van de Belijdenissen

Uitvoering paperback
Formaat 12,5 x 20 cm 
Omvang ca. 100 pag.
Verkoopprijs € 9,95
ISBN 978 90 336 09305
Verschijnt maart 2011

Uitvoering paperback
Formaat 12,5 x 20 cm
Omvang ca. 96 pag.
Verkoopprijs € 9,95 
ISBN 978 90 336 07646
Verschijnt april 2011

Prof. dr. A. Baars
Ds. J.A. van den Berg
Ds. P. den Ouden
Ds. J. Van Amstel
C. van Vianen
Ds. W. Visscher

Sijmen Nentjes

De auteur studeerde theologie aan 
de Universiteit Utrecht. Als manager 
van een school in het middelbaar 
beroepsonderwijs en als ouderling 
van de gereformeerde gemeente te 
Kampen staat hij vrijwel dagelijks in 
contact met jongeren. 
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Kim Vogel Sawyer
K A T Y  L A M B R I G H T  S E R I E

nieuwe    wereldnieuwe    wereldnieuwe    wereld
Katy’s 

 De vijftienjarige Katy Lambright is anders dan de andere meisjes 
uit de mennonitische gemeenschap. Ze gaat graag naar school 
en schrijft stiekem gedichten. Haar droom komt uit als ze van 
de oudsten van de kerk toestemming krijgt om door te leren: ze 
mag naar de middelbare school! 

Helaas pakt deze droom minder mooi uit dan gedacht: met haar 
ouderwetse jurk, haar hoofdkapje en haar make-uploze gezicht 
valt Katy volledig uit de toon bij de andere scholieren. Gelukkig 
lukt het Katy toch om bevriend te worden met een paar 
meisjes. Maar daarmee is haar probleem niet opgelost. Ze wordt 
in de gemeenschap scheef aangekeken om haar vriendschap 
met wereldse meisjes. Zelfs haar vader en haar beste vriendin 
begrijpen haar niet. Katy twijfelt: Kunnen de twee werelden 
waarin zij zich bevindt wel samengaan? Kan ze niet beter haar 
moeder achterna gaan, die jaren geleden de gemeenschap verliet 
en nooit meer terugkeerde? Of zal ze ondanks de verleidingen 
toch vast kunnen houden aan haar geloof?

Kim Vogel Sawyer is een bekend auteur van christelijke fi ctie in Amerika 
en inmiddels ook in Nederland. Dit is het eerst deel in de ‘Katy Lambright-
serie’, een driedelige meiden-serie. 

K A T Y  L A M B R I G H T  S E R I E

Katy's nieuwe wereld.indd   1 18-1-2011   15:46:09
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Willem is nog geen twintig jaar als de nazi’s hem dwingen in de 
oorlogsindustrie te werken. Tijdens een van de vele bombardemen-
ten ziet hij de dood in de ogen, maar wordt hij wonderlijk bewaard. 
Dan dreigt opnieuw gevaar: de Amerikanen staan op het punt 
Frankfurt in te nemen en voeren hevige beschietingen uit. De 
Duitsers willen Willem en zijn vrienden per se uit handen van de 
bevrijders houden. Maar Willem is niet bang uitgevallen en weet 
aan zijn bewakers te ontsnappen. Samen met een vriend slaagt 
hij erin het veilige Frankrijk te bereiken. Daar ontmoet hij Nel, 
het mooiste meisje van het tentenkamp. Stapelverliefd raakt hij 
op haar, maar dan wacht hem een onaangename verrassing. Bij 
terugkeer in eigen land wordt Nel in de boeien geslagen. Willems 
wereld stort in …

Een indrukwekkend en eerlijk opgeschreven verhaal dat waar is 
gebeurd.

Een waargebeurd ver haal over de 

Tweede Wereld oorlog

Inclusief een interview met de 

87-jarige auteur Willem Keijzer! 

De vijftienjarige Katy Lambright is anders dan de andere meisjes uit de 
mennonitische gemeenschap. Ze gaat graag naar school en schrijft stie-
kem gedichten. Haar droom komt uit als ze van de oudsten van de kerk 
toestemming krijgt om door te leren: ze mag naar de middelbare school! 
Helaas pakt deze droom minder mooi uit dan gedacht: met haar ou-
derwetse jurk, haar hoofdkapje en haar make-uploze gezicht valt Katy 
volledig uit de toon bij de andere scholieren. Gelukkig lukt het Katy toch 
om bevriend te worden met een paar meisjes. Maar daarmee is haar pro-
bleem niet opgelost. Ze wordt in de gemeenschap scheef aangekeken 
om haar vriendschap met wereldse meisjes. Zelfs haar vader en haar 
beste vriendin begrijpen haar niet. Katy twijfelt: Kunnen de twee werelden 
waarin zij zich bevindt wel samengaan? 

Willem is nog geen twintig jaar als de nazi’s hem dwingen in de oor-
logsindustrie te werken. Tijdens een van de vele bombardementen 
ziet hij de dood in de ogen, maar wordt hij wonderlijk bewaard. Dan 
dreigt opnieuw gevaar: de Amerikanen staan op het punt Frankfurt in 
te nemen en voeren hevige beschietingen uit. De Duitsers willen Willem 
en zijn vrienden per se uit handen van de bevrijders houden. Maar 
Willem is niet bang uitgevallen en weet aan zijn bewakers te ontsnap-
pen. Samen met een vriend slaagt hij erin het veilige Frankrijk te be-
reiken. Daar ontmoet hij Nel, het mooiste meisje van het tentenkamp. 
Stapelverliefd raakt hij op haar, maar dan wacht hem een onaangename 
verrassing …

Inclusief een interview met de 87-jarige auteur Willem Keijzer! 

Katy’s nieuwe wereld
Katy Lambright-serie deel 1

Thuisreis van een dwangarbeider
Een waargebeurd verhaal over de Tweede Wereldoorlog

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 256 pag.
Verkoopprijs € 14,90
ISBN 978 90 336 30095
Verschijnt april 2011

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm 
Omvang ca. 200 pag.
Verkoopprijs € 12,90
ISBN 978 90 336 09435
Verschijnt maart 2011

Kim Vogel-Sawyer

Kim Vogel Sawyer is een bekend au-
teur van christelijke fi ctie in Amerika 
en inmiddels ook in Nederland. Dit 
is het eerst deel in de meidenserie 
‘Katy Lambright’. 

Eerder verscheen van haar 
Eerste oogst, ISBN 978 90 336 
08216, € 19,95

Willem Keijzer

W.A. Keijzer (1924) groeide op in 
Rotterdam, waar hij als 16-jarige het 
begin van de Tweede Wereldoorlog 
van nabij meemaakte. In 1943 
moest hij zich melden voor tewerk-
stelling in Duitsland. Zijn poging om 
hieraan te ontkomen mislukte. 
Behalve Thuisreis van een dwang-
arbeider heeft Keijzer nog twee 
oorlogsboeken geschreven.
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De zwangere Sarah Hampton verblijft in een alternatief gezond-
heids-centrum voor de behandeling van kanker. Wanneer ze plotse-
ling overlijdt, wordt haar man ervan verdacht haar te hebben bijge-

staan bij haar dood. 
Arts Jake Hampton kan zich niet verweren tegen deze 

beschuldiging. Hij lijdt na het overlijden van zijn vrouw aan 
traumatisch geheugenverlies. Zou Jake – in de omgeving bekend 

als een fervent tegenstander van euthanasie – gezwicht zijn voor de 
ondragelijke pijn die zijn vrouw moest doorstaan?

Na de dood van zijn vrouw probeert Jake zijn leven op te pakken, 
maar keer op keer wordt hij opgeschrikt door bedreigende 

boodschappen van een onbekende stalker. Hebben de dood van 
Sarah en de aanwezigheid van de stalker iets met elkaar te maken?  

In deze medische thriller weet Harry Kraus de lezer tot de laatste 
bladzijde te boeien. De goed uitgewerkte karakters en de vele 

medische details maken het lezen van dit boek tot een bijzondere 
belevenis. 

Harry Kraus is als chirurg uitgezonden door de Africa Inland Mission. 
Kraus studeerde geneeskunde op het Medisch College Virginia, hij voltooide 
zijn coassistentschap en opleidingsperiode tot chirurg aan de universiteit van 
Kentucky, en was werkzaam in Virginia en Kenia. Kraus heeft elf romans 
en diverse andere boeken op zijn naam staan. Gods genade is een thema 

dat in al zijn boeken een rol speelt.
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Als harten ontwaken

Delia Parr

Onder zieken is veel eenzaamheid. Ook in de christelijke 
gemeenten. Wat kunnen er veel vragen, zorgen en verdriet 
leven in het hart van de patiënt én in het hart van hen die 
rondom hem staan. Wat zegt de Bijbel over ziekenbezoek? 
Wat mogen zieken verwachten van de ambtsdragers? 
Hoe gaan we als gemeenteleden met elkaar om? 

Met behulp van Bijbelse gegevens en praktische voor-
beelden biedt dit boekje handreikingen aan ambtsdragers 
en gemeenteleden over het thema ziekenbezoek.

Ds. L. Terlouw is sinds 2004 predikant van de gereformeer-
de gemeente te Barendrecht.
Voor die tijd was hij jarenlang als geestelijk verzorger 
verbonden aan Verpleeghuis Salem. 
Van zijn hand verschenen diverse publicaties over 
pastorale thema’s. 

Als harten ontwaken

Delia Parr

Onder zieken is veel eenzaamheid. Ook in de christelijke 
gemeenten. Wat kunnen er veel vragen, zorgen en verdriet 
leven in het hart van de patiënt én in het hart van hen die 
rondom hem staan. Wat zegt de Bijbel over ziekenbezoek? 
Wat mogen zieken verwachten van de ambtsdragers? 
Hoe gaan we als gemeenteleden met elkaar om? 

Met behulp van Bijbelse gegevens en praktische voor-
beelden biedt dit boekje handreikingen aan ambtsdragers 
en gemeenteleden over het thema ziekenbezoek.

Ds. L. Terlouw is sinds 2004 predikant van de gereformeer-
de gemeente te Barendrecht.
Voor die tijd was hij jarenlang als geestelijk verzorger 
verbonden aan Verpleeghuis Salem. 
Van zijn hand verschenen diverse publicaties over 
pastorale thema’s. 

Delia Parr

Ontwaken
    ALS 
HARTENAls 

harten
ontwaken

Harten
Twee mensen in moeilijke 
omstandigheden.
Een ongebruikelijk voorstel.

H et leven van de 31-jarige Ellie Kilmer 
gaat niet over rozen. Haar hoop op een 

huwelijk en een gezin is allang vervlogen, en haar 
vertrek naar Dillon’s Island is een noodsprong. Ze 
is op zoek naar werk. En Jackson Smith heeft een 
huishoudster nodig. 

Zelden heeft fruitteler Jackson Smith zo’n 
onaantrekkelijke vrouw ontmoet. Maar hij 
beseft algauw dat Ellie’s aanwezigheid hem een 
prachtige gelegenheid biedt om zijn problemen 
op te lossen – ze kan hem helpen bij de 
opvoeding van zijn twee zoons en – belangrijker 
nog – haar aanwezigheid zal hem helpen een 
streep onder het verleden te zetten. 

Dan doet Jackson haar een zeer ongebruikelijk 
voorstel. Omdat ze meent dat God dit op haar 
weg plaatst, zet Ellie haar trots opzij en besluit 
ze in te gaan op Jacksons verzoek. Zal zij hun 
liefde winnen door haar hart voor deze man en 
kinderen open te stellen?

Roman

De zwangere Sarah Hampton verblijft in een alternatief gezondheidscen-
trum voor de behandeling van kanker. Wanneer ze plotseling overlijdt, 
wordt haar man ervan verdacht haar te hebben bijgestaan bij haar dood. 
Arts Jake Hampton kan zich niet verweren tegen deze beschuldiging. Hij 
lijdt na het overlijden van zijn vrouw aan traumatisch geheugenverlies. 
Zou Jake – in de omgeving bekend als een fervent tegenstander van 
euthanasie – gezwicht zijn voor de ondragelijke pijn die zijn vrouw moest 
doorstaan?
Na de dood van zijn vrouw probeert Jake zijn leven op te pakken, maar 
keer op keer wordt hij opgeschrikt door bedreigende boodschappen van 
een onbekende stalker. Hebben de dood van Sarah en de aanwezigheid 
van de stalker iets met elkaar te maken? 
In deze medische thriller weet Harry Kraus de lezer tot de laatste bladzij-
de te boeien. De goed uitgewerkte karakters en de vele medische details 
maken het lezen van dit boek tot een bijzondere belevenis. 

