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OPMAAK

Wonderlijk
Wonderlijk. Ik gebruik het woord vaak een beetje 

cynisch. Als er iets gebeurt waarvan ik denk dat het 

eigenlijk onmogelijk is. Waarbij ik denk: ‘dat geloof 

je toch zelf niet.’ Ik geef er een beetje een negatieve 

klank aan dus. 

Waarom eigenlijk? Geloof ik niet in wonderen? Twijfel 

ik als ik in de bijbel lees over een zee die opensplijt 

zodat er een pad door komt of over water dat in wijn 

verandert? En al die genezingen door de hand van 

Jezus? Waren die niet echt?

Jawel, in de wonderen uit de bijbel geloof ik rotsvast. 

Maar dat was toen. Vandaag de dag mis ik zulke won-

deren. Ik zie ze niet. Waar zijn de wonderen van nu?

Als je goed kijkt, zijn ze er wel. Niet altijd zo groots en 

spectaculair als in de tijd van de bijbel. Maar eigenlijk is 

het toch een wonder wanneer de zon schijnt? En hoe 

bijzonder is het dat ik elke morgen wakker word en 

mijn werk kan doen, voor mijn kinderen kan zorgen, 

boodschappen kan doen? De gewone dagelijkse 

dingen. Eigenlijk best wonderlijk.

Dit Lees en Luister Magazine staat ook vol met 

wonderen. Lees de column van Michel maar op 

pag. 32 Elk boek in dit magazine is zorgvuldig bedacht, 

geschreven, vormgegeven en gedrukt. En wat een 

wonder dat er zoveel titels speciaal voor de christelijke 

markt worden gemaakt.

Wonderlijk. Het woord heeft ineens een andere klank. 

De wonderen zijn de wereld nog niet uit.

Wilma Poolen

Redacteur Lees en Luister Magazine

31
Hoe wonderlijk 

mooi is uw 
eeuwige naam.

SELA
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THEMA: WONDERLIJK
Beeld: Harold Meerveld

Wat doe je in het dagelijks leven?
 ‘Ik werk bij Centrum Jeugd en Gezin in Epe als Jeugdzorg-

werker. Ik help kinderen/jongeren en gezinnen hun weg te 

vinden naar jeugdhulp. In mijn vrije tijd houd ik van lezen, 

docu’s bekijken, reizen en het ontmoeten van mensen/

vrienden. Ik ben een echt familiemens. Ik zie mijn (schoon)

familie geregeld en we praten en ondernemen veel met 

elkaar.’ 

Wat vind jij een wonder?
 ‘Het klinkt misschien een beetje cliché, maar het leven an 

sich vind ik al een groot wonder. Alle seizoenen die telkens 

weer voorbij komen, de biodiversiteit waar we afhankelijk 

van zijn, nieuw leven dat iedere keer weer ontstaat. Toen 

ik zwanger was van mijn dochter, was ik mij ineens zo 

bewust van hoe wonderlijk dat eigenlijk is. Het liet mij de 

immense grootheid en ingenieusheid van God zien. Ik 

kan mij totaal niet voorstellen dat het leven op aarde per 

ongeluk ontstaan is. Ik heb altijd geloofd in een Hemelse 

Vader, die een plan heeft met ons en deze wereld.’ 

  

Heb je wel eens een wonder meegemaakt?
 ‘Door gebed ervaar en zie ik regelmatig wonderlijke 

gebeurtenissen. Wij weten sinds dit jaar dat mijn moeder 

ernstig ziek is en zij ondergaat nu chemotherapie. Het is 

een intense tijd waarin verschillende emoties elkaar steeds 

afwisselen. Er zijn veel mensen die voor mijn moeder en 

ons, als familie, bidden. Dat betekent overigens niet dat er 

geen verdriet is en soms zelfs wanhoop en angst. Maar het 

feit dat we met al onze emoties en vragen bij God mogen 

komen en dat mijn moeder zich gedragen voelt door God 

is heel waardevol. Ook al krijgt mijn moeder nu de meest 

zware chemotherapie, ze heeft nauwelijks bijwerkingen 

en voelt zich goed. Dat vind ik een wonder.’ 

  

Welk boek dat je hebt gelezen vond je wonderlijk?
 ‘Ik lees op dit moment het boek ‘t Hooge nest van Roxane 

van Iperen. Het is een waargebeurd verhaal over de vorige 

bewoonsters van het huis van de schrijfster, twee Joodse 

zussen.  Ze hebben een grote rol hebben gespeeld in het 

verzet gedurende de Tweede Wereldoorlog. Ik vind het 

vooral wonderlijk hoeveel deze twee Joodse verzetsvrou-

wen hebben gedaan voor anderen. Met gevaar voor hun 

eigen leven en in erbarmelijke omstandigheden, bleven de 

zussen dapper andere mensen helpen, tot in het concen-

tratiekamp aan toe.’ 

‘Het feit dat we 
met al onze  vragen bij 

God mogen komen  is 
heel waardevol.’

Nynke ( 32 jaar), getrouwd 
met Johannes en moeder 
van Fardau (2)
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2021-04 LenL-210921_2Lieke.indd   4 21-09-2021   13:06

Ink
ijke

xe
mpla

ar



BOEKENTIPS

Hannejoke Brouwer
Bijbelboetiek Baruch, 
Grootegast

De Grote Omkeer
Danny Soto

‘Het is een waargebeurd ver-

haal waarin als rode draad Gods 

aanwezigheid en liefde te zien is. 

Danny’s leven draait om macht en 

geld en hij komt in contact met het 

drugskartel.

Wat ik zo mooi vind, hij heeft een 

gelovige, biddende moeder achter 

zich. Telkens op cruciale momen-

ten zie je Gods hand in zijn leven. 

Dit zorgt voor een grote omkeer.’

Rijk Akershoek
Boekhandel Akershoek, 

Ouddorp

Genesis, Exodus en 
Leviticus

Jonathan Sacks

‘In de boeken Genesis, Exodus 

en Leviticus legt rabbijn Jonathan 

Sacks verbanden met de Tora als 

geheel, met fi losofi e en wereld-

geschiedenis, en met ons 

persoonlijke leven. Hij verbindt 

inzichten uit de religie aan de 

moderne wereld en vertelt op 

een overtuigende manier het 

verhaal van het geloof opnieuw.’

Esther Wuister
Hadassa Christelijke boek- en 

cadeauwinkel, Maassluis

Onze dominee is detective
Marijke Gehrels

‘De titel van het boek prikkelt je nieuwsgierigheid. Op bladzij-

de één vormt zich al een glimlach op je gezicht bij het lezen, 

en dat zal nog vaker gebeuren gezien de thema’s die voorbij 

komen. Eén daarvan is jezelf aan anderen spiegelen. Wat 

maken we het onszelf daarmee moeilijk! Maar dat is helemaal 

niet nodig, iedereen mag er zijn. De scherpe tekeningen van 

Marijke ten Cate passen uitstekend bij het hoofdstuk waar ze 

staan. Een bijzonder boek!’