Het leven van de 31-jarige Ellie Kilmer gaat niet over rozen. Haar hoop 
op een huwelijk en een gezin is allang vervlogen, en haar vertrek naar 
Dillon’s Island is een noodsprong. Ze is op zoek naar werk. En Jackson 
Smith heeft een huishoudster nodig. 
Zelden heeft fruitteler Jackson Smith zo’n onaantrekkelijke vrouw ont-
moet. Maar hij beseft algauw dat Ellie’s aanwezigheid hem een prachtige 
gelegenheid biedt om zijn problemen op te lossen – ze kan hem helpen 
bij de opvoeding van zijn twee zoons en – belangrijker nog – haar aanwe-
zigheid zal hem helpen een streep onder het verleden te zetten. 
Dan doet Jackson haar een zeer ongebruikelijk voorstel. 
Omdat ze meent dat God dit op haar weg plaatst, zet Ellie haar trots opzij 
en besluit ze in te gaan op Jacksons verzoek. Zal zij hun liefde winnen 
door haar hart voor deze man en kinderen open te stellen?

Bloedlink
Medische thriller

Als harten ontwaken
Historische roman

Uitvoering paperback 
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 350 pag.
Verkoopprijs € 19,90
ISBN 978 90 336 08988
Verschijnt maart 2011

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 400 pag.
Verkoopprijs € 22,90
ISBN 978 90 336 09596
Verschijnt maart 2011

Harry Kraus

Harry Kraus is als chirurg uitgezon-
den door de Africa Inland Mission. 
Na zijn studie geneeskunde was 
hij werkzaam in Virginia en Kenia. 
Kraus heeft elf romans en diverse 
andere boeken op zijn naam staan. 
Gods genade is een thema dat in al 
zijn boeken een rol speelt.

Delia Parr

Delia Parr is auteur van negen chris-
telijke historische romans. Delia is 
moeder van drie volwassen kinde-
ren. Ze woont in Collingswood, New 
Jersey, waar ze lesgeeft op een high 
school. Delia schrijft bijna al haar 
boeken in de zomervakantie.
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Niek van Voorburg heeft een belofte gedaan aan zijn 
zwager Karel, de man van zijn enige zus Ella. Hij 
belooft voor Ella en haar kinderen te zorgen, maar hij 
mag niets vertellen van het verleden van Karel. 
Na Karels dood doet Niek zijn uiterste best om zijn 
belofte na te komen, maar alle hulp die Niek zijn zus 
en haar gezin biedt, wordt verkeerd opgevat. Tot groot 
verdriet van Niek verbreekt Ella het contact met haar 
broer.
Om zijn belofte te kunnen houden, laat Niek een baan 
als burgemeester schieten en wordt hij rentmeester in 
Hoeverbeek. Zijn meisje Stinny accepteert die keuze 
niet en verbreekt de verloving. 
Het enige wat Niek overhoudt, is zijn geloof. Steeds 
wordt hij bepaald bij het advies van Stinny’s vader: 
‘Trek de lijnen recht, Niek. Dan worden de voren recht.’ 
Deze voorwaardelijke belofte wordt uiteindelijk waar-
heid op een manier die Niek van tevoren niet had 
kunnen bedenken.

De auteur, L. Erkelens (1903-1967), is bekend gewor-
den door zijn boek De eerkroon. Van dezelfde auteur 
verscheen ook Deze kinderen hebben geen vader. 

L. E
rkelen

s
R
echte lijnen

L. Erkelens

Rechte lijnen
Niek van Voorburg heeft een belofte gedaan aan zijn zwager Karel, de 
man van zijn enige zus Ella. Hij belooft voor Ella en haar kinderen te zor-
gen, maar hij mag niets vertellen van het verleden van Karel. 
Na Karels dood doet Niek zijn uiterste best om zijn belofte na te komen, 
maar alle hulp die Niek zijn zus en haar gezin biedt, wordt verkeerd opge-
vat. Tot groot verdriet van Niek verbreekt Ella het contact met haar broer.
Om zijn belofte te kunnen houden, laat Niek een baan als burgemeester 
schieten en wordt hij rentmeester in Hoeverbeek. Zijn meisje Stinny ac-
cepteert die keuze niet en verbreekt de verloving. 
Het enige wat Niek overhoudt, is zijn geloof. Steeds wordt hij bepaald bij 
het advies van Stinny’s vader: ‘Trek de lijnen recht, Niek. Dan worden de 
voren recht.’ 
Deze voorwaardelijke belofte wordt uiteindelijk waarheid op een manier 
die Niek van tevoren niet had kunnen bedenken.

De burgeroorlog in Amerika barst in alle hevigheid los. De confrontatie 
tussen Noord en Zuid verscheurt zelfs de meest hechte families.
Domineesdochter Deborah Steele kampt met een onmogelijk dilemma. 
Haar liefde voor de vurige zuidelijke offi cier Denton Rocklin dreigt stuk te 
lopen op zijn onwankelbare politieke overtuiging. Een toekomst voor hen 
samen lijkt verder weg dan ooit.
Pas wanneer Deborah een gewaagde missie aangaat om een gevangen 
Noordelijke soldaat te redden, ontdekt zij hoe diep trouw en toewijding 
kunnen gaan ... en hoe krachtig echte liefde kan zijn.

Gilbert Morris verenigt in de serie ‘Appomattox Saga’ drie elementen – his-
torie, romantiek en de geestelijke ontwikkeling van de hoofdpersonen – tot 
een boeiende roman.

Rechte lijnen

Stad van de vijand 
Serie Appomattox Saga deel 2

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 450 pag.
Verkoopprijs € 19,95
ISBN 978 90 336 30279
Verschijnt mei 2011

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 300 pag.
Verkoopprijs € 14,95 
ISBN 978 90 336 30040
Verschijnt mei 2011

L. Erkelens

De auteur, L. Erkelens (1903-1967) 
is bekend geworden door zijn boek 
De eerkroon. 
Van dezelfde auteur verscheen ook 
Deze kinderen hebben geen vader. 
ISBN 978 90 336 09671 € 14,95

Gilbert Morris

Gilbert Morris is bekend vanwege 
het grote aantal christelijke romans 
dat hij geschreven heeft. Sinds 1984 
zijn er meer dan 6,5 miljoen boeken 
van hem gedrukt.
Eerder verschenen in deze serie 
Verbond van liefde
ISBN 978 90 336 08940, € 19,95
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Julia  ~ triologie~

Deze trilogie beschrijft het leven van Julia

Het veilige nest
Julia’s verkering met Luuk staat voortdurend onder 
druk, omdat Luuk niet gelovig is.  Wanneer Luuk be-
looft dat hij met Julia mee naar de kerk zal gaan, bloeit 
hun relatie opnieuw op. Toch ziet Julia dat deze basis 
te wankel is om een huwelijk aan te gaan. Uiteindelijk 
verbreekt ze haar relatie met Luuk. Niet lang daarna 
ontmoet ze de jonge dominee Marnix van Malsen. 
Wat Julia niet weet, is dat hij diepe gevoelens voor haar 
heeft…

In de oude pastorie
Julia is getrouwd met Marnix van Malsen. Ze heeft 
moeite om te wennen aan haar positie als dominees-
vrouw.  In de grote, oude pastorie voelt ze zich vaak 
eenzaam. Bovendien is ze nog altijd niet los van haar 
vorige vriend Luuk. Door omstandigheden wordt ze 
bovendien steeds weer met hem geconfronteerd.  

Vervuld verlangen
Julia is zeven jaar getrouwd. Ze heeft haar plaats gevon-
den in de pastorie. Wanneer de komst van een kleintje 
uitblijft, is Julia bang dat haar huwelijk kinderloos blijft. 
Zal ze haar leven ook in dit opzicht aan de Heere dur-
ven toevertrouwen? 

geesje vogelaar-van mourik

Julia
~ triologie ~ geesje vogelaar-van

 m
ourik

De Banier Vlinderserie  

Annemarie Koster, gelukkig getrouwd en moeder van 
een dochter van een paar maanden oud, is sinds de lagere 
school bevriend met Hanneke. Wanneer Hanneke en 
Herman hun zoontje kort na de geboorte verliezen, 
probeert Annemarie haar vriendin zo veel mogelijk op 
te vangen. Het valt haar niet mee om altijd klaar te staan, 
vooral omdat ze zelf in verwachting is van een tweeling. 
Na een moeizame zwangerschap worden twee jongetjes 
geboren. De drukte van een jong gezin is meer dan 
Annemarie aankan. Ze wordt overspannen en dreigt te 
verzinken in een nacht van depressie. Toch breekt het 
Licht in de schemer door en klimt ze langzaam uit het 
diepe dal omhoog.
 

Houd hoog Uw kruis voor mijn verdonk’rend oog
Licht in de schemer, leid mij naar omhoog.
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:

In dood en leven Heer’, blijf mij nabij. M
artine M

oret

De Banier Vlinderserie  De Banier

Martine Moret

Licht in de schemer

Het veilige nest: Julia’s verkering met Luuk staat voortdurend onder druk, 
omdat Luuk niet kerkelijk meelevend is. Wanneer Luuk belooft dat hij met 
Julia mee naar de kerk zal gaan, bloeit hun relatie opnieuw op. Kan hun 
relatie standhouden?

In de oude pastorie: Julia is getrouwd met Marnix van Malsen. Ze heeft 
moeite om te wennen aan haar positie als domineesvrouw. Bovendien is 
ze nog altijd niet helemaal los van haar vorige vriend. 

Vervuld verlangen: Julia is zeven jaar getrouwd. Ze heeft haar plaats ge-
vonden in de pastorie. Wanneer de komst van een kind uitblijft, is Julia 
bang dat haar huwelijk kinderloos blijft. Zal ze haar leven ook in dit op-
zicht aan de Heere durven toevertrouwen? 

Annemarie Koster, gelukkig getrouwd en moeder van een dochter van 
een paar maanden oud, is sinds de lagere school bevriend met Hanneke. 
Wanneer Hanneke en Herman hun zoontje kort na de geboorte verliezen, 
probeert Annemarie haar vriendin zo veel mogelijk op te vangen. Het valt 
haar niet mee om altijd klaar te staan, vooral omdat ze zelf in verwachting 
is van een tweeling. 
Na een moeizame zwangerschap worden twee jongetjes geboren. De 
drukte van een jong gezin is meer dan Annemarie aankan. Ze wordt over-
spannen en dreigt te verzinken in een nacht van depressie. Toch breekt 
het Licht in de schemer door en klimt ze langzaam uit het diepe dal om-
hoog. 

Julia-trilogie
Drie eerder verschenen romans in één band

Licht in de schemer
Vlinderserieroman

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 200 pag.
Verkoopprijs € 14,95
ISBN 978 90 336 30071
Verschijnt maart 2011
Herdruk

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm
Omvang ca. 600 pag.
Verkoopprijs € 19,95
ISBN 978 90 336 30385
Verschijnt maart 2011

Geesje Vogelaar-van Mourik

Geesje Vogelaar-van Mourik is 
een bekend auteur van romans en 
kinderboeken.
‘Ik schrijf graag en probeer richt-
lijnen vanuit Gods woord door te 
geven’, aldus de auteur.
Inmiddels heeft zij meer dan vijftig 
titels op haar naam staan.

Martine Moret

Martine Moret (1957) is getrouwd en 
moeder van vijf kinderen. Ze werkt 
parttime op een basisschool. Haar 
persoonlijke ervaringen waren de 
basis voor het schrijven van deze 
roman.
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Janna woont met haar man in een eenvoudig arbei-
dershuisje dat bij de statige hofstede De Gantel be-
hoort. Janna wordt geconfronteerd met de woede van 
haar man, als hij ontdekt dat de geruchten over haar 
verhouding met Van der Pol, de boer van de Gantel, 
op waarheid berusten. Ze vlucht met haar zoontje naar 
haar ouderlijk huis om daar haar hart uit te storten. 
Haar ouders weten echter geen raad met Janna’s be-
kentenis en sturen haar weg.  
Op de terugweg door het donker komt Janna in het 
water terecht en verdrinkt. Haar vader kan het ge-
beurde niet verwerken en bezwijkt aan een hartaanval. 
Moeder Lena blijft eenzaam achter, vervuld van haat 
tegenover de Gantelboer. Van der Pol houdt zich on-
verschillig, maar wordt gekweld door schuldgevoelens. 
Dominee Hartman voelt zich geroepen deze twee 
mensen bij elkaar te brengen. Zal Lena de Gantelboer 
ooit kunnen vergeven?  

Een indringende roman over het thema vergeving. 

Eerder verschenen onder de titel: De Gantelboer.

VergevingVergevingoch

A.K. Straatsma

De zwangere Sarah Hampton verblijft in een alternatief 
gezondheidscentrum voor de behandeling van kanker. 
Wanneer ze plotseling overlijdt, wordt haar man ervan 
verdacht haar te hebben bijgestaan bij haar dood. 
Arts Jake Hampton kan zich niet verweren tegen deze 
beschuldiging. Hij lijdt na het overlijden van zijn vrouw 
aan traumatisch geheugenverlies. Zou Jake – in de 
omgeving bekend als een fervent tegenstander van 
euthanasie – gezwicht zijn voor de ondragelijke pijn die 
zijn vrouw moest doorstaan?
Na de dood van zijn vrouw probeert Jake zijn 
leven op te pakken, maar keer op keer wordt hij 
opgeschrikt door bedreigende boodschappen van een 
onbekende stalker. Hebben de dood van Sarah en de 
aanwezigheid van de stalker iets met elkaar te maken?  

In deze medische thriller weet Harry Kraus de lezer tot 
de laatste bladzijde te boeien. De goed uitgewerkte 
karakters en de vele medische details maken het lezen 
van dit boek tot een bijzondere belevenis. 

Harry Kraus is als chirurg uitgezonden door de 
Africa Inland Mission. Kraus studeerde geneeskunde 
op het Medisch College Virginia, hij voltooide zijn 
coassistentschap en opleidingsperiode tot chirurg aan 

Evert Verhoog is in het leven teleurgesteld en trekt zich terug in 
een afgelegen dorp. Hij koopt een huis waarvan de dorpsbewo-
ners geloven dat er een vloek op rust. Over de eerste bewoner van 
het huis doen de wildste geruchten de ronde. Zijn nakomelingen 
leven als uitgestotenen in de dorpsgemeenschap. Een van hen is 
een meisje, dat de Waterbruid wordt genoemd. Evert leert haar 
kennen en raakt in de ban van haar raadselachtige verleden. Hij 
zet alles op alles om de haat en de vooroordelen van de dorps-
bewoners te overwinnen. Steeds meer beseft hij echter dat een 
toekomst voor de Waterbruid en hem alleen mogelijk is, als hij 
ook met zijn eigen verleden in het reine komt. 

De Waterbruid
C. Baardman
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Janna woont met haar man in een eenvoudig arbeidershuisje. Ze wordt 
geconfronteerd met de woede van haar man, als hij ontdekt dat de ge-
ruchten over haar verhouding met Van der Pol, de boer van de Gantel, op 
waarheid berusten. Ze vlucht met haar zoontje naar haar ouderlijk huis 
om daar haar hart uit te storten. Haar ouders weten echter geen raad met 
Janna’s bekentenis en sturen haar weg. 
Op de terugweg door het donker komt Janna in het water terecht en ver-
drinkt. Haar vader kan het gebeurde niet verwerken en bezwijkt aan een 
hartaanval. Moeder Lena blijft eenzaam achter, vervuld van haat tegen-
over de Gantelboer. Van der Pol houdt zich onverschillig, maar wordt ge-
kweld door schuldgevoelens. 
Dominee Hartman voelt zich geroepen deze twee mensen bij elkaar te 
brengen. Zal Lena de Gantelboer ooit kunnen vergeven? 

Evert Verhoog is in het leven teleurgesteld en trekt zich terug in een afge-
legen dorp. Hij koopt een huis waarvan de dorpsbewoners geloven dat 
er een vloek op rust. Over de eerste bewoner van het huis doen de wild-
ste geruchten de ronde. Zijn nakomelingen leven als uitgestotenen in de 
dorpsgemeenschap. Een van hen is een meisje, dat de Waterbruid wordt 
genoemd. Evert leert haar kennen en raakt in de ban van haar raadsel-
achtige verleden. Hij zet alles op alles om de haat en de vooroordelen 
van de dorpsbewoners te overwinnen. Steeds meer beseft hij echter dat 
een toekomst voor de Waterbruid en hem alleen mogelijk is, als hij ook 
met zijn eigen verleden in het reine komt. 

Toch vergeving
Herdruk

De Waterbruid
Herdruk

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm 
Omvang ca. 250 pag. 
Verkoopprijs € 10,90
ISBN 978 90 336 09039
Verschijnt april 2011

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm 
Omvang ca. 200 pag.
Verkoopprijs € 10,90
ISBN 978 90 336 30422
Verschijnt april 2011

A.K. Straatsma

A.K. Straatsma (1886-1970) was 
hervormd predikant. 

Eerder verschenen onder de titel: 
De Gantelboer. 

C. Baardman

Cornelis Baardman (1899-1976) 
werd in Giessendam geboren. 
Hij begon met het schrijven van 
korte verhalen voor bladen als De 
Rotterdammer, Timotheüs en De 
Spiegel. Later werd hij een bekende 
romanschrijver. 
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3
Hotse is kapitein van het geuzenschip De Prinsenhof en staat in dienst 

van de Prins van Oranje. Hij opereert vanuit Emden en probeert de 

Spanjaarden zo veel mogelijk schade toe te brengen. Hoewel hij deel 

uitmaakt van de geuzenvloot van Lumey en zijn bijdrage levert in menig 

zeegevecht, blijft er voor hem ruimte om acties op kleine schaal uit te 

voeren. Daarbij komt hij vaak in gevaar. Door een list van zijn tegenstander 

Jochem raakt hij in gevangenschap, maar zijn trouwe vriend Rooie 

Wieger weet hem te bevrijden. Met Wieger onderneemt hij een tocht 

naar het rijke klooster Anighem bij Sexbierum om te proberen een deel 

van de kloosterschat te bemachtigen. Hotse en Wieger komen in grote 

moeilijkheden als een groep boeren hen ontdekt en achtervolgt. Hotse 

raakt gewond en wordt naar het huis van een ‘ketterse’ boer gebracht.

De watergeus is het derde deel van de Hotse Hiddesserie.

efefef

Johan Hidding
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Fotograaf Theodoor Smit heeft zijn neef Edward gevraagd zijn 

chau� eur te zijn in het Kruger Wildpark. Edward gaat graag op 

dat verzoek in en vertrekt met zijn vriend Wielema naar Bulawayo, 

waar oom Theodoor op hem wacht. Onderweg krijgen ze een 

ongeluk en komen terecht in de woning van een farmer. Daar 

luistert Edward een wel heel bijzonder gesprek af, wat het begin is 

van een reeks merkwaardige avonturen ... 

Wielema en oom Theodoor weigeren te geloven dat er iets aan de 

hand is. Maar hoe kan het dat het farmersgezin zulke dure spullen 

heeft kunnen aanscha� en nu het land lijdt onder grote droogte? 

Terwijl oom Theodoor foto’s maakt van de prachtige Afrikaanse 

natuur blijft Edward zich afvragen wat er aan de hand is. Welke 

plannen heeft de bestuurder van de vuilbruine auto en welke rol 

speelt de Zoeloe die ’s nachts in het Wildpark opduikt? Heeft dit 

alles misschien iets te maken met het verhaal dat hij onderweg 

hoort over een diamantroof?

Raadsels stapelen zich op en uiteindelijk kunnen zelfs Wielema 

en oom Theodoor niet meer ontkennen dat er iets niet in de haak 

is. Maar zal Edward nog op tijd de juiste antwoorden kunnen 

vinden?

Dit is het derde deel in de Edward Smitserie.

3 efefefefefefefefefefefef efefefefefefefefefefefefef

Hotse is kapitein van het geuzenschip De Prinsenhof en staat in dienst 
van de Prins van Oranje. Hij opereert vanuit Emden en probeert de 
Spanjaarden zo veel mogelijk schade toe te brengen. Hoewel hij deel 
uitmaakt van de geuzenvloot van Lumey en zijn bijdrage levert in menig 
zeegevecht, blijft er voor hem ruimte om acties op kleine schaal uit te 
voeren. Daarbij komt hij vaak in gevaar. Door een list van zijn tegenstan-
der Jochem raakt hij in gevangenschap. Betekent dit het einde van zijn 
geuzenstrijd? 

Fotograaf Theodoor Smit heeft zijn neef Edward gevraagd zijn chauffeur 
te zijn, terwijl hij natuuropnames maakt in het Kruger Wildpark. Edward 
gaat graag op dat verzoek in en vertrekt met zijn vriend Wielema naar 
Bulawayo, waar oom Theodoor op hem wacht. Onderweg krijgen ze een 
ongeluk en komen terecht in de woning van een farmer. Daar luistert 
Edward een wel heel bijzonder gesprek af, wat het begin is van een reeks 
merkwaardige avonturen ... 

De watergeus
Hotse Hiddesserie deel 3

Raadsels om de Drakensbergen
Edward Smitserie deel 3

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm 
Omvang ca. 250 pag.
Verkoopprijs € 9,95
ISBN 978 90 336 09077
Verschijnt maart 2011

Uitvoering paperback
Formaat 14 x 21 cm 
Omvang ca.164 pag.
Verkoopprijs € 9,95
ISBN 978 90 336 09404
Verschijnt maart 2011

Sibe van Aangium

Pseudoniem van Hendrik Steen 
(1895 -1953). De gereformeerde 
predikant is vooral bekend gewor-
den als schrijver van historische 
kinderboeken.
Reeds verschenen: 
deel 1 Hotse Hiddes, 
ISBN 978 90 336 08872; € 9,95. 
deel 2 De vrijbuiter, 
ISBN 978 90 336 09398; € 9,95

Johan Hidding

Johan Hidding (1918-1976) schreef 
diverse jeugdboeken, romans en 
gedichten. 
Reeds verschenen:
deel 1 Gevecht in de rimboe ISBN 
978 90 336 08919, € 9,95
deel 2 Speurtocht naar vermisten 
ISBN 978 90 336 09060 € 9,95
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Veel is er geschreven over de Tweede Wereld
oorlog. Veel minder is er bekend over de Eerste 
Wereldoorlog in Nederland.
Januari 1916: Harm en Douwe logeren bij hun 
neef Simon. De drie neven vinden het jammer 
dat er maar weinig te beleven valt in het 
boerendorp aan de rand van de Zuiderzee. Maar 
dat verandert als er een grote storm opsteekt. 
De dijken kunnen het water niet tegenhouden 
en er ontstaat een grote watersnood … Simon 
mag meehelpen om andere mensen te redden.  
Als Simon na de ramp voor een tijd bij Douwe 
en Harm in Drenthe komt wonen, lijkt alles 
weer rustig te verlopen. Dan breekt er een 
grote veenbrand uit …  

Banier

Banier
Jeugdpocket

Jeugdpocket

De mensen in het dorp zijn bang. Voor de zwarte magie 
van de toverdokter. Maar ook voor de luipaard, die op 
klaarlichte dag mensen doodt. Ranger Yonah moet het 
dier afschieten, maar dat blijkt bepaald niet makkelijk te 
gaan. Als Yonah in het ziekenhuis belandt, maakt jager 
Baruti een plan om de luipaard te doden. Het is een heel 
gevaarlijk plan, maar Baruti wil het toch uitvoeren. Hij 
hoopt dat hij zo de levens van de dorpsbewoners kan 
beschermen. Maar wat hij vooral graag wil, is dat de 
mensen gaan begrijpen wat Jezus voor hen gedaan heeft. 
Als ze in Hem geloven hoeven ze niet meer bang te zijn 
voor zwarte magie en zullen ze bevrijd zijn van de zonde. 

Dit is het vierde deel in de serie ‘Jungledokter’. De verhalen 
zijn gebaseerd op ervaringen van de reeds overleden 
zendingsarts Paul White.

Jungledokter en de 
jacht op een luipaard
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Veel is er geschreven over de Tweede Wereldoorlog. Veel minder is er 
bekend over de Eerste Wereldoorlog in Nederland.
Januari 1916: Harm en Douwe logeren bij hun neef Simon. De drie neven 
vinden het jammer dat er maar weinig te beleven valt in het boerendorp 
aan de rand van de Zuiderzee. Maar dat verandert als er een grote storm 
opsteekt. De dijken kunnen het water niet tegenhouden en er ontstaat een 
grote watersnood … Simon mag meehelpen om andere mensen te redden. 
Als Simon na de ramp voor een tijd bij Douwe en Harm in Drenthe komt 
wonen, lijkt alles weer rustig te verlopen. Dan breekt er een grote veen-
brand uit … 

Illustratie: Roelof Wijtsma

De mensen in het dorp zijn bang. Voor de zwarte magie van de tover-
dokter. Maar ook voor de luipaard, die op klaarlichte dag mensen doodt. 
Ranger Yonah moet het dier afschieten, maar dat blijkt bepaald niet mak-
kelijk te gaan. Als Yonah in het ziekenhuis belandt, maakt jager Baruti een 
plan om de luipaard te doden. Het is een heel gevaarlijk plan, maar Baruti 
wil het toch uitvoeren. Hij hoopt dat hij zo de levens van de dorpsbewo-
ners kan beschermen. Maar wat hij vooral graag wil, is dat de mensen 
gaan begrijpen wat Jezus voor hen gedaan heeft. Als ze in Hem geloven 
hoeven ze niet meer bang te zijn voor zwarte magie en zullen ze bevrijd 
zijn van de zonde. 

Dit is het vierde deel in de serie ‘Jungledokter’. De verhalen zijn geba-
seerd op ervaringen van zendingsarts Paul White (1910-1992).