Hannejoke Brouwer
Bijbelboetiek Baruch, 
Grootegast

De Grote Omkeer
Danny Soto
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Leestips
van uw boekverkoper

Leestips
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‘Tot op de dag van vandaag krijg ik 

elke dag hoop uit de Bijbel. Niemand 

kan leven zonder hoop. Al heb je er 

maar een heel klein beetje van – 

dan heb je genoeg om te beginnen 

met geloven.’ Lees het verhaal 

van Eddy Boevink, eigenaar van 

Zin Bookstore in Amersfoort 

en, naar eigen zeggen, 

handelaar in hoop. 

Het wonderlijke verhaal 
van Eddy Boevink

Mijn Bijbel 
biedt hoop

6 WINTER 2021 � LEES EN LUISTER

'Ik dacht: 
wat ben ik toch 

wonderlijk 
gemaakt. '

THEMA: WONDERLIJK
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WINTER 2021 � LEES EN LUISTER 7

De vingers van Eddy gaan langs de losse 

letters die op een plankje aan de winkelwand 

staan. Samen vormen zij een zin die bezoekers 

aan het denken zet: Het wonder zit niet in de 

genezing, het wonder zit vaak in het lijden.

‘Hoop is voor mij belangrijk, want ik ben vijftien 

jaar heroïneverslaafd geweest. In de therapeu-

tische omgeving werd ik een ‘HG’ genoemd: 

een ‘hopeloos geval’. Bij De Hoop in Dordrecht 

ontdekte ik dat ik helemaal geen ‘hopeloos 

geval’ ben… Ik ben een waardevol persoon en 

mag hoop hebben!’ Voor die tijd had de Bijbel 

nooit echt een rol in Eddy’s leven gespeeld, al 

was hij wel katholiek opgevoed. Tijdens zijn 

herstelperiode leerde hij zelf de Bijbel te lezen. 

Bijna goddelijk

Inmiddels kost het Eddy geen moeite om 

praten over het Woord: ‘Voor mij is Psalm 

8 belangrijk geworden: We zijn als mens 

de kroon op Gods schepping. We zijn bijna 

goddelijk gemaakt! We zijn met heerlijkheid en 

luister gekroond. Dat is niet waardeloos, dat is 

waardevol!’

Eddy strekt zijn armen uit en kijkt peinzend naar 

zijn handen. ‘Er was een moment dat ik zo naar 

mijn handen en vingers keek. Ik dacht: wat ben 

ik toch wonderlijk gemaakt! Ik kon niet geloven 

dat ik er “zomaar” ben. Er moest wel meer zijn. 

Dat was een mooi, intiem moment…’

Het is nu 25 jaar geleden dat Eddy ervoor 

koos zijn handen goed te gaan gebruiken. 

Hij benadrukt dat hij daarmee niet ‘uit de 

problemen’ is. ‘Mijn leven als christen zit 

vol moeilijkheden. Er gebeuren af en toe 

wonderen, maar je moet ook leren leven 

met de problemen die op je weg komen. 

Hoe hopeloos en troosteloos het in de wereld 

ook is, want het wordt er zo te zien niet 

beter op. Maar wij hebben ons geloof in een 

hoopvolle toekomst!’

Laten we vooral naar Jezus blijven kijken

In Zin Bookstore is een keur aan cadeauartike-

len, bijbels en christelijke boeken te vinden. 

Regelmatig drinkt Eddy een kopje thee of 

koffi  e met zijn klanten. Hij zit daar namelijk niet 

om alleen ‘spullen’ te verkopen, hij wil hoop 

bieden. ‘Tot op de dag van vandaag krijg ik elke 

dag hoop uit de Bijbel. Troost, bemoediging, 

dat vind ik daar ook allemaal in. Niemand kan 

leven zonder hoop. Al heb je er maar een heel 

klein beetje van – dan heb je genoeg om te 

beginnen met geloven.’ 

Eddy legt uit wat de wandtekst voor hem 

betekent: ‘Het wonder zit niet in de genezing, 

maar in het lijden. Het gaat erom hoe wij met 

lijden of tegenslag omgaan. We moeten ons 

door de ellende niet omver laten blazen. Laten 

we vooral ook naar Jezus blijven kijken. Het 

wonder zit bij Hem ook in het lijden. Alles wat 

Hij voor ons gedragen en verdragen heeft…’

Vanuit de winkel in de binnenstad ziet Eddy 

veel publiek voorbijkomen. En hij ontmoet 

vaak mensen die weinig hoop hebben. ‘Daar 

kan ik soms moedeloos van worden. Toch zie 

ik in het Woord van God dat er een hoopvolle 

toekomst is. Dat is de boodschap die ik mensen 

mee wil geven: mijn Bijbel geeft hoop!’

Mijn Bijbel 
biedt hoop
Dat is de boodschap die ik mensen mee wil geven

Vanwege het verschijnen van de NBV21, de Bijbel 

voor de 21e eeuw, delen verschillende mensen in 

een persoonlijke verhaal wat de Bijbel voor hen 

betekent.  Bezoek mijnbijbel.nl  of neem een kijkje 

op nbv21.nl en laat je inspireren! 
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ADVERTENTIE

‘Ik ben blij met de revisie van 

de Nieuwe Bijbelvertaling. 

De wijzigingen die ik gezien 

heb maken de Bijbel nog 

toegankelijker voor mensen die 

niet zo vertrouwd zijn met de 

bijbeltekst.’

Ds. René de Reuver
Scriba van de 
Protestantse Kerk in 
Nederland

De tekst wordt door de revisie 

nog beter leesbaar en bruikbaar. 

Door de keuze te maken voor 

een ander woordgebruik hier 

en daar, is het ook een betere 

weergave van wat er vanuit de 

brontekst bedoeld wordt en 

verduidelijkt het de tekst. 

Drs. Ruth Sleebos
Algemeen secretaris bij 
Verenigde Pinkster-en 
Evangeliegemeenten

Over brief aan de Galaten: 

“Ik heb genoten van deze nieuwe 

versie. De brieven van Paulus 

blijven moeilijk. Maar deze 

vertaling stimuleert en helpt de 

brief in een keer te lezen en te 

begrijpen.”

Ds. Arie van der Veer
Oud-voorzitter 
van de EO

Standaardeditie
Een stijlvolle standaardeditie voor een brede doelgroep. De 
standaardeditie is verkrijgbaar met en zonder deuterocanonieke 
boeken.  € 38,- (met DC: € 39,50)

Standaardeditie Deluxe
Luxe uitvoering met 

duimgrepen. € 77,50

Compacte editie – tijdloos
Geliefd bij een breed publiek 
€ 55,-

   vanaf 13 oktober overal verkrijgbaar

Standaardeditie Deluxe
Luxe uitvoering met 

duimgrepen. € 77,50

Compacte editie 
Geliefd bij een breed publiek 
€ 55,-

2 x 1/1 adv NBV21 Lees en Luister b.indd   2 23-08-21   13:43

Dicht bij de bron
Elk vers is opnieuw getoetst aan de brontekst 
en verbeterd waar dat nodig was. En er is extra 
aandacht besteed aan consistentie in de vertaling. 
Daardoor kun je teksten die met elkaar te maken 
hebben nu makkelijker aan elkaar verbinden. Dat 
maakt deze vertaling nog nauwkeuriger.

Breed gedragen
De NBV21 stoelt op een breed draagvlak. De basis 
is gelegd door een breed, interconfessioneel team 
van vertalers en meelezers. Alle reacties op de 
NBV van duizenden bijbellezers uit de breedte van 

de kerken en van vele experts zijn meegewogen 
en verwerkt. Verbeteringen in de NBV21 zijn 
wetenschappelijk getoetst, waardoor de vertaling 
nog sterker staat.

Ontdek meer
Waar in de brontekst op verschillende plekken 
hetzelfde motiefwoord gebruikt wordt, zie je dit nu 
terug in het Nederlands. Hierdoor krijg je meer oog 
voor extra betekenislagen in de tekst. Daarnaast is 
er in de NBV21 ruimte om zelf te ontdekken wat de 
tekst te zeggen heeft, doordat er geen onnodige 
sturing gegeven wordt in de vertaling. 

Vertrouwd en als nieuw
De NBV21 combineert het goede van de NBV met alles wat er nog beter kon. 

Het resultaat: een vertaling die vertrouwd is en als nieuw.

NBV21: de Bijbel voor de 21e eeuw
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Verkrijgbaar bij uw boekhandel

Wat wordt jouw 
nieuwe agenda voor 2022?nieuwe agenda voor 2022?nieuwe agenda voor 2022?nieuwe agenda voor 2022?

Een nieuwe 
bladzijdeOntspannen 

 leven met God

ADVERTENTIE

ADVERTORIAL

Wat maakt dat Toon Hermans nog 
steeds zo mateloos populair is? Is dat 

omdat hij hele generaties onbedaarlijk 
liet lachen en diep wist te roeren? 

Omdat hij het dagelijkse leven zo spits 
en vrolijk wist te relativeren, met pre-
tentieloze grapjes, versjes en liedjes? 

Of omdat hij zo dicht bij ons leek te 
staan, als een huisvriend?

Naast zijn immens populaire theater-
shows, zijn het misschien wel zijn tek-

sten die de komende generaties zullen 
onthouden en bewonderen. Vooral de 

verzen van Toon blijven mateloos 
populair. In deze vijf boekjes zijn Toons 
verzen op thema – geluk, liefde troost, 

wijsheid en humor – gebundeld. 

VIJF MOOIE THEMABOEKJES VAN TOON HERMANS
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ADVERTORIAL

Annemarie Rietkerk © Foto’s van Floor

onderdeel van Royal Jongbloed Publishing 

Lieve lezers,

De opzet van deze nieuwe bijbelstudie Geloofshelden is gelijk 

aan de studies van Beth Moore en Priscilla Shirer. Je bereidt

 je thuis voor door vijf keer per week een dagdeel uit dit boek

 door te lezen en vragen te beantwoorden. Eén keer per week kom je bij 

elkaar voor ontmoeting, het bespreken van de lesstof en het bekijken van de 

videoles. Gedurende de studieweken ben je bij elkaars leven betrokken en 

bid je voor elkaar. 

Wat echt anders is, is het feit dat je iedere week van een andere studie proeft. 

Deze serie is namelijk samengesteld uit onderdelen van eerder uitgegeven 

bijbelstudies van de verschillende auteurs:

Priscilla Shirer, Kelly  Minter, Beth Moore, Jennifer Rothschild en Lisa Harper. 

Ik had soms het gevoel dat ik er net lekker in zat en dan kwam er alweer 

iets nieuws. Hoe bijzonder vond ik het om te merken dat de serie toch een 

eenheid vormde.

Iedere spreker en auteur is uniek, net als jij en ik. De een is extravert en ge-

bruikt veel woorden, de ander is kort en krachtig, maar één ding hebben ze 

met elkaar gemeen: een hart dat klopt voor God en een passie om vrouwen 

te helpen groeien in een diepere, persoonlijke relatie met God. 

Ik bid dat God jouw hart tijdens het lezen en luisteren overvloedig zal vullen 

met zijn onvoorwaardelijke liefde. En dat Hij bovendien je geestelijke oren 

en ogen zal openen voor zijn oneindige trouw aan jou! Priscilla Shirer, 
Kelly  Minter, 
Beth Moore, 

Jennifer Rothschild 
en Lisa Harper

Geloofshelden
BIJBELSTUDIES

UIT HET OUDE TESTAMENT

ISBN 9789492831873

PAPERBACK | 240 PAG. | € 25,99

Met een warme groet,

Annemarie Rietkerk 

Voor nog meer bijbelstudieboeken van Sestra 
voor persoonlijk en groepsgebruik ga je naar de 

christelijke boekhandel bij jou in de buurt. 
#HetWoordhoudtstand #sestrabijbelstudie 

#sestraboeken

Een frisse start in Gods Woord
Geloofshelden is een bijbelstudie voor vrouwen door verschillen-
de bekende internationale sprekers. Annemarie Rietkerk, je kunt 
haar kennen van verschillende (o.a. Beth Moore) vrouwenbijbel-
studiegroepen die zij organiseert en leidt, heeft deze prachtige 
bijbelstudie naar Nederland gehaald.  
Ze vertelt je hier graag meer over!

2021-04 LenL-210921_2Lieke.indd   11 21-09-2021   13:07

Ink
ijke

xe
mpla

ar

https://www.rankkampen.nl/9789492831873/moore-beth-shirer-priscilla-harper/geloofshelden/


€18,95 €18,95 €14,95

€17,95 €16,95

€18,95 €18,95 €14,95

€17,95 €16,95€12,50
p.st.

€14,50€24,95

€12,50

ADVERTENTIE

2021-04 LenL-210921_2Lieke.indd   12 21-09-2021   13:07

Ink
ijke

xe
mpla

ar

https://www.rankkampen.nl/9789083176581/godawa-brian/noach/
https://www.rankkampen.nl/9789083171722/dorstijn-jeroen/dit-is-jezus/
https://www.rankkampen.nl/9789083154695/langhenkel-dick/leven-in-het-licht-van-de-wederkomst/
https://www.rankkampen.nl/9789083176536/glashouwer-willem/waarom-is-jezus-jood/
https://www.rankkampen.nl/9789083176512/lindeboom-eline/wijs-mij-uw-weg/
https://www.rankkampen.nl/9789083176505/lindeboom-eline/wandel-gerust/
https://www.rankkampen.nl/9789083171791/gankema-joop/mijn-leven-met-de-grote-regisseur/
https://www.rankkampen.nl/9789083080758/essen-carin-van/manna-voor-elke-dag/
https://www.rankkampen.nl/9789083114927/bakker-gertruud/agenda-2022/


WINTER 2021 � LEES EN LUISTER 13

Wil je reageren op iets wat je in Lees en Luister hebt gelezen?Stuur dan een e-mail naar leesenluister@bcbplein.nl. 

Vermeld je naam en leeftijd.
De redactie behoudt zich het recht voor je reactie te bewerken en/of 

in te korten. Alleen als je reactie wordt geplaatst, krijg je bericht. 

Volg ons op: 
     @Leesenluister  |       @Leesenluister 

WINACTIE!

We mogen een exemplaar 
van Genade brengt me thuis
weggeven

Deze autobiografi e van Newton werd eerder 

al vertaald en uitgebracht en verschijnt nu 

opnieuw. Zijn levensverhaal bewijst 

dat het waar is wat hij schreef in 

'Amazing Grace': Genade bracht 

me veilig hier. Genade brengt 

me thuis.