Water en vuur
Herdruk

Jungledokter en de jacht op 
een luipaard

Uitvoering paperback
Formaat 12 x 18,6 cm 
Omvang ca.175 pag.
Verkoopprijs € 6,95
ISBN 978 90 336 08070
Verschijnt april 2011

Uitvoering paperback
Formaat 12 x 18,6 cm 
Omvang pag.
Verkoopprijs € 6,95
ISBN 978 90 336 30392
Verschijnt april 2011

M. Kanis

M. Kanis (1934-2000) was tijdens 
zijn leven hoofd van de Banisschool 
in Rijssen. Hij begon begin jaren 90 
met schrijven. Hij heeft 27 titels op 
zijn naam staan, alle over historische 
onderwerpen. 

Paul White

Reeds verschenen:
Jungledokter en de geheimzinnige 
ziekte ISBN 978 90 336 07679 € 6,95
Jungledokter en de wervelwind ISBN 
978 90 336 08063 € 6,95
Jungledokter en de gevaarlijke ope-
ratie ISBN 978 90 336 08087 € 6,95
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Op een winterse zondag in 1849 loopt de 15-jarige Charles 
naar de kerk. Onderweg wordt hij overvallen door een zware 
sneeuwstorm. Charles komt terecht in een ander kerkje dan 
waar hij van plan was naartoe te gaan. Hij neemt plaats op de 
achterste bank. Een oude man loopt naar de preekstoel en begint 
te preken. Charles verwacht een saaie preek te horen, maar de 
woorden die de eenvoudige man spreekt dringen door tot in het 
diepst van zijn ziel. 

Charles Spurgeon was een 
eenvoudige Engelse boerenjongen 
die na zijn bekering werd geroepen 
tot het ambt van predikant. 
Ds. Spurgeon preekte voor rijken en 
armen, voor jongeren en ouderen. 
Zijn roem werd zo wijdverbreid 
dat zelfs koningin Victoria naar zijn 
preek kwam luisteren. 
De koningin van Engeland kwam 
om te luisteren naar de prins der 
predikers. Maar Charles mocht zijn 
leven geven in dienst van de Koning 
der koningen – Jezus Christus.

Leeftijd: 10 jaar en ouder.
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Het levensverhaal van  
C.H. Spurgeon voor kinderen

C.T. George

De prins 
der 

predikers

De prins 
der 

predikers

De onvergetelijke dominee_omslag.indd   5 18-1-2011   9:09:11

Brieven voor jou
Bijbellezen met kinderen

Deel 5 - Filippenzen en Kolossenzen

Andrea van Hartingsveldt - Moree
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De serie Brieven voor jou biedt ouders en andere opvoeders handvatten om met 
kinderen uitvoeriger stil te staan bij het gelezen Bijbelgedeelte. 
Deel 5 gaat over de brieven van Paulus aan de gemeenten van Filippi en Kolosse. In 
gesprekken met kinderen blijkt dat ze veel Bijbelse geschiedenissen kennen, maar 
de lijn naar hun eigen leven soms moeilijk kunnen trekken. Paulus geeft juist in zijn 
brieven veel onderwijs voor het persoonlijke leven.  

Na de uitleg van het gelezen Bijbelgedeelte volgt eerst een aantal kennisvragen, met 
name gericht op de jongere kinderen. Daarna volgt een Doe&Denkvraag voor oudere 
kinderen om dieper op de stof in te gaan en deze te verbinden met hun eigen leven. 
Om het samen zingen te stimuleren is ook steeds een psalmvers opgenomen.

De auteur, Andrea van Hartingsveldt-Moree, studeerde pedagogiek. Zij is moeder van 
vijf kinderen. Als redacteur is zij verbonden aan de GezinsGids. Eerder schreef zij de 
vierdelige serie Komt kinderen!

1. Inleiding en Romeinen

2. 1 Korinthe

3. 2 Korinthe

4. Galaten en Efeze

5. Filippenzen en Kolossenzen

Op een winterse zondag in 1849 loopt de 15-jarige Charles naar de kerk. 
Onderweg wordt hij overvallen door een zware sneeuwstorm. Charles 
komt terecht in een ander kerkje dan waar hij van plan was naartoe te 
gaan. Hij neemt plaats op de achterste bank. Een oude man loopt naar 
de preekstoel en begint te preken. Charles verwacht een saaie preek te 
horen, maar de woorden die de eenvoudige man spreekt dringen door 
tot in het diepst van zijn ziel. 

Charles Spurgeon was een eenvoudige Engelse boerenjongen die na 
zijn bekering werd geroepen tot het ambt van predikant. Zijn levensver-
haal wordt in dit boek op een boeiende manier beschreven.

Illustratie: Rino Visser

De serie ‘Brieven voor jou’ biedt ouders en andere opvoeders handvatten 
om met kinderen uitvoeriger stil te staan bij het gelezen Bijbelgedeelte. 
Deel 5 gaat over de brieven van Paulus aan de gemeenten van Filippi 
en Kolosse. In gesprekken met kinderen blijkt dat ze veel Bijbelse ge-
schiedenissen kennen, maar de lijn naar hun eigen leven soms moeilijk 
kunnen trekken. Paulus geeft juist in zijn brieven veel onderwijs voor het 
persoonlijke leven. 

Na de uitleg van het gelezen Bijbelgedeelte volgt eerst een aantal ken-
nisvragen, met name gericht op de jongere kinderen. Daarna volgt een 
Doe&Denkvraag voor oudere kinderen om dieper op de stof in te gaan 
en deze te verbinden met hun eigen leven. Om het samen zingen te sti-
muleren is ook steeds een psalmvers opgenomen.

De prins der predikers
Het levensverhaal van C.H. Spurgeon voor kinderen

Brieven voor jou – deel 5
Brieven aan Filippenzen en Kolossenzen

Uitvoering gebonden
Formaat 20 x 20 cm
Omvang ca. 130 pag.
Verkoopprijs € 14,90 
ISBN 978 90 336 09282
Verschijnt maart 2011

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm 
Omvang ca.120 pag.
Verkoopprijs € 9,90
ISBN 978 90 336 08674
Verschijnt maart 2011

C.T. George

Christian Timothy George is do-
minee en schrijver in Birmingham, 
Alabama (VS). Hij heeft verschil-
lende boeken voor volwassenen en 
kinderen geschreven. De prins der 
predikers is het eerste boek dat in 
het Nederlands vertaald is. 

Andrea van Hartingsveldt-
Moree

De auteur, Andrea van 
Hartingsveldt-Moree, studeerde 
pedagogiek. Zij heeft vijf kinderen. 
Als redacteur is zij verbonden aan 
de Gezinsgids. Eerder schreef zij de 
vierdelige serie ‘Komt kinderen!’

22



Jeugd

’t Is zomer!

Liedjes/gedichtjes: Nelleke ScherpbierTekst: Jolanda Dijkmeijer Illustraties: Marijke Duffhauss

voorlees- en doeboek

’t Is zomer!
voorlees- en doeboek

Ontdek samen met Luuk en Lianne wat er in de zomer allemaal te be-
leven is.

Luuk en Lianne mogen meedoen mee met de wedstrijd ‘Wie kweekt de 
hoogste zonnebloem?’ Wat moeten ze lang wachten voor er eindelijk 
een groen steeltje uit de zonnebloempit tevoorschijn komt … En als het 
eindelijk zover is, wordt het pas echt spannend. Wat moet je allemaal 
doen om de zonnebloem zo snel mogelijk te laten groeien? Lusten ze 
boterhammen met pindakaas, of groeien ze toch op een andere ma-
nier?
 
Behalve voorleesverhalen en veel frisse kleurenillustraties vind je in dit 
boek leuke knutselideeën, recepten, educatieve pagina’s, liedjes en 
gedichten. 
Kortom, een boek waar kleuters vanzelf een zomergevoel van krijgen!

’t Is zomer! is het derde deel in een kleuterserie over de seizoenen. Eer-
der verscheen ’t Is lente! en ’t Is herfst!
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Ontdek samen met Luuk en Lianne wat er in de zomer allemaal te beleven 
is. Luuk en Lianne mogen meedoen mee met de wedstrijd ‘Wie kweekt 
de hoogste zonnebloem?’ Wat moeten ze lang wachten voor er eindelijk 
een groen steeltje uit de zonnebloempit tevoorschijn komt … En als het 
eindelijk zover is, wordt het pas echt spannend. Wat moet je allemaal 
doen om de zonnebloem zo snel mogelijk te laten groeien? Lusten ze 
boterhammen met pindakaas, of groeien ze toch op een andere manier? 
Behalve voorleesverhalen en veel frisse kleurenillustraties vind je in dit 
boek leuke knutselideeën, recepten, educatieve pagina’s, liedjes en ge-
dichten. 
Kortom, een boek waar kleuters vanzelf een zomergevoel van krijgen!

’t Is Zomer! is het derde deel in een kleuterserie over de seizoenen. Eerder 
verscheen ’t Is lente! en ’t Is herfst!

’t Is zomer!
Voorlees- en doeboek voor kleuters

Uitvoering gebonden
Formaat 21,5 x 21,5 cm
Omvang ca. 64 pag.
Verkoopprijs € 12,90
ISBN 978 90 336 09749
Verschijnt mei 2011

Tekst: Jolanda Dijkmeijer
Illustraties: Marijke 
Duffhauss

Eerder verschenen:
’t Is lente! ISBN 978 90 336 08407 
€ 12,90
’t Is herfst! ISBN 978 90 336 08957 
€ 12,90
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Kijkplaten over alledaagse situaties
grote wereld

kleine Mijn

Sanne Miltenburg
Een  prentenboek vol met vrolijke kijkplaten voor peuters 
en kleuters. De platen gaan over herkenbare situaties over 
de wereld om hen heen. Heerlijk spelen op de boerderij, 
lekker ravotten in de sneeuw, gezellig spelletjes doen met 
opa en oma. Met behulp  van de kleine tekeningen on-
deraan kunnen kinderen hun woordenschat vergroten.
De vragen bij iedere plaat maken het samen bekijken 
van deze platen tot een leuke belevenis.

Sanne Miltenburg (1982) is een jonge, enthousiaste illustratrice. Ze levert re-gelmatig een kleurrijke bijdrage aan Kits! en an-dere tijdschriften voor kin-deren. Ze heeft al diverse prentenboeken op haar naam staan.

Kijkplaten over alledaagse situaties
grote wereld

kleine Mijn

M
ijn kleine grote w

ereld       Sanne M
iltenburg

mijneigenkleinewereld-omslag.indd   1 12-1-2011   8:33:09

Een prentenboek vol met vrolijke kijkplaten voor peuters en kleu-
ters. De platen gaan over herkenbare situaties over de wereld om hen 
heen. Heerlijk spelen op de boerderij, lekker ravotten in de sneeuw, 
gezellig spelletjes doen met opa en oma. Met behulp van de kleine 
tekeningen onderaan kunnen kinderen hun woordenschat vergroten.
De vragen bij iedere plaat maken het samen bekijken van deze platen tot 
een leuke belevenis.

Mijn kleine, grote wereld
Kijkplaten over alledaagse situaties

Uitvoering gebonden, geheel in kleur
Formaat 21,5 x 21,5 cm
Omvang ca. 32 pag.
Verkoopprijs € 7,95
ISBN 978 90 336 30064
Verschijnt mei 2011

Sanne Miltenburg

Sanne Miltenburg (1982) is een 
jonge, enthousiaste illustratrice. 
Ze levert regelmatig een kleur-
rijke bijdrage aan Kits! en andere 
tijdschriften voor kinderen. Ze heeft 
al diverse prentenboeken op haar 
naam staan.
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De kringloopfiets van Sam
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Tekst: Ada Schouten-Verrips    Illustraties: Jacob Pasterkamp

Sam heeft een fiets.

Een kleine fiets.

Maar Sam is al groot.

Hij wil een grote fiets.

Gerco heeft er ook één.

Helemaal nieuw!

Mama heeft een plan.

Sam krijgt ook een grote fiets.

Samen met papa gaat hij

naar de kringloopwinkel.

Daar zijn leuke dingen te koop.

Een stoel voor mama.

Een overhemd voor papa.

En een trein voor Sam.

Maar … geen fiets.

Een grappig verhaal voor beginnende lezers.

Avi E3/ Clib 3, voor kinderen van 6 jaar en ouder.
Illustraties: Jacob Pasterkamp

De kringloop� ets van Sam

Uitvoering gebonden, geheel in kleur
Formaat 20 x 14,5 cm
Omvang 88 pag.
Verkoopprijs € 9,95
ISBN 978 90 336 30286
Verschijnt mei 2011
Herziene herdruk

Ada Schouten- Verrips

Ada Schouten- Verrips is getrouwd 
en moeder van vijf kinderen. 
Naast de Bijbelserie ‘Die eenvou-
digen wijsheid leert’ heeft ze zo’n 
vijftien romans en kinderboeken 
geschreven. 
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Sam heeft een fi ets.
Een kleine fi ets.
Maar Sam is al groot.
Hij wil een grote fi ets.
Gerco heeft er ook één.
Helemaal nieuw!
Mama heeft een plan.
Sam krijgt ook een grote fi ets.

Samen met papa gaat hij 
naar de kringloopwinkel.
Daar zijn leuke dingen te koop.
Een stoel voor mama.
Een overhemd voor papa.
En een trein voor Sam.
Maar … geen fi ets.

‘Ik heb een plan!’
Floor kijkt om zich heen.
Dan buigt ze haar hoofd naar Bram.
Ze zegt zacht wat in zijn oor.

Het is bijna 1 april. 

Daarom verzint groep 3 een grap.  

Een grap voor de juf! 

Trapt ze er in?

Een vrolijk verhaal voor 

beginnende lezers.

Gisette van Dalen

Avi M3/ Clib 3
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‘Ik heb een plan!’
Floor kijkt om zich heen.
Dan buigt ze haar hoofd naar Bram.
Ze zegt zacht wat in zijn oor.

Het is bijna 1 april. Daarom verzint groep 3 een grap. Een grap voor de 
juf! Trapt ze er in?
Een vrolijk verhaal voor beginnende lezers.

Avi M3/ Clib 3, voor kinderen van 6 jaar en ouder.
Illustraties: Margreet de Bruin

De grap van groep 3

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 50 pag.
Verkoopprijs € 8,95
ISBN 978 90 336 30019
Verschijnt maart 2011

Gisette van Dalen

Gisette van Dalen is getrouwd en 
moeder van vier dochters. Gisette 
werkt parttime als journalist bij het 
Reformatorisch Dagblad. In haar 
vrije tijd schrijft ze boeken voor 
jonge kinderen. 



Jeugd

‘Hé … wat raar’, zegt Max, die bij de box van Summer 

staat. ‘Wat is raar?’ vraagt Lisa ongerust. Ze loopt naar 

haar pony toe.  Dan ziet ze het. ‘Kito’, fl uistert ze. Een 

rilling kruipt over haar rug. ‘Kito is weg!’ roepen Lisa, Sofi e 

en Max tegelijk.

Eindelijk is het zover: Summer krijgt een veulen. Als 

Lisa het veulentje ziet, weet ze het zeker: dit is de 

mooiste pony van de hele wereld! En ik noem hem 

Kito. 

Nu Summer geen dikke buik meer heeft, kan Lisa ook 

weer  op haar rijden. Maar wie is die vreemde man, die 

vanuit de bosjes naar haar zit te gluren?

Als Lisa langs de deur gaat om fl essen te verzamelen 

voor een school in Uganda, komt ze hem weer tegen …

Op een dag  is Kito plotseling verdwenen. Gestolen! 

denken ze meteen. Voor Lisa en haar vrienden is het 

niet moeilijk om te bedenken wie  dat gedaan heeft  … 

of toch wel?

Dit is het vierde deel in de ponyserie Lisa en Summer. 

Lisa beleeft spannende avonturen als haar veulen 

gestolen wordt.

Su
zan

ne K
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Suzanne Knegt
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4 Het verdwenen

veulen

Vanaf 8 jaar

Het verdwenen veulen-omslag.indd   1 18-1-2011   15:08:57

Geesje Vogelaar - van Mourik

De avonturen van Han en Hanneke - deel  9

De avonturen van Han en Hanneke - deel 9 9

G
eesje V

ogelaar - van M
ou

rik

Stilzitten? Daar houden Han en Hanneke niet van. Leuke dingen 

doen en spannende avonturen beleven, dat vinden ze veel fijner!

Soms kibbelen ze op elkaar, want Han vindt jongens beter dan mei-

den en Hanneke is het daar natuurlijk niet mee eens. En of de jon-

gens ook beter zijn dan de meiden, dat vraagt de kikker voorop zich 

ook af …

Dit is het negende deel in een leuke serie voorleesboeken waarin 

allerlei herkenbare dagelijkse gebeurtenissen worden beschreven. 

Geesje Vogelaar-van Mourik heeft een groot aantal romans en kin-

derboeken geschreven, waaronder Wat zit er in de tas? en Twee don-

kere ogen.  

Eindelijk is het zover: Summer krijgt een veulen. Als Lisa het veulentje 
ziet, weet ze het zeker: dit is de mooiste pony van de hele wereld! En ik 
noem hem Kito.
Nu Summer geen dikke buik meer heeft, kan Lisa ook weer op haar rij-
den. Maar wie is die vreemde man, die vanuit de bosjes naar haar zit te 
gluren?
Als Lisa langs de deur gaat om fl essen te verzamelen voor een school in 
Uganda, komt ze hem weer tegen …
Op een dag is Kito plotseling verdwenen. Gestolen! denken ze meteen. 
Voor Lisa en haar vrienden is het niet moeilijk om te bedenken wie dat 
gedaan heeft … of toch wel?

Avi E4/ Clib 5, voor meisjes vanaf 8 jaar.
Illustraties: Kees van Scherpenzeel

Stilzitten? Daar houden Han en Hanneke niet van. Leuke dingen doen en 
spannende avonturen beleven, dat vinden ze veel fi jner!
Soms kibbelen ze op elkaar, want Han vindt jongens beter dan meiden 
en Hanneke is het daar natuurlijk niet mee eens. En of de jongens ook 
beter zijn dan de meiden, dat vraagt de kikker voorop zich ook af …
Dit is het negende deel in een leuke serie voorleesboeken waarin allerlei 
herkenbare dagelijkse gebeurtenissen worden beschreven. 
Geesje Vogelaar-van Mourik heeft een groot aantal romans en kinder-
boeken geschreven, waaronder Wat zit er in de tas? en Twee donkere 
ogen.

De serie ‘Han en Hanneke’ is een leuke serie voorleesboeken, die op-
nieuw wordt uitgegeven. De boeken zijn ook goed zelf te lezen door kin-
deren uit groep 3 en 4.

Het verdwenen veulen
Ponyserie Lisa & Summer deel 4

Han en zijn vriendin Hanneke 
Serie De avonturen van Han en Hanneke deel 9

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm 
Omvang ca. 100 pag.
Verkoopprijs € 7,50
ISBN 978 90 336 26562
Verschijnt maart 2011

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm
Omvang ca. 100 pag.
Verkoopprijs € 7,90
ISBN 978 90 336 30033
Verschijnt maart 2011

Suzanne Knegt

Suzanne knegt is lerares op een 
basisschool. Haar ervaringen op 
school gebruikt ze bij het schrijven 
van kinderboeken.
Eerder verschenen:
Het geheim in de stal ISBN 978 90 
336 29365 € 7,90; Brand in de stal 
ISBN 978 90 336 29532 € 7,90; 
Spreekbeurt in het gips ISBN 978 90 
336 07899 € 7,90

Geesje Vogelaar-van Mourik

Geesje Vogelaar-van Mourik heeft 
een groot aantal romans en kinder-
boeken geschreven, waaronder 
Wat zit er in de tas? en Twee 
donkere ogen. 
Eerder verschenen:
Deel 1 t/m 8 van deze serie.
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10 JAAR
EN 

OUDER

OUD OUD OUD OUDdagelijks op pad met 

de traumahelikopter. Vaak komen ze als 

geroepen om mensen in noodsituaties te 

redden. Spannend, maar mooi werk. 

Soms zijn er bijzondere gevallen. In korte 

tijd worden ze een paar keer opgeroepen 

voor een drugsslachtoffer. Verpleegster 

Janine vindt dat er een vreemd luchtje zit aan die ongevallen. Er klopt iets niet. ‘Da’s 

werk voor de politie’, zegt Timo. Maar dan wordt er aangebeld bij de Lifelinerpost. 

Gemaskerde mannen dringen binnen en voor hij het weet, raakt Timo betrokken 

bij een gevaarlijk avontuur. De Lifeliner gaat op weg naar een zwaar bewaakte 

gevangenis …

Dit is het vijfde deel in de Lifelinerserie, waarin je leest over de avonturen van Rob, 

zijn neefje Timo en zijn vriend Willem. In dit deel wordt de reddingshelikopter niet 

alleen gebruikt om slachtoffers te vervoeren, maar ook gevaarlijke drugscriminelen. 

Een spannend verhaal dus, met ook de nodige humor. A
d

ri B
u

rg
h
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cocaïnebende

5

Vanaf 10 jaar

Adr i  B urghout

Deel 6

sabotage in de nachtcocaïnebende Lifeliner

sabotage in de nachtsabotage in de nachtsabotage in de nachtsabotage in de nachtsabotage in de nachtsabotage in de nachtsabotage in de nachtsabotage in de nachtsabotage in de nachtsabotage in de nachtsabotage in de nachtsabotage in de nachtsabotage in de nacht
Lifeliner

Tijdens zijn vakantie in Zwitserland krijgt Timo, piloot op een trau-
mahelikopter, een telefoontje. Een collega van Lifelinerstation 1 in 
Amsterdam heeft een auto-ongeluk gehad, en er is dringend een ver-
vanger nodig. Omdat Timo ook ’s nachts mag vliegen, is hij de aan-
gewezen persoon om het Amsterdamse team te komen versterken.
Maar algauw blijken er op het station van Lifeliner 1 vreemde dingen 
te gebeuren. In de parkeerplaats van het ziekenhuis wordt een vrouw 
zomaar overvallen. En wie is de persoon die toegang wist te krijgen 
tot het dak van het VU-ziekenhuis, om de helikopter te saboteren?
Als het team van Lifeliner een brief vindt met een bedreigende bood-
schap van een onbekende afzender, komt alles op scherp te staan. 

Avi M6/ Clib 7, spannende serie voor jongens van 10 jaar en ouder.
Illustraties: Adri Burghout

Lifeliner 2, Sabotage in de nacht
Lifeliner serie deel 6

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm 
Omvang ca. 80 pag.
Verkoopprijs € 9,95
ISBN 978 90 336 30101
Verschijnt april 2011

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm 
Omvang ca. 120 pag.
Verkoopprijs € 7,90
ISBN 978 90 336 30118
Verschijnt mei 2011

Adri Burghout

Adri Burghout is fulltime illustrator 
en auteur. Voor De Banier schreef 
hij twee succesvolle series voor jon-
gens vanaf tien jaar: ‘De avonturen 
van Tim en Tor’ en de Lifeliner-serie.
Eerder verscheen:
Deel 1 Lifeliner 2 vliegt te hulp ISBN 
97890 28627 € 7,50; Deel 2 Lifeliner 
2 krijgt hulp ISBN 97890336 29013 
€ 7,50; Deel 3 Lifeliner 2 en de ge-
kaapte luchtballon ISBN 97890336 
29358 € 7,50; Deel 4 Lifeliner 2 en 
het mysterie op vliegbasis Volkel 
ISBN 97890336 07745 € 7,50
Deel 5 Lifeliner 2 en de cocaïneben-
de ISBN 97890336 08254 € 7,90

Rien Mouw 

Rien Mouw is natuurfotograaf. 
Sinds 1986 verzorgt hij diaklank-
beelden over de Veluwe. Hij fotogra-
feert zowel analoog als digitaal. Rien 
schreef eerder het boek Dieren op 
het spoor en twee kinderboeken.
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Bernie-reeks

enHettaBernie

Bernie krijgt voor zijn verjaardag een herdershond! 
Hetta heet hij. 
Als Bernie op een dag in het bos zijn jonge hond uit-
laat, maakt hij de lijn los en dan  … loopt Hetta weg. 
Hoe vaak Bernie ook roept en hoe goed hij ook zoekt, 
zijn hond komt niet meer terug. Ook de boswachter 
kan Hetta niet vinden.  Wat is er met de hond gebeurd? 

Hetta geniet van zijn vrijheid, maar voelt zich ook wel 
eens eenzaam. Hij sluit vriendschap met de vos Re-
keltje. Samen met Rekeltje  beleeft hij spannende 
avonturen. Denkt hij nog wel eens terug aan zijn lieve 
baasje? En zou hij hem ooit weer terugzien?

De Bernie-reeks is een serie boeken die zich 
afspelen in de natuur. Behalve een spannend 
verhaal vind je in dit boek ook informatie over 

de dieren die in het boek een rol spelen.

De Berniereeks, natuurlijk voor jou!

Bernie krijgt voor zijn verjaardag een herdershond! Hetta heet hij.
Als Bernie op een dag in het bos zijn jonge hond uitlaat, maakt hij de lijn 
los en dan … loopt Hetta weg. Hoe vaak Bernie ook roept en hoe goed hij 
ook zoekt, zijn hond komt niet meer terug. Ook de boswachter kan Hetta 
niet vinden. Wat is er met de hond gebeurd? 
Hetta geniet van zijn vrijheid, maar voelt zich ook wel eens eenzaam. Hij 
sluit vriendschap met de vos Rekeltje. Samen met Rekeltje beleeft hij 
spannende avonturen. Denkt hij nog wel eens terug aan zijn lieve baasje? 
En zou hij hem ooit weer terugzien?
De Bernie-reeks is een serie boeken die zich afspelen in de natuur. 
Behalve een spannend verhaal vind je in dit boek ook informatie over de 
dieren die in het boek een rol spelen.