Wil je kans maken op het boek 

Genade brengt me thuis van 

Uitgeverij De Banier?

Volg ons op Facebook of 

Instagram via @LeesenLuister 

en houd ons account in de 

gaten. In november delen 

we de winactie online.

� aat en denk mee
BOEKENTIPS 

GEZOCHT
Heb jij net een nieuw boek 

uit? Wij vinden het leuk om 

recensies te ontvangen die 

we kunnen delen. Laat je het 

ons weten? Mail naar 

leesenluister@bcbplein.nl.

van lezers

Een deur die 
altijd openstaat

Melissa Tag

'Als ik iets meeneem uit dit boek is het wel om te 

oefenen in het uiten van je emoties en het niet 

op te kroppen. Vriendschappen worden zoveel 

mooier en verdiepen zich als je verteld wat je 

bezig houdt! Samenvattend: Een boek waarvan 

de personages je vrienden worden.'

Arjanne van de Pol

@arjanneleest

opnieuw. Zijn levensverhaal bewijst 

'Amazing Grace': Genade bracht 

de personages je vrienden worden.'

Boekentips
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ADVERTORIAL

Henk Binnendijk

Niemand is als hij
GELOVEN ALS JOB

PAPERBACK | 160 PAG. | € 18,99

OOK ALS E-BOOK EN AUDIOBOEK VERKRIJGBAAR

Het geloof 
van Job geeft 
vertrouwen 
en perspectief
Nieuw in de boekhandel is het boek van 

Henk Binnendijk, Niemand is als hij. In de 

afgelopen tijd verdiepte Henk Binnendijk 

zich in het bijbelboek Job en schreef hij hier-

over een bijzonder boek. Wat bewoog hem 

om dit boek te schrijven?

‘Een verdrietige gebeurtenis in ons gezin bracht mij ertoe om troost te 

zoeken in de Bijbel. Al gauw kwam ik uit bij het boek Job. Job is een man 

die veel geleden heeft. Zijn bezit kwijt, al zijn kinderen verloren, een vrouw 

die niet naast hem staat, vrienden die hem veroordelen, een lichaam dat 

doodziek is, God die afwezig is en Satan die nadrukkelijk aanwezig is. En 

toch blijft Job staande. 

Toen ik in mijn verdriet het boek Job opnieuw las, merkte ik dat het mij nu 

veel meer aansprak dan vóór die verdrietige gebeurtenis. Daardoor kreeg 

ik het verlangen om over Job een bijbelstudie te schrijven. Ook omdat het 

boek Job ons zoveel perspectief geeft voor de toekomst. In deze co-

ronacrisis – en het zal niet de laatste crisis zijn – kunnen we gemakkelijk 

neerslachtig worden. Het kan ons ook zo ver brengen dat we God vaarwel 

zeggen. Zoals de vrouw van Job hem adviseert. Maar we kunnen door 

Gods genade ook staande blijven. God kan ons tonen dat Hij, juist in grote 

moeite, ons kan maken tot wat Hij voor ogen heeft. 

En dat is Goddelijk groot.’

'En toch blijft 
              Job staande.'

NIEUW!
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Heb je ze al gezien in de christelijke boekwinkels?
Lichtgewicht muurcirkels

In de stormen 
van het leven, 

ben je nooit alleen.

Gel�f 
H�p 
Liefde

Dag  aan  dag  draagt  Hij ons

Dit is de dag 
die de Heer heeft 

gemaakt laten
wij juichen en 
ons verheugen

Psalm 118:24
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©  2020 www.majestically.nl

Volg dus het voorbeeld van God, 
als kinderen die Hij liefheeft.

Efeziërs 5:1 Mei

Laat de 
kinderen  bij Mij komen

Ma�heus 19:14 a

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u,
wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.

Ik sterk u, ook help Ik u,
ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, 

die gerechtigheid werkt.

Jesaja 41:10

Sta even �il
en heb oog voor Gods wonderen.

Job 37:14

You are       � loved

Maar wie hoopt 
op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn 

vleugels uit als een 
adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt 

niet uitgeput.
JesajJesaja 40:31

Ik ben niet wat ik doe,

 ik ben niet wat ik heb,

 ik ben niet wat de mensen

 over me zeggen. 

Ik ben Gods geliefde kind.

 Dat is wie ik ben! 

Niemand kan me dat afnemen. 

Ik hoef me geenzorgen te maken. 

Ik hoef me niet te haasten.

Ik kan Jezus vertrouwen en

 Zijn liefde met de

 wereld delen.        Bless this House

30 cm art. MA39213   60 cm art. MA39313
100 cm art.  MA39413 

30 cm art. MA39214   60 cm art. MA39314 
100 cm art.  MA39414

30 cm art. MA39210   60 cm art. MA39310
100 cm art.  MA39410 

30 cm art. MA39204   60 cm art. MA39304 
100 cm art.  MA39404

30 cm art. MA39215   60 cm art. MA39315 
100 cm art.  MA39415 

30 cm art. MA39217   60 cm art. MA39317 
100 cm art.  MA39412 

30 cm art. MA39207   60 cm art. MA39307 
100 cm art.  MA39407 

30 cm art. MA39209   60 cm art. MA39309 
100 cm art.  MA39409 

30 cm art. MA39203   60 cm art. MA39303 
100 cm art.  MA39403 

MajesticAlly muurcirkels

Gel�f  H�p Liefde

Ik en mijn huis 
wij zuen de 
Here dienen.

Jozua 24:15

Je bent een parel 
in Gods hand

FORMAAT: 30 cm - 60 cm - 100 cm 

30 cm art. MA39212   60 cm art. MA39312
100 cm art.  MA39412

30 cm art. MA39211   60 cm art. MA39311
100 cm art.  MA39411

30 cm art. MA39205   60 cm art. MA39305
100 cm art.  MA39405

Ook als ronde cadeaubordjes met 
envelop  16 x 16 cm verkrijgbaar in 
christelijke boekwinkels.

€ 12,95        € 44,95        € 79,95
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Heb je ze al gezien in de christelijke boekwinkels?
Lichtgewicht muurcirkels

In de stormen 
van het leven, 

ben je nooit alleen.

Gel�f 
H�p 
Liefde

Dag  aan  dag  draagt  Hij ons

Dit is de dag 
die de Heer heeft 

gemaakt laten
wij juichen en 
ons verheugen

Psalm 118:24
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Volg dus het voorbeeld van God, 
als kinderen die Hij liefheeft.

Efeziërs 5:1 Mei

Laat de 
kinderen  bij Mij komen

Ma�heus 19:14 a

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u,
wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.

Ik sterk u, ook help Ik u,
ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, 

die gerechtigheid werkt.

Jesaja 41:10

Sta even �il
en heb oog voor Gods wonderen.

Job 37:14

You are       � loved

Maar wie hoopt 
op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn 

vleugels uit als een 
adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt 

niet uitgeput.
JesajJesaja 40:31

Ik ben niet wat ik doe,

 ik ben niet wat ik heb,

 ik ben niet wat de mensen

 over me zeggen. 