Avi E4/ Clib 5, voor jongens en meisjes van 8 jaar en ouder.
Illustraties: Jan van Wingerden

Bernie en Hetta
Berniereeks, natuurlijk voor jou!
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JeugdNiek van Voorburg heeft een belofte gedaan aan zijn 
zwager Karel, de man van zijn enige zus Ella. Hij 
belooft voor Ella en haar kinderen te zorgen, maar hij 
mag niets vertellen van het verleden van Karel. 
Na Karels dood doet Niek zijn uiterste best om zijn 
belofte na te komen, maar alle hulp die Niek zijn zus 
en haar gezin biedt, wordt verkeerd opgevat. Tot groot 
verdriet van Niek verbreekt Ella het contact met haar 
broer.
Om zijn belofte te kunnen houden, laat Niek een baan 
als burgemeester schieten en wordt hij rentmeester in 
Hoeverbeek. Zijn meisje Stinny accepteert die keuze 
niet en verbreekt de verloving. 
Het enige wat Niek overhoudt, is zijn geloof. Steeds 
wordt hij bepaald bij het advies van Stinny’s vader: 
‘Trek de lijnen recht, Niek. Dan worden de voren recht.’ 
Deze voorwaardelijke belofte wordt uiteindelijk waar-
heid op een manier die Niek van tevoren niet had 
kunnen bedenken.

De auteur, L. Erkelens (1903-1967), is bekend gewor-
den door zijn boek De eerkroon. Van dezelfde auteur 
verscheen ook Deze kinderen hebben geen vader. 

L. E
rkelen
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Rien Mouw

Stuk voor stuk kloppen ze, de historische feiten uit dit boek, 
zoals: de tactiek van de inquisitie, de ketterverbrandingen en 
de bikkelharde uitspraken van Filips II. De Engelsman William 
M. Timms, in de 19e eeuw zendeling in Spanje, heeft daar 
een spannend boek omheen geschreven, vol ontsnappingen, 
vermommingen, onverwachtse gebeurtenissen en een onver-
breekbare liefde tussen twee jonge mensen. En wie is toch die 
geheimzinnige marskramer die steeds opduikt en dingen weet 
die hij helemaal niet hoort te weten?

Geschikt voor jongeren vanaf circa 12 jaar, 
hoewel ook volwassenen zich geen moment zullen 

vervelen bij het lezen van dit boek.

Op de vlucht voor de

Op de vlucht voor de Spaanse inquisitie

Op de vlucht voor deOp de vlucht voor de
Spaanse inquisitie

 William M. Timms

 William
 M

. Tim
m

s

Wat begint als een grapje, eindigt in een spannend avontuur ...
Wat is leuker: opgroeien in een groot gezin, of lekker rustig als enig kind 
in een groot huis dat van alle gemakken voorzien is? Luuk en Carmen, 
leerlingen uit groep 8 en stiekem verliefd op elkaar, willen het wel eens uit-
proberen. Tot hun grote verbazing stemmen hun ouders in met hun plan 
om een weekje met elkaar te ruilen. Luuk vindt het idee eigenlijk niet eens 
zo leuk, maar hij durft niet meer terug te krabbelen … En zo gebeurt het 
dat Luuk zich verwondert over de rust in het huis van de familie Bakker, 
terwijl Carmen zich verbaast over de drukte van een groot gezin.
Als Luuk op een avond alleen thuis is in het huis van de familie Bakker, 
gebeurt er iets verschrikkelijks. Zijn ruilactie met het rijkeluisdochtertje 
Carmen komt hem duur te staan. 

Avi M7/ Clib 7, serie voor jongens en meisjes van 10 jaar en ouder.
Illustratie: Hans Ellens

Stuk voor stuk kloppen ze, de historische feiten uit dit boek, zoals: de 
tactiek van de inquisitie, de ketterverbrandingen en de bikkelharde uit-
spraken van Filips II. De Engelsman William M. Timms, in de 19e eeuw 
zendeling in Spanje, heeft daar een spannend boek omheen geschre-
ven, vol ontsnappingen, vermommingen, onverwachtse gebeurtenissen 
en een onverbreekbare liefde tussen twee jonge mensen. En wie is toch 
die geheimzinnige marskramer die steeds opduikt en dingen weet die hij 
helemaal niet hoort te weten?

Geschikt voor jongeren vanaf circa 12 jaar, hoewel ook volwassenen zich 
geen moment zullen vervelen bij het lezen van dit boek.

Illustraties: Jaap Kramer

Foute wissel
Serie ‘Groep 8 beleeft altijd wat’ deel 2

Op de vlucht voor de 
Spaanse Inquisitie

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm 
Omvang ca. 150 pag.
Verkoopprijs € 12,90
ISBN 978 90 336 30361
Verschijnt april 2011

Uitvoering gebonden
Formaat 14,8 x 21,5 cm 
Omvang ca. 150 pag.
Verkoopprijs € 9,95
ISBN 978 90 336 30378
Verschijnt mei 2011

Jan Willem Blijdorp

Jan Willem Blijdorp (1957) schreef 
diverse romans en kinderboeken. 
Foute wissel is het vervolg op Verzin 
iets beters! Deze boeken zijn het 
begin van de serie ‘Groep 8 beleeft 
altijd wat’. 

William M. Timms

Op de vlucht voor de Spaanse 
Inquisitie is uit het Spaans 
vertaald.
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ISBN Auteur Titel Prijs ISBN Auteur Titel Prijs

978 90 + Prijswijzigingen voorbehouden!

Theologie/pastoraal

336 0761 5 Aalst, ds. G.J. van Dan zingen zij – Overdenkingen over de Psalmen 15,90
336 0818 6 Aalst, ds. G.J. van Vanavond komen ze – Gedachten over huisbezoek 9,95
336 3035 4 Aalst, ds. G.J. van  ’t Is ook maar een mens – gedachten over de  

predikant 9,95
336 0749 3 Abma, ds. H.G. Na dit leven 14,90
336 0755 4 Abma, ds. H.G. Het boek Esther 14,90
336 2993 8 Agteresch, dr. H.A. Wonderen … de wereld uit? 14,90
764 3038 6 Amstel, ds. J. van . Zit het in de prediking? 8,95
336 0518 5 Amstel, ds. J. van De rijkdom van de kinderdoop 9,95
336 0519 2 Amstel, ds. J. van De zegen van het avondmaal  9,95
336 0583 3 Amstel, ds. J. van Dordt in ‘t kort 4,95
336 2973 0 Amstel, ds. J. van Echt geloven 9,95
336 0729 5 Amstel, ds. J. van Hoe word je christen? 4,95
336 2974 7 Amstel, ds. J. van Over Gods leiding gesproken 9,95
336 0539 0 Amstel, ds. J. van Wie Jezus zalig spreekt 3,95
336 0764 6 Baars, prof. dr. A. Waarom dan? Vragen van jongeren 9,95
336 0510 9 Bakker, ds. F. Gebedsgestalten 12,90
336 0788 2 Barnhoorn, dr. J.G.  Amicitia Christiana – Da Costa en Groen van  

Prinsterer in hun briefwisseling (w) 34,90
336 2940 2 Berg, M.A. van den  Het rijk van Christus als historische realiteit 34,90
336 0546 8 Berg, M.A. van den  Vrienden van Calvijn – Een amicale biografie 9,95
336 0757 8 Blanchard, dr. John  De boom en zijn vruchten – De brief van Jakobus  

uitgelegd – deel 1 15,90
336 0758 5 Blanchard, dr. John  De boom en zijn vruchten – De brief van Jakobus  

uitgelegd – deel 2 15,90
336 0581 9 Blanchard, dr. John Waarom de Bijbel? 4,25
336 0578 9 Blanchard, dr. John Zalig zijn zij – De zaligsprekingen voor vandaag  4,95
336 0727 1 Blanchard, dr. John Licht op Markus 4,95
336 0726 4 Blanchard, dr. John Licht op Lukas 4,95
336 2941 9 Boer, ds. G. Het hart naar Boven 15,90
336 0699 1 Boer, ds. G.  Het gericht op de Karmel – Bijbellezingen over de  

profeet Elia 15,90
336 0851 3 Boer, ds. G.  Getroost leven en sterven – De eerste zeven  

zondagen van de Catechismus 15,90
336 0725 7 Boston,Th.  Berouw 22,95
336 0720 2 Brakel, Wilhelmus à  De Redelijke Godsdienst     129,50
764 3039 3 Brakel. Wilhelmus à Toekomst voor Israël 7,95
336 0247 4 Bunyan, John De Christinnereis naar de eeuwigheid 7,50
764 3048 5 Burger, drs. L.A. Opmerkelijk 9,50
336 0022 7 Comrie, A. Het ABC des geloofs 18,50
336 0863 6 Deputaatschap Israël Israëls verlossing 14,90
712 7278 3 Detmar, D.A. Kan ik zeker zijn van mijn zaligheid? 7,95
336 0764 6 Diverse predikanten Waarom dan? – Vragen van jongeren 9,95
336 0731 8  Diverse predikanten  

Ger. Gem. Uit den schat des Woords 58e jrg 22,50
336 0748 6  Diverse predikanten  

Ger. Gem. Uit den schat des Woords 59e jrg  22,50
336 2979 2  Diverse predikanten  

Ger. Gem. Uit den schat des Woords 60e jrg 22,50
336 0836 0  Diverse predikanten  

Ger. Gem. Uit den schat des Woords 61e jrg 22,50

336 3015 6  Diverse predikanten  
Ger. Gem. Uit den schat des Woords 62e jrg. 22,50

764 3044 7 Dolder-de Wit, H.A. van Levend in het werk des Heeren (biografie ds. Abma) 8,95
336 0562 8 Dorp, ds. S. van Leer ons bidden 4,95
336 0858 2 Edwards, Brian De tien geboden voor vandaag 19,95
336 0964 0 Edwards, Jonathan Die God leeft nog 14,90
336 2991 4 Egas, ds. A.A.  De brief aan de Kolossenzen –  

Serie Aan u geschreven 13,90
336 0417 1 Fahner, dr. Chr. Synopsis van de vier Evangeliën  12,95
336 0701 1 Feinberg-Vamosh, M. Voedsel in de tijd van de Bijbel  24,95
336 0746 2 Feinberg-Vamosh, M. Vrouwen in de tijd van de Bijbel  24,95
336 2984 6 Flavel, John Volbracht – De zeven kruiswoorden 13,90
336 2998 3 Groningen, B.S. van  In de spiegel van Jakobus – Bijbelstudies  

over de brief van Jakobus 8,95
336 0544 4  Hartingsveldt-Moree,  

Andrea van Leert van Mij – Serie Komt kinderen – Deel 1 13,95
336 0566 6  Hartingsveldt-Moree,  

Andrea van Bidt tot Mij – Serie Komt kinderen – Deel 2 13,95
336 2837 5  Hartingsveldt-Moree, 

Andrea van Hoort naar Mij – Serie Komt kinderen – Deel 3  13,95
336 0713 4  Hartingsveldt-Moree,  

Andrea van Komt tot Mij – Serie Komt kinderen – Deel 4 13,95
336 2920 4  Hartingsveldt-Moree,  

Andrea van Brieven voor jou – deel 1- Inleiding en Romeinen 14,50
336 2954 9  Hartingsveldt-Moree,  

Andrea van Brieven voor jou – deel 2 – Eerste brief aan Korinthe 14,50
336 0773 8  Hartingsveldt-Moree,  Brieven voor jou – deel 3 – Tweede brief aan
 Andrea van Korinthe  14,50
336 0820 9  Hartingsveldt-Moree,  

Andrea van Brieven voor jou – deel 4 – Galaten en Efeze 14,50
336 0681 6 Heiden, ds. B. v.d. De ware Wijnstok 15,90
336 0963 3 Heemskerk, ds. D. En om Uw gunst en waarheid saam 32,50
336 0962 6 Heemskerk, ds. D. Zo ik niet had geloofd 32,50
336 3032 3 Heemskerk, ds. D.  Wiens gunst ons troost deel 1 39,90
336 0733 2 Henry, Matthew Dagelijkse omgang met God 13,50
336 0665 6 Henry, Matthew  Een huis voor de Heere – Huisgodsdienst  

in de praktijk 16,90
336 0857 5 Henry, Matthew  Het teken van de doop – Betekenis en  

bediening van de kinderdoop 16,90
336 0737 0 Henry, Matthew Verklaring van het OT en het NT (w) 195,00
336 0744 8 Henry, Matthew CD-rom Verklaring OT en NT (w) 29,95
336 0965 7 Hooker, Thomas De arme twijfelende christen tot Christus getrokken 14,90
336 0036 4 Huntington, William De Bank des Geloofs – God de kassier der armen   13,75
336 0032 6  Immens, Petrus De Godvruchtige avondmaalganger 19,95
336 0553 6  Janse-van der  

Meide, W.A. Ik zal Mijn gemeente bouwen – Deel 1  35,90
336 0572 7  Janse-van der  

Meide, W.A. Ik zal Mijn gemeente bouwen – Deel 2  35,90
336 2989 1 Joppe, ds. J. De brief van Jakobus – Serie Aan u geschreven 13,90
336 0841 2  Karens, ds. M.  Een dappere held – Overdenkingen over  

het leven van Jefta 15,90
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336 3030 9 Kater, ds. M.J. Geloof je dat nu echt? Serie WeerWoord, apologetiek 9,95
336 2965 5 Kempeneers, ds. M.A. De brief aan Filémon – Serie Aan u geschreven 12,90
336 0175 0 Kersten, ds. G.H. Bedroefden om der bijeenkomst wil 39,90
336 0042 5 Kersten, ds. G.H. De Gereformeerde Dogmatiek – 2 delen 69,50
336 0044 9 Kersten, ds. G.H. De Heidelbergse Catechismus 32,50
336 0363 1 Kersten, ds. G.H. Gegeven en genomen 12,95
336 0046 3 Kersten, ds. G.H. Het handschrift uitgewist 25,90
336 0174 3 Kersten, ds. G.H. In het voetspoor der vaderen 30,95
336 0513 0 Kersten, ds. G.H. Korte lessen over kort begrip 11,50
336 0049 4 Kersten, ds. G.H. De nachtgezichten van Zacharia 24,90
336 0456 0 Kersten, ds. G.H. Een getrouw woord 25,90
336 0457 7 Kersten, ds. G.H. De gelovige verwachting 29,90
336 0045 6 Kersten, ds. G.H. Meer dan overwinnaars 23,90
336 0455 3 Kersten, ds. J.W.  Wat is uw enige troost? Preken over de  

Heidelbergse Catechismus (POD) 36,90
336 2980 8 Keurhorst, Henri De pijn van Job 9,95
336 2994 5 Kieviet, ds. M.J. In de schaduw van Mozes, over het leven van Aäron 15,90
336 0893 3 Koeijer, ds. R.W. de Geestelijke strijd bij de puriteinen (w) 34,90
336 0723 3 Koelman, ds. J. Verborgen omgang 8,50
336 3031 6 Koelman, ds. J. De natuur en gronden van het geloof 14,90
764 3041 6 Kohlbrugge, dr. H.F. Het heilig nachtmaal 6,95
336 0855 1 Kooten, ds. M. van Blank en rood – Het lied der liederen 19,90
336 0507 9 Korteweg, ds. P. Heilsorde – Serie Uw heilleer – Deel 1 7,20
336 0579 6 Korteweg, ds. P. Heilsfeiten – Serie Uw heilleer – Deel 2 7,20
336 0515 4 Korteweg, ds. P. Heilserkentenis – Serie Uw heilleer – Deel 3 7,20
336 0516 1 Korteweg, ds. P. Heilsspoor – Serie Uw heilleer – Deel 4 7,20
336 0664 9 Leeuwen, J.D. van Uitleg van de berijmde psalmen 16,90
336 2985 3 Lodenstein, J. van  Uw lijden groot – Meditaties over het lijden van  

Jezus Christus 9,95
336 0843 8 Lohuis, ds. J. De brief aan de Galaten – Serie Aan u geschreven 13,90
336 0554 3 Mackenzie, Carine De Tien Geboden 4,95
336 0850 6  Mauritz, J.H. en  

W. Visser Met eerbied vervuld 8,95
336 0403 4 Meeuse, ds. C.J. Voorbeeld der Goddelijke waarheden  7,20
336 0272 6 Meeuse, ds. C.J. Werkboekje bij Goddelijke waarheden  7,20
336 0739 4 Meeuse, ds. W.C. Leer ons lezen 15,90
336 0556 7 Moerkerken, ds. A. Een mensenkind                      14,90
336 0800 1 Molenaar, ds. P. De kinderen van Jakob 15,90
336 0847 6 Molenaar, ds. P. Jona, een duif in Gods hand 8,95
336 0682 3 Neele, ds. C.  Uit de schaduw – Onbekende Bijbelse  

personen belicht 15,50
336 0930 5 Nentjes, Sijmen Augustinus en jij – Leren van de Belijdenissen 9,95
336 0509 3 Niet, dr. C.A. de De praktijk der Godzaligheid – Gijsbertus Voetius 44,95
336 2992 1 Oele, dr. P.C. Ware wijsheid (w) 18,90
336 0496 6 Oosten, ds. L.H. Leer- en oefenvragen voor de catechisatie 5,75
336 0374 7 Oosten, ds. L.H. Goddelijke waarheden – deel 1         7,20
336 0375 4 Oosten, ds. L.H. Goddelijke waarheden – deel 2 7,20
336 0376 1 Oosten, ds. L.H. Goddelijke waarheden – deel 3          7,20
336 0378 5 Oosten, ds. L.H. Goddelijke waarheden – 3 delen 21,60
336 0469 0 Owen, John De heerlijkheid van Christus 13,75
336 2944 0 Pieters, ds. W. Bijbels ABC – deel 1 9,95
336 0852 0 Pieters, ds. W. Bijbels ABC – deel 2 9,95
336 2964 8 Pieters, ds. W. De brief aan Efeze – Serie Aan u geschreven 13,90
336 0669 4 Pink, ds. A.W. Roemt Zijn deugden- De eigenschappen van God 14,90
336 0803 2 Pink, ds. A.W. Vuur uit de hemel – Het leven van Elia 24,90

336 0599 4 Poort, ds. J.J. Als God geen antwoord geeft 3,95
336 0684 7 Post, S.D. Krabbels 9,95
336 0601 4 Ravensteyn Ravensteyn Statenbijbel  275,00
336 0873 5 Roos, ds. P.  Schapen hebben een gezicht – Over gemeente  

en pastoraat 22,90
336 0902 2 Ros, drs. A.  Davids soete lier – Vijf eeuwen Nederlandse 

Psalmberijmingen (w) 34,90
336 0950 3 Rosbergen, D.  Een gebed voor onderweg – Bijbelstudies over  

het Onze Vader 9,95
336 0892 6 Rotterdam, ds. A. Zions roem en sterkte 39,90
336 0837 7 Schot, ds. A.  Het verbrijzeld hart verheugd – Overdenkingen  

over Psalm 51 16,90
336 2983 9 Schot, ds. A. Man van smarten- Overdenkingen over Jesaja 53 15,90
336 3018 7 Silfhout, ds. W. v  Zie uw Koning! Negen overdenkingen over  

de Heere Jezus 15,90
336 0084 5 Spurgeon, C.H. Rondom de enge poort   9,95
336 0401 0 Spurgeon, C.H. Zoekt en gij zult vinden 9,95
336 0588 8 Spurgeon, C.H. Hebt goede moed  9,95
336 0593 2 Spurgeon, C.H. De stem van de Goede Herder 9,95
336 0722 6 Spurgeon, C.H. De macht over satan 9,95
336 2943 3 Spurgeon, C.H. Werken in de wijngaard 9,95
336 0754 7 Spurgeon, C.H. Naar Zijn belofte 9,95
336 0691 5 Spurgeon, C.H. De stem des bloeds 10,90
336 3000 2 Spurgeon, C.H. Aller oog zal Hem zien 10,90
336 3040 8 Spurgeon, C.H. Woorden van opwekking 9,95
336 3041 5 Spurgeon, C.H. Woorden van troost 9,95
336 0784 4 Terlouw, ds. L. Wie komt er vandaag? Gedachten over ziekenbezoek 9,95
336 0745 5 Tukker, dr. C.A. Het gebed van Christus  12,95
336 0947 3 Valen, L.J. van Het bewogen leven van een Israeliet 9,95
336 0670 0 Valen, L.J. van  Wonderlijke redding uit grote benauwdheid –  

De geschiedenis van Joan Drake 10,90
 336 0951 0 Velema, dr. W.H. Met verstand en hart – Christelijke ethiek in de praktijk 9,95
336 0811 7  Versteeg, ing. E. en  

G. van der Zwaan Zijn Naam ter eer – Uit het leven van ds. J.P. Verkade 19,90
336 0717 2 Visky, Ferenc Gebonden en toch vrij 4,95
336 0690 8 Visscher, ds. W.  De zeven zegelen – Overdenkingen over de  

Openbaringen 15,90
336 2966 2 Visser, ds. K. De brief van Judas – serie Aan u geschreven 12,90
336 2942 6 Vlastuin, ds. W. van Gezalfd en bedreigd – Het leven van David – Deel 1 15,90
336 0846 9 Vlastuin, ds. W. van  Bedreigd en ontkomen – Het leven van David –  

Deel 2 15,90
336 2995 2 Vlastuin, dr. W. van en  Gedienstige geesten – Bijbels onderwijs
 ds. M.A. Kempeneers over engelen 15,90
336 0812 4 Vlastuin, dr. W. van Wordt vervuld – Over het werk van de Heilige Geest 14,90
712 7213 4 Vlastuin, ds. W. van Mag ik belijdenis doen? 7,95
336 0783 7 Voetius, ds. G.  Bron van troost – Verdediging van de  

gereformeerde leer 15,90
336 0752 3 Wells, dr. Paul De Ergernis van het Kruis 19,90
336 0953 4 Wisse, prof.dr. G. Vrije genade – Een selectie uit zijn preken 15,90
336 0809 4 Wit, ds. D. de  Het was zeer goed – Overdenkingen over de  

schepping 14,50
336 0707 3 Zwan, ds. A. van der Volhardend vertrouwen 14,90
336 0790 5 Zwan, ds. A. van der Onbezweken trouw 15,90



Fo
nd

sl
ijs

t

30

ISBN Auteur Titel Prijs ISBN Auteur Titel Prijs

Dagboeken
336 0916 9 Diverse predikanten Banier Dagboekkalender 2011 10,95
336 0915 2  Diverse predikanten  

Ger. Gem. Wegwijzer – Bijbels dagboek voor jongeren 13,90
764 3033 1 Diversen Wie is wijs? Dagboek voor jongeren 17,50
336 0680 9 Harinck, ds. W.  Geloven & Belijden – Dagboek bij de Nederlandse 

Geloofsbelijdenis 16,90
336 0679 3 Henry, Matthew Vrouwen uit de Bijbel – Dagboek 16,90
336 0762 2 Kohlbrugge, dr. H.F. Genade alleen – Dagboek 16,90
336 0753 0 Pederson, Randall Wandel voor mijn aangezicht – Dagboek Puriteinen 15,90
336 0575 8 Philpot, J.C. Door Baca’s vallei – Dagboek 24,95
336 0709 7 Poort, ds. J.J. Om het donker op te klaren – Dagboek 11,95
336 0662 5 Schouten – Verrips, A. Zelfs vindt de mus – Dagboek voor jonge kinderen 14,90
336 0586 4 Spurgeon, C.H. Elke dag een belofte – Dagboek 16,90
336 0587 1 Spurgeon, C.H. Woorden voor elke dag – Dagboek            11,95
336 0839 1 Vergunst, ds. A.T. Bridge to Mark – Dagboekstukjes voor jongeren  9,95
336 0957 2 Vergunst, ds. A.T. Brug naar Markus – Dagboekstukjes voor jongeren  9,95
336 0914 5 Watson, Thomas Leer mij Uw weg – Bijbels dagboek 16,50
336 0663 2 Weelden, J. van Hoor … een lied – Bijbels dagboek voor kinderen 14,50

Gedichtbundels
764 3043 0 Campen, Coosje van De vreugde tegemoet 6,50
336 3005 7  Groeneweg- 

de Reuver, M.A. Ik ben met u 8,95
764 3030 0  Groeneweg- 

de Reuver, M.A. Als een mosterdzaad 6,35
764 3016 4  Groeneweg- 

de Reuver, M.A. Omdat Hij trouw is 6,35
712 7258 5  Groeneweg- 

de Reuver, M.A. Geef ons kracht 6,35
712 7268 4  Groeneweg- 

de Reuver, M.A. Mijn rechterhand gevat 6,35
712 7283 7  Groeneweg- 

de Reuver, M.A. Gij draagt mij 6,35
764 3019 5  Groeneweg- 

de Reuver, M.A. Gezegend onder het kruis 6,35
764 3024 9  Groeneweg- 

de Reuver, M.A. Niet altijd antwoord 6,35
764 3002 7  Groeneweg- 

de Reuver, M.A. Opklimmend uit de woestijn 6,35
712 7247 9 Heuvel, Willem van de Straks zul je groot zijn 7,95
712 7297 4 Heuvel, Willem van de De ster wees mij de weg 6,95
336 0969 5 Heuvel, Willem van de Huwelijkslied 9,95

Geschenkboekjes
336 2987 7 Alleine, Joseph In gesprek met uw hart – Serie Graankorrels – Deel 8  7,90
336 0830 8 Avinck, Theodorus Zie, Ik sta aan de deur – Serie Graankorrels – Deel 10  7,90
336 2988 4 Beukelman, ds. J. De Zaligmaker geboren – Serie Graankorrels – Deel 7  7,90
336 0834 6  Brakel, Henry,  Verbroken voor u – Meditaties rondom het
 Immens, e.a. Heilig Avondmaal (2) 10,90
336 0835 3 Bunyan, Fruytier, 
 Henry, Koelman, e.a. Verwachting – Voor aaanstaande en jonge ouders 10,90
336 2959 4 Calvijn, Johannes Het gulden boekske – Serie Graankorrels – Deel 5 7,90
336 0832 2 Div. – Serie Pareltjes Licht – Uitspraken van de Heere Jezus  4,95