Ik ben Gods geliefde kind.

 Dat is wie ik ben! 

Niemand kan me dat afnemen. 

Ik hoef me geenzorgen te maken. 

Ik hoef me niet te haasten.

Ik kan Jezus vertrouwen en

 Zijn liefde met de

 wereld delen.        Bless this House

30 cm art. MA39213   60 cm art. MA39313
100 cm art.  MA39413 

30 cm art. MA39214   60 cm art. MA39314 
100 cm art.  MA39414

30 cm art. MA39210   60 cm art. MA39310
100 cm art.  MA39410 

30 cm art. MA39204   60 cm art. MA39304 
100 cm art.  MA39404

30 cm art. MA39215   60 cm art. MA39315 
100 cm art.  MA39415 

30 cm art. MA39217   60 cm art. MA39317 
100 cm art.  MA39412 

30 cm art. MA39207   60 cm art. MA39307 
100 cm art.  MA39407 

30 cm art. MA39209   60 cm art. MA39309 
100 cm art.  MA39409 

30 cm art. MA39203   60 cm art. MA39303 
100 cm art.  MA39403 

adv spread??? 
staat in de kopy maar is het dus niet

MajesticAlly muurcirkels

Gel�f  H�p Liefde

Ik en mijn huis 
wij zuen de 
Here dienen.

Jozua 24:15

Je bent een parel 
in Gods hand

MajesticAlly muurcirkels
FORMAAT: 30 cm - 60 cm - 100 cm 

30 cm art. MA39212   60 cm art. MA39312
100 cm art.  MA39412

30 cm art. MA39211   60 cm art. MA39311
100 cm art.  MA39411

30 cm art. MA39205   60 cm art. MA39305
100 cm art.  MA39405

Ook als ronde cadeaubordjes met 
envelop  16 x 16 cm verkrijgbaar in 
christelijke boekwinkels.

€ 12,95        € 44,95        € 79,95
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BOEKEN

€14,99€17,99 €14,99

POWER TO THE MAMAʼS
KRAAMJOURNAL 
12 weken lang bemoedi-
gingen uit de Bijbel, 
info van professionals 
en verhalen van 
andere mama’s
�  Daniëlle Koudijs

De eerste maanden met je 
baby zijn onvergetelijk en 
bijzonder. Met het Power to 
the Mama’s Kraamjournal kun 
je deze periode op een nog 
mooiere manier beleven.

ISBN  9789058041883
�  nu verkrijgbaar

MERCY SHIPS
Het spel / The game
In het Mercy Ships-spel 
ben je kapitein op drie van 
de bekende schepen van 
Mercy Ships. De Island 
Mercy, de Africa Mercy 
en het nieuwste schip, 
de Global Mercy. Overwin 
de getijden, plan slim en 
zorg dat jouw schepen 
als eerste op hun 
eindlocatie arriveren!

ISBN  8720279900079
�  nu verkrijgbaar

40 TELLEN
Een spel vol humor, snelheid 
en gezelligheid, juist rond de 
kerstdagen met familie of 
gasten over de vloer.

Dit spel is een feestelijke 
mix die doet denken aan 
Party & Co en 30 Seconds.

ISBN 9789492925565
�  nu verkrijgbaar€17,99

VAN MISSEN KRĲ G 
JE HET KOUD
En wat rouw nog 
meer met je lijf doet
� Sandra Jongeneelen 
& Wouter van der Toorn

We weten steeds beter 
dat rouw hard werken is. 
Maar dat het ook veel 
fysieke gevolgen kan 
hebben, daar staan we 
weinig bij stil. Met dit 
boek willen wij de aandacht 
vestigen op de fysieke 
gevolgen van rouw.

ISBN  9789492688033
�  nu verkrijgbaar

SEBASTIËN EN ELIZA EN 
DE VERDWĲ NMANTEL
� Peter Verboom

Sebastiën en Eliza en de 
verdwijnmantel is een 
spannend en vlot geschreven 
verhaal over vriendschap en 
de wens je soms even te 
verbergen voor je omgeving.

ISBN  9789055605880
�  nu verkrijgbaar

#POWERBOOK 
OPEN JE OGEN 
(WINTER 2021)
�  Daniëlle Koudijs & 

Annechien Willering

Eye-openers, dat is wat we 
hopen te geven met dit boek. 
Door artikelen, columns en 
de stille tijd challenge hopen 
we je Gods liefde voor jou 
en je gezin te laten zien. 
Maar we delen ook onze 
kwetsbaarheid, omdat het 
in onze gezinnen ook niet 
altijd makkelijk gaat.

ISBN  9789058041838
�  1-11-2021

GAMESBOEKEN

POWER TO THE MAMAʼS

12 weken lang bemoedi-

info van professionals 

De eerste maanden met je 

Power to 

MERCY SHIPS
Het spel / The gameHet spel / The game
In het Mercy Ships-spel 
ben je kapitein op drie van 
de bekende schepen van 
Mercy Ships. De Island 
Mercy, de Africa Mercy 
en het nieuwste schip, 
de Global Mercy. Overwin 
de getijden, plan slim en 
zorg dat jouw schepen 
als eerste op hun 

MERCY SHIPS
Het spel / The gameHet spel / The game
In het Mercy Ships-spel 
ben je kapitein op drie van 
de bekende schepen van 
Mercy Ships. De Island 
Mercy, de Africa Mercy 
en het nieuwste schip, 
de Global Mercy. Overwin 
de getijden, plan slim en 
zorg dat jouw schepen 
als eerste op hun 
eindlocatie arriveren!

  8720279900079

40 TELLEN
Een spel vol humor, snelheid Een spel vol humor, snelheid 
en gezelligheid, juist rond de 
kerstdagen met familie of 
gasten over de vloer.

Dit spel is een feestelijke 
mix die doet denken aan 
Party & Co en 30 Seconds.

ISBN 9789492925565
�  nu verkrijgbaar€3,99€19,99

2DVD THE CHOSEN 
(SEIZOEN 1)

De eerste dramaserie ooit 
over het leven van Jezus. 

Het bekendste verhaal ter 
wereld wordt op hedendaagse 

wijze herverteld, vanuit het 
perspectief en de levens van 
de mensen om Jezus heen. 

De DVD bevat alle acht 
afl everingen van het 

eerste seizoen.

ISBN  9789492925589
�  nu verkrijgbaar

€29,99 €24,99€19,99

BOEK THE CHOSEN (BIJBELS 
DAGBOEK 1) 40 dagen met Jezus
�  Kristen Hendricks, Amanda Jenkins, 

Dallas Jenkins

Zie Jezus door de ogen van wie Hem 
het beste kenden en duik in de achtergrond-
verhalen van mensen als Maria Magdalena, 
Petrus, Matteüs, Nicodemus.

ISBN  9789492925633
�  nu verkrijgbaar 

BOEK THE CHOSEN (ROMAN 1)
Ik heb je bij je naam genoemd
� Jerry B. Jenkins

Ga mee op reis naar Galilea in de eerste 
eeuw. Zie het verschil dat Jezus maakte 
in de levens van degenen die Hij riep om 
Hem te volgen, en hoe ze voor altijd 
veranderd werden.