336 0833 9 Div. – Serie Pareltjes Puur – Treffende citaten van Bunyan, Rutherford, e.a.  4,95
336 0956 5 Div. – Serie Pareltjes Puur II – Citaten van Puriteinen 4,95
336 0949 7 Div. – Serie Pareltjes Genade – Uitspraken van Luther 4,95
336 0831 5 Div. – Serie Pareltjes Waarheid – Belangrijke teksten uit de Bijbel  4,95
336 0861 2 Div. – Serie Pareltjes  Wijsheid uit de vroege kerk – Citaten van Ambrosius, 

Augustinus, e.a. 4,95
336 3020 0 Div. – Serie Pareltjes Geloof – Citaten van C.H. Spurgeon 4,95
336 3021 7 Div. – Serie Pareltjes Toevlucht – Citaten van Samuel Rutherford 4,95
336 0933 6 Doornenbal, Ds. J.T. Levenskracht – Troost uit de Psalmen 10,90
336 3045 3 Graaf, dr. ir. J. van der Gezegd, gepreekt, geschreven 12,90
336 2960 0 Hellenbroek, A. De zonde van de onwil – Serie Graankorrels -Deel 6  7,90
336 3016 3  Henry, Gray,  
 McCheyne, Watson Vergoten voor u – Meditaties rondom het H.A. (3) 10,90
336 2963 1 Henry, McCheyne,   
 R.M., e.a. Ik voor u – Meditaties rondom het H.A. (1) 10,90
336 0834 6 Henry, McCheyne,   
 R.M., e.a. Verbroken voor u – Meditaties rondom het H.A. (2) 10,90
336 0672 4 Honkoop, ds. P. Gij troost mijn ziel – Meditaties over Psalm 23 10,90
336 0756 1 Hovius, ds. W. Chr.  De maan bij nacht – Serie De zon, maan en sterren 7,90
336 2946 4 Hovius, ds. W. Chr.  Lichtende sterren – Serie De zon, maan en sterren 7,90
336 0742 4 Hovius, ds. W. Chr.  Vrolijk als een held – Serie de zon, maan en sterren  7,90
336 0781 3 Hovius, ds. W. Chr.  Serie De zon, maan en sterren (setaanbieding) 15,80
336 0955 8 Luther, Maarten Bidden met het hart – Serie Graankorrels – Deel 13 7,90
336 0767 7 Luther, Maarten  De gouden huwelijksregels – Serie Graankorrels –  

Deel 2 7,90
336 2958 7 Manton, Thomas Het gebed – Serie Graankorrels – Deel 4 7,90
336 0768 4 Mel, Coenraad  Gedenk aan uw Schepper –  

Serie Graankorrels – Deel 3  7,90
336 0849 0 Ruijgrok, ds. L.W.Ch. De Bruidegom en Zijn bruid – Over Psalm 45 11,90
336 0936 7  Ryle, J.C. De goede strijd –  

 Serie Graankorrels – Deel 12  7,90
336 0958 9 Spurgeon, C.H. Liefde en trouw 10,90
336 3017 0 Velema, dr. W.H. Op weg naar het einde 10,90
336 3014 9 Volk, ds. J.R. De taal van mijn tuin 10,90
336 0766 0 Watson, Thomas Oprecht als de duiven – Serie Graankorrels – Deel 1 7,90
336 2986 0 Wycliffe, John Een solide bouwwerk – Serie Graankorrels – Deel 9  7,90
336 3013 2 Zonneveld, ds. P. van Brieven aan ouders 9,95

Diversen
336 0770 7 Bakker, Michiel e.a. Thuis in het beloofde land 24,95
336 2969 3 Batten, D. e.a. Hoe bestaat het!  9,95
336 2962 4  Berg, M.A. van den,  Van Noyon tot Genève – Tien woonplaatsen van
 e.a. Calvijn in beeld 19,90
788 3301 7 Boer, Peter Thuis in de jaren ‘50  12,95
336 0769 1  Boer, Peter en  

Froukje ten Hove Thuis in de jaren ‘60 – Deel 1 (met cd) 16,95
336 2945 7 Boer, Peter en  
 Froukje ten Hove Thuis in de jaren ‘60 – Deel 2 12,95
336 0884 1 Boer, Peter Floris V en Reinald de Rijmer 4,95
336 0885 8 Boer, Peter Karel de Grote in gevaar 4,95
336 0878 0 Boer, Peter Wat is er gebeurd? 4,95
336 2997 6  Brons-van der Wekken,  

drs. Sarina e.a. Opvoeden, boeiend en vermoeiend 14,90
336 0771 4 Buksbazen, L. Zij zochten een stad 17,50
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336 0785 1 Donk, Mr. Richard  De uitwisseling – Overlevingsgeschiedenis  
van een Joodse familie  12,90

336 2948 8 Groothedde, A. e.a. De kerk in het midden 18,95
336 0668 7 Hendriksen, Marjanne Zaaien in Zambia 9,95
336 0826 1 Klinken, J. van en  In ’t bangst gevaar – Herinneringen aan 
 L. Vogelaar de Tweede Wereldoorlog 18,90
336 0747 9 Krijgsman, J. Zaaien in de Jordaan 9,90
336 0920 6 Luijk, Teunie Dat doen we zelf wel! 12,90
336 0708 0 Mastenbroek, J. Op de heenweg 9,95
336 2917 4  Mijnders-van  

Woerden, M.A. Kleine Henry en zijn drager  14,95
336 0730 1 Mout-van der Linden, F. De strik ontkomen 4,95
336 3046 0 Oosten, ds. L.H. (vert.) Johannes Hus veroordeeld 15,90
336 2968 6 Plak-de Vries, Marian Floris – Net even anders 9,95
336 0879 7 Raricus, A.G.  Harm 4,95
336 2952 5 Reenen, Jan van Vensters vol verhalen – De canon van Nederland 24,90
336 0948 0 Tripp, P.D.  Anders dan je droomde? Waar het echt om  

gaat in je huwelijk 19,90
336 0838 4 Stuijvenberg, A. van Een straatagent kijkt achterom 9,95
336 0929 9 Stuijvenberg, A. van Een ME’er kijkt achterom 9,95
336 2950 1 Visser, W. (red.) Bijbels licht op kinderloosheid 9,95
336 2949 5 Visser, W. (red.) Bijbels licht op adoptie 9,95
336 0848 3 Visser, W. (red.) Bijbels licht op pleegzorg 9,95

E-books
336 0977 0 Brand, Maarten Stille getuige roman 11,95
336 0975 6 Malkenhorst, Gerrit van Berend de stroper verzetsroman 11,95
336 0979 4 Poort, ds. J.J. Om het donker op te klaren Bijbels dagboek 8,95
336 3044 6 Rochester Ford, Sallie Mary Bunyan De blinde dochter van John Bunyan 10,95
336 0976 3 Spurgeon, C.H. Woorden voor elke dag Bijbels dagboek 8,95
336 0978 7 Stuijvenberg, A. van  Een straatagent kijkt achterom Herinneringen  

van een Rotterdamse diender 7,95
336 0952 7 Vlies, Bas van der Elke dag van de partij 12,95

Romans 
336 0887 2 Aangium, Sibe van Hotse Hiddes deel 1 Hotse Hiddesserie 9,95
336 0939 8 Aangium, Sibe van De vrijbuiter deel 2 Hotse Hidesserie 9,95
336 0940 4 Aangium, Sibe van De watergeus deel 2 Hotse Hiddesserie 9,95
336 2867 2 Alcock, Deborah Bruid van Genève 9,95
336 0903 9 C. Baardman De Waterbruid 10,90
336 0905 3 Blei-Strijbos, Corrie Sara komt thuis 10,90
336 0827 8 Blijdorp, Janwillem Schipbreukeling 14,95 
336 0880 3 Bly, Stephan De onbekende dochter 19,95 
336 0829 2 Brand, Maarten Stille getuige 14,90 
336 2978 5 Büchner, Barbara De vrouw van de ketter 19,95
336 0967 1 Erkelens, L. Deze kinderen hebben geen vader 14,95
336 3004 0 Erkelens, L. Rechte lijnen 14,95
336 2893 1 Heemskerk, J.D. Als bloemen opengaan 7,95
336 0688 5 Heemskerk, J.D. Aisha’s zoektocht 14,95
336 0891 9 Hidding, J. Gevecht in de rimboe Edward Smitserie deel 1 9,95
336 0906 0 Hidding, J. Speurtocht naar vermisten Edward Smitserie deel 2 9,95
336 0907 7 Hidding, J.  Raadsels om de Drakensbergen Edward Smitserie  

deel 3 9,95
336 0824 7 Hull, Nancy Woeste golven 12,95

336 0921 3 Laatsman, W.  De dominee die de hemel niet in kon 10,90
336 0942 8 Koolmees, Eeuwoud Vlucht uit de rode stad 14,95
336 3009 5 Keijzer, Willem Thuisreis van een dwangarbeider 14,90
336 0959 6 Kraus, Harry Bloedlink 22,90
764 3042 3 Lambregtse, Cornelius In Zijn arm de lammeren 19,95
764 3045 4 Lambregtse, Cornelius Vreemdelingen en bijwoners 19,95
336 2886 3 Leon, Bonnie Reis naar Queensland – Deel 1 19,95
336 2887 0 Leon, Bonnie Liefde voor het land – Deel 2 19,95
336 2888 7 Leon, Bonnie Thuis in de wildernis – Deel 3 19,95
336 2921 1 Leon, Bonnie Nieuwe liefde – Deel 1 19,95
336 2955 6 Leon, Bonnie Wat het hart verlangt – Deel 2 19,95
336 0697 7 Leon, Bonnie Blijvende liefde – Deel 3 19,95
336 0841 4 Malkenhorst, G. van Berend de stroper 14,90
336 3007 1 Moret, Martine Licht in de schemer 14,95
336 0894 0 Morris, Gilbert Verbond van liefde deel 1 serie Appomattox Saga 19,95
336 3027 9 Morris, Gilbert Stad van de vijand deel 2 serie Appomatox Saga 19,95
336 2957 0 Müller, Titus De vrouw van de brillenmaker 14,95
336 0911 4 Norel, K. Engelandvaarders Omnibus 24,90
336 0898 8 Parr, Delia Als harten ontwaken 19,90
336 0966 4 Pols, Cees Bewaarder gevangen 11,90
336 0828 5 Rickman-Vantrease, B. Anna van Praag 22,90
336 0598 7 Ropes, E. Mary Jones en haar Bijbel 8,50
336 2730 9 Rutgers, Martin Het bellenkoord van Esther Salomons 7,95
336 2898 6 Rutgers, Martin Geef mij de kracht 7,95
336 2866 5 Schouten-Verrips, Ada Scheepje van hout 7,95
336 2956 3 Sawyer, Kim Vogel Voor altijd in mijn hart 19,95
336 0821 6 Sawyer, Kim Vogel Eerste oogst 19,95
336 3009 5 Sawyer, Kim Vogel Katy’s nieuwe wereld, Katy Lambright-serie deel 1 12,90
336 3042 2 Straatsma, A.K.  Vergeving voorheen De Gantelboer 10,90
764 3016 4 Veenhof, Johan G. Daggelderstrilogie 24,90
336 0970 1 Veenhof, Johan G. De verschoppeling 14,95
336 0971 8 Veenhof, Johan G. De totale oorlog 14,95
336 1691 4 Vogelaar-van Mourik, G. Gelijk zich een vader ontfermt       7,95
336 2736 1 Vogelaar-van Mourik, G. In de oude pastorie 14,95
336 0678 6 Vogelaar-van Mourik, G. Vervuld verlangen 14,95
336 0922 0 Vogelaar-van Mourik, G. Zuiver als kristal 14,95
336 3038 5 Vogelaar-van Mourik, G.  Julia trilogie 19,95
336 2972 3 Zeeuw, P. de De Fransman van Genève 9,95
336 2789 7  Zoeteman-Meulstee, T. Olga’s kinderen 7,95
336 2807 8  Zoeteman-Meulstee, T. Rosalie 14,95
336 2933 4 Zoeteman-Meulstee, T. Vakantie in Tsjechië 14,95
336 0822 3 Zoeteman-Meulstee, T. Gered uit de golven 14,95

Onze jeugdboeken vindt u niet in deze fondslijst, maar in onze jeugdboekencatalogus 
2010/2011 en op onze website: www.debanier.nl.



Uitgeverij De Banier 
Postbus 308 - 7300 AH Apeldoorn 

Laan van Westenenk 12 
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fax: 055 5390 699 - E-mail: info@debanier.nl 
verkoop@debanier.nl - redactie@debanier.nl

www.debanier.nl

Al onze uitgaven zijn verkrijgbaar bij de boekhandel

Onze vertegenwoordiger is Jan op ‘t Hof, 06 53638156