ISBN  9789492925626
�  20-10-2021

The CHOSEN

NEEMA_Vuurbaak_2021_LL4_Ad_190x255mm.indd   1 11-08-2021   19:45

2021-04 LenL-210921_2Lieke.indd   18 21-09-2021   13:07

Ink
ijke

xe
mpla

ar

https://www.rankkampen.nl/9789058041883/koudijs-danielle/kraamjournal/
https://www.rankkampen.nl/9789492925633/hendricks-kristen/the-chosen-bijbels-dagboek-1/
https://www.rankkampen.nl/9789492925589/film/the-chosen-seizoen-1/
https://www.rankkampen.nl/9789058041852/koudijs-danielle/powerbook-winter-2021/


191919WINTER 2020 � LEES EN LUISTER 19191919WINTER 2020 � LEES EN LUISTER

COLUMN

Verwonderd
Dag winkeltje! Wat hebben we veel gedeeld.

Hallo nieuwe shop! Wat hopen we een heleboel nieu-

we avonturen met je te gaan beleven.

A, b, c, d, e, f... Honderd keer het alfabet opzeggen, 

meer dan duizend boeken gaan door mijn handen.

Verven, stylen en dat steeds weer opnieuw.

Op dit moment zitten we twee weken voor de opening 

van onze nieuwe shop. En als ik zo rondkijk, ben ik 

verwonderd: dit is van mij, hier mag ik gaan doen wat 

ik het liefste doe. Heel ons avontuur verliep tot nu toe 

vlekkeloos. Dat zie ik als een wonder, iets om heel erg 

dankbaar voor te zijn! Ik kan dan ook niet wachten 

om de deuren voor de klanten te openen, al zorgt dat 

ook voor spanning en vlinders in mijn buik. Wie zal 

er komen, komt er überhaupt iemand, zal er gekocht 

worden? Ik kan alleen maar vertrouwen hebben.

Er wordt intens meegeleefd. Eén van de opmerkingen 

die iemand maakte: heb je de verkeersregelaars al 

besteld? De dranghekken al klaar staan? Een happening 

is het hier op Tholen en dat verwondert mij opnieuw. 

Ik ben namelijk niet veranderd. Ik voel mij nog dezelfde. 

Of ik nu een winkel van vijftig vierkante meter heb of 

driehonderdvijftig, ik zal er op dezelfde manier staan 

met passie en liefde voor het vak en de klanten. 

Voorruit, misschien een beetje trotser, dat dan toch 

wel! Mooi is het dat de klanten zo meeleven. 

Voor hen zijn we hier gekomen en voor hen hopen 

we hier nog jaren te zijn. Met mooie nieuwe uitgaven, 

bijzondere avonturen en – eerlijk is eerlijk – een hele-

boel verkoop.

We wachten in vertrouwen af wat er komen gaat en 

ik beloof: ik hou jullie op de hoogte! 

Lydia Burger-Oostdijk

Boekhandel Oostdijk, Tholen
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D

Is het je wel eens opgevallen dat 
het in de Bijbel altijd mannen 
zijn die de bergen in gaan om God 
te ontmoeten? 
Zelden horen we over vrouwen die 
de bergen in gingen, en we weten 
wel waarom – toch?

De vrouwen waren namelijk veel te druk met 
alle dagelijkse bezigheden; ze konden geen 
baby’s in de steek laten, maaltijden, hun 
thuis, de tuin, en nog duizend andere verant-
woordelijkheden om er op uit te kunnen. Laat 
staan de bergen in!

Ben jij ook zo vaak op zoek naar een moment 
dat rustig of heilig genoeg is zodat je God 
hoort spreken en Hij naar je toe kan komen?

Mag ik je dan geruststellen met deze wetenschap: 
God komt in de Bijbel vaak naar vrouwen toe. Gewoon daar 
waar ze zijn, wanneer ze bezig zijn met hun gewone, alledaagse 
bezigheden. Hij ontmoet ze bij de bron, waar ze water halen voor 
hun familie, in hun huis, in hun keuken, in hun tuin. Hij komt 
naar hen toe als ze de wacht houden over hun zieken, als hun 
baby geboren wordt, als ze zorgen voor de ouderen, als ze bezig 
zijn met rouwen en begraven. Zelfs bij het lege graf was Maria de 
eerste die zag dat Jezus weer was opgestaan, toen ze bezig wilde 
gaan met de vrouwentaak van het verzorgen van Zijn lichaam 
nadat Hij was overleden.
In deze ogenschijnlijk gewone en alledaagse taken, was het dat 

deze vrouwen het goddelijke ineens recht in de ogen keken. 
Ongewone ontmoetingen op alledaagse momenten.

Dus als jij jezelf weleens hoort jammeren – net als 
ik – dat je niet zoveel tijd hebt om met God in de 
bergen door te brengen als je graag zou willen, 
onthoud dan: God komt naar jou toe. Hij weet 
waar je bent en kent de lasten die je draagt. 
Hij ziet je, en als we onze ogen en onze harten 

openen dan zullen we Hem zien, zelfs op de meest 
gewone plaatsen en in de meest gewone dingen. 

En daar wil ik je aan herinneren met dit dagboekje. 
Gemakkelijk mee te nemen, overal waar je gaat. 

Ontvang en geniet!    

   Liefs, 
Priscilla 

Ontmoetingen 
met God

Priscilla Docter-Agteres 

ISBN 9789083114958 
218 pagina’s | € 18,95 
Afmeting 12x18 cm 

Verkrijgbaar vanaf 
september 2021.
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D

Is het je wel eens opgevallen dat 
het in de Bijbel altijd mannen 
zijn die de bergen in gaan om God 
te ontmoeten? 
Zelden horen we over vrouwen die 
de bergen in gingen, en we weten 
wel waarom – toch?

De vrouwen waren namelijk veel te druk met 
alle dagelijkse bezigheden; ze konden geen 
baby’s in de steek laten, maaltijden, hun 
thuis, de tuin, en nog duizend andere verant-
woordelijkheden om er op uit te kunnen. Laat 
staan de bergen in!

Ben jij ook zo vaak op zoek naar een moment 
dat rustig of heilig genoeg is zodat je God 
hoort spreken en Hij naar je toe kan komen?

Mag ik je dan geruststellen met deze wetenschap: 
God komt in de Bijbel vaak naar vrouwen toe. Gewoon daar 
waar ze zijn, wanneer ze bezig zijn met hun gewone, alledaagse 
bezigheden. Hij ontmoet ze bij de bron, waar ze water halen voor 
hun familie, in hun huis, in hun keuken, in hun tuin. Hij komt 
naar hen toe als ze de wacht houden over hun zieken, als hun 
baby geboren wordt, als ze zorgen voor de ouderen, als ze bezig 
zijn met rouwen en begraven. Zelfs bij het lege graf was Maria de 
eerste die zag dat Jezus weer was opgestaan, toen ze bezig wilde 
gaan met de vrouwentaak van het verzorgen van Zijn lichaam 
nadat Hij was overleden.
In deze ogenschijnlijk gewone en alledaagse taken, was het dat 

deze vrouwen het goddelijke ineens recht in de ogen keken. 
Ongewone ontmoetingen op alledaagse momenten.

Dus als jij jezelf weleens hoort jammeren – net als 
ik – dat je niet zoveel tijd hebt om met God in de 
bergen door te brengen als je graag zou willen, 
onthoud dan: God komt naar jou toe. Hij weet 
waar je bent en kent de lasten die je draagt. 
Hij ziet je, en als we onze ogen en onze harten 

openen dan zullen we Hem zien, zelfs op de meest 
gewone plaatsen en in de meest gewone dingen. 

En daar wil ik je aan herinneren met dit dagboekje. 
Gemakkelijk mee te nemen, overal waar je gaat. 

Ontvang en geniet!    

   Liefs, 
Priscilla 

Ontmoetingen 
met God

Priscilla Docter-Agteres 

ISBN 9789083114958 
218 pagina’s | € 18,95 
Afmeting 12x18 cm 

Verkrijgbaar vanaf 
september 2021.
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Lynn Austin

Alles wat ik wens
Een verhaal over de 
ware betekenis van kerst
Een nostalgisch kerstverhaal dat laat zien 

dat de geschenken met de meeste im-

pact de geschenken zijn die we het minst 

verwachten en niet verdienen.

KOKBOEKENCENTRUM | ISBN 9789029731652 

PAPERBACK | 240 PAG. | € 16,99

Julie Klassen

De echo van Swanford Abbey
Om haar broer te helpen, reist Miss Rebecca 

Lane af naar het tot hotel omgetoverde kloos-

ter Swanford Abbey. Daar aangekomen merkt 

Rebecca vreemde zaken op, waaronder een 

in een mantel gehulde fi guur die ‘s nachts 

door de gangen sluipt.

KOKBOEKENCENTRUM | ISBN 9789029731904 

PAPERBACK | 496 PAG. | € 23,99

Patti Callahan

Er was eens een kleerkast
Een roman over de wereld 
achter Narnia
Megs broertje, die niet lang meer te 

leven heeft, is compleet in de ban van 

Narnia en smeekt zijn zus om te achter-

halen waar het idee van Narnia vandaan 

komt. Megs spoort de auteur op, maar 

in plaats van antwoorden geeft C.S. 

Lewis haar nieuwe verhalen.

KOKBOEKENCENTRUM | ISBN 9789029731843 

PAPERBACK | 288 PAG. | € 21,99

Elizabeth Byler Younts

Het gefl uister van het water
De tiener Sparrow verhuist met haar ouders naar 

het overwegend witte Pennsylvania. Ze voelt zich 

diep ongelukkig na de dood van haar broertje, 

waarvan haar moeder haar de schuld geeft. Zal 

een nieuwe omgeving hen helpen, of wordt alles 

alleen maar ingewikkelder? 

KOKBOEKENCENTRUM | ISBN 9789029731874 | PAPERBACK

 384 PAG. | € 22,99

Marlies Medema, Els Florijn e.a.

Buiten sneeuwt het
Kerstverhalen
Een hartverwarmende verzameling 

kerstverhalen vol verrassingen, geschikt 

om te lezen bij kerstvieringen of ge-

woon thuis als zinvol momentje voor 

jezelf. Met medewerking van o.a. 

Marlies Medema, Els Florijn, 

Elly Zuiderveld, Corien Oranje en 

Josha Zwaan.

KOKBOEKENCENTRUM | ISBN 9789029732086 

GEBONDEN | 224 PAG. | € 18,99
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Jan Pool
Onvoorstelbare genade

Het hart van het evangelie
De belangrijkste en meest bevrij-

dende boodschap aan de mens-

heid is de boodschap van Gods 

unieke genade. Jan Pool legt uit 

wat genade is, maar ook wat het 

niet is. De boodschap van genade 

is namelijk prachtig, maar niet zon-

der risico. God wil dat we bevrijd 

worden van zonde en schadelijke 

patronen, en zijn unieke genade 

stelt ons daartoe in staat.

KOKBOEKENCENTRUM | ISBN 9789043536974 

PAPERBACK | 176 PAG. | € 14,99
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Sebastiaan de Graaf
Omgaan met tegenslag
God ontmoeten in pijn, 
lijden en verdriet
Ook christenen ondergaan tegen-

slag. De schrijver verweeft de levens 

van Bijbelse personen, de verhalen 

van gelovigen en zijn eigen ervarin-

gen. Het boek bevat veel praktische 

voorbeelden die je helpen om sa-

men met God door moeilijke tijden 

te gaan. Met vragen voor gesprek of 

persoonlijke refl ectie.

EVERREAD UITGEVERS | ISBN 9789066944473 

PAPERBACK | 368 PAG. | € 21,95

Henk Binnendijk
Niemand is als hij

Geloven als Job
Een verdrietige gebeurtenis bracht Henk Binnendijk ertoe troost 

te zoeken in de Bijbel. Algauw kwam hij uit bij het boek Job. Henk 

Binnendijk merkte dat dit Bijbelboek hem nu veel meer aansprak dan 

voor die tijd. En hij ontdekte dat het geloof van Job weer vertrouwen 

en perspectief geeft voor de toekomst.

KOKBOEKENCENTRUM | ISBN 9789043537148 | PAPERBACK | 160 PAG. | € 18,99

Pieter L. de Jong
Heimwee en hoop
Meditaties
Een leven vol van de goedheid en de 

nabijheid van God. Daarover gaan de 

meditaties in dit boek. 

Ze zijn grotendeels ontstaan in coro-

natijd, zodat ook het verlangen naar 

het samenkomen rond de Bijbel erin 

doorklinkt. Een aantal meditaties zijn 

specifi ek geschreven voor de periode 

van Advent en Kerst.

KOKBOEKENCENTRUM | ISBN 9789043537193 

PAPERBACK | 128 PAG. | € 8,99

Peter Slagter
In de voetsporen 

van Paulus
In Filippenzen 3:17 schrijft Paulus: 

“Wees met elkaar mijn navolgers, 

broeders, en houd het oog gericht 

op hen die zó wandelen, zoals u ons 

tot een voorbeeld hebt”. Het is een 

oproep “aan al de heiligen in Christus 

Jezus die in Filippi zijn” (Fil. 1:1) en ook 

aan ons.

EVERREAD UITGEVERS | ISBN 9789066944480 

PAPERBACK | 64 PAG. | € 5,65

Niemand is als hij
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Willem Ouweneel
De drie C’s van 
2020-2021 
Dit boek doet een poging een weg 

te vinden dwars door alle wirwar 

van theorieën en verklaringen heen, 

dwars door alle bagatellisering 

enerzijds (‘het is maar een griepje’) 

en alle overdreven sensatieberichten 

anderzijds. Het probeert je nuchter 

wegwijs te maken in een uiterst 

verwarrende tijd.

SCHOLTEN | ISBN 9789083176550

PAPERBACK | 88 PAG. | € 14,95

Ds. Henk Poot
Jozef, een messiaanse 

geschiedenis
In dit boek laat ds. Henk Poot de 

vele manieren zien waarop Jozef 

een beeld is van Jezus. Hiermee 

krijgt niet alleen het verhaal over 

Jozef extra betekenis, maar krijgt 

ook ons beeld van de Messias meer 

kleur. Voor zijn zoektocht dook ds. 

Poot niet alleen in christelijke bron-

nen, maar maakte hij ook gebruik 

van Joodse materialen. 

SCHOLTEN | ISBN 978 9083176543  

PAPERBACK | 400 PAG. | € 16,95

Beth Moore
Bevrijd!
Gods kracht in jouw zwakheid
Beth Moore beschrijft hoe zij uit de ‘put’ is getrokken en 

hoe de poëtische woorden uit deze psalm de inspiratiebron 

vormden voor een nieuw lied in haar hart. Ze beschrijft hoe je 

bevrijd kunt worden van de narigheid in je leven en de sterke 

hand die Jezus in de diepte naar je uitsteekt kunt vastgrijpen.

KOKBOEKENCENTRUM | ISBN 9789043536363 

PAPERBACK | 160 PAG. | € 16,99

Peter Scheele
De openbaring van Zacharia
In deze diepgaande, maar toch toegankelijk geschreven Bijbelstudie laat 

Peter Scheele verbanden zien waar je anders snel overheen leest. 

Zo profeteert Zacharia over de nieuwe periode die aanbreekt voor de 

terugkerende Joodse ballingen uit Babel, over de Messias die komen zal, 

maar herken je ook het werk van Paulus en andere gebeurtenissen uit het 

boek Handelingen.

SCHOLTEN | ISBN  9789083171746 | PAPERBACK | 288 PAG. | € 19,95

Gezegend is zij
Jolien Kooijman
Gezegend is zij
Jolien beantwoordt vragen over jongens en seksualiteit, ze vertelt over haar struggles met 

social media en het volgen van je roeping. Open en authentiek deelt ze haar gedachten 

over een persoonlijke relatie met Jezus. Wat houdt dat in de praktijk van elke dag eigenlijk 

in? In ieder hoofdstuk motiveert ze waarom jij gezegend bent als je kiest voor Jezus.

SCHOLTEN | ISBN 9789083171708 | PAPERBACK | 140 PAG. | € 15,95

Speciaal voor jonge vrouwen
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Mirjam van der Vegt
Eeuwenoude stilte
Hier en nu
Een prachtig geïllustreerd salontafelboek 

waarin Mirjam van der Vegt je meeneemt op 

een reis van hoofd naar hart, aan de hand 

van de vier treden van de stilte. Herademen, 

struikelen, beminnen en uitreiken.

KOKBOEKENCENTRUM | ISBN 9789043534994 

GEBONDEN | 208 PAG. |  € 39,99

Baaij Light Cards
Baaij Light Cards geeft ieder jaar een uitgebreide kerstcol-

lectie uit, voor elk wat wils. Er is volop keus in kerstboxen, 

hangdoosjes, mapjes enkele kaarten, mapjes prent-

briefkaarten en luxe enkele kaarten. Nieuw verschijnt 

er een serie wenskaarten met teksten van 

Joke Verweerd, Ina Sipkes 

de Smit of Sela. 

Vanaf oktober leverbaar in 

de christelijke boekhandel.

BAAIJ LIGHT CARDS 

van € 1,95 tot € 6,95

Eline Hoogenboom

Villavie Voluit Leven Planner
De Voluit Leven Planner helpt je om balans 

aan te brengen in je leven. Een leven waarin je 

ruimte en tijd hebt voor dingen die jij belangrijk 

vindt: tijd met God, tijd voor je relaties, tijd om 

zo nu en dan iets nieuws uit te proberen en 

soms ook tijd om verdrietig of blij te zijn.

KOKBOEKENCENTRUM | ISBN 9789043537247 

FLEXCOVER MET LEESLINT | 192 PAG. | € 22,99

Er zijn slechts 
twee manieren 

om je leven 
te leven: 

doen alsof niets 
een wonder is, 
en doen alsof 

alles een 
wonder is. 
 Albert Einstein

2021-04 LenL-210921_2Lieke.indd   24 21-09-2021   13:07

Ink
ijke

xe
mpla

ar

https://www.rankkampen.nl/9789043537247/hoogenboom-eline/voluit-leven-planner/
https://www.rankkampen.nl/9789043534994/vegt-mirjam-van-der/eeuwenoude-stilte-hier-en-nu/
https://www.rankkampen.nl/9789043537247/hoogenboom-eline/voluit-leven-planner/


ZOMER 2021 � LEES EN LUISTER 252525WINTER 2020 � LEES EN LUISTER

COLUMN

Grootvaders levensles
In het riet aan de oever van de Biala spelen niet langer 

Joodse kindertjes. Op de markt in het dorp is de stem 

verstomd van Keile die voor de Sjabbat-maaltijd haar 

verse karpers aanprijst. In de dorpssynagoge waar de 

Rebbe ooit zijn gebeden uitsprak, staat vandaag het 

aambeeld waarop de smid zijn zware moker laat vallen.

Alle herinneringen aan dat dierbare plekje in het verre 

Polen waar hij als kind opgroeide, lijken voor haar 

grootvader vervaagd. Die oude beelden werden hem 

in de jaren achter het prikkeldraad van de kampen door 

de vijand ontnomen. De niet te beschrijven ellende, de 

ontembare wreedheden en het ontroostbare verdriet 

dwongen de herinneringen ruimte te maken voor wat 

er toen kwam. Grootvaders gedachtewereld kan niet 

langer bestaan uit het samenvloeien van geschiedenis 

en van het heden.

Maar dan zit Mirjam tegenover die grootvader. 

Zij bevraagt hem, hij vertelt. Met de stroomsnelheid van 

het water van de Biala vallen de weinige herinneringen 

die er nog zijn over elkaar heen. Zijn stemverheffi  ng in 

boosheid of verlangen overstemt op gezette momen-

ten de visvrouw Keile van die markt. Zijn verlangen 

naar die oude Rebbe in dat kleine gebedshuis doet het 

gloeiende ijzer op het aanbeeld smelten. 

Kleindochter Mirjam beseft nu waarom zij de stap heeft 

moeten nemen om de reis vanuit Amerika naar Europa 

te maken. Niet alleen om eindelijk en waarschijnlijk als 

enige het levensverhaal van haar grootvader te horen. 

Vol emotie ervaart zij hoe de oude man de behoefte 

voelt en eindelijk in staat blijkt na dit lange leven zijn 

verhaal te vertellen.

Mirjam’s kladblok draagt grootvaders levensles om 

door te geven aan de volgende generaties. 

Voor een betere en een nog mooiere wereld.

Lody B. van de Kamp

Auteur actieboek Week van het christelijke boek 2022
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Er zijn slechts 
twee manieren 

om je leven 
te leven: 

doen alsof niets 
een wonder is, 
en doen alsof 

alles een 
wonder is. 
 Albert Einstein
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Dagboeken

Jan Willem van Dijk
Sta sterk met God

Bijbels dagboek voor 20+
Contact met Jezus is de kracht die in onze levens het verschil maakt. 

Wat er vandaag ook op je wacht: je staat er niet alleen voor! 

Met Sta sterk met God schrijft Jan Willem van Dijk een Bijbels dagboek 

speciaal voor twintigers, met Jezus als uitgangspunt.

KOKBOEKENCENTRUM | ISBN 9789043536141 | PAPERBACK | 384 PAG. | € 19,99

Gerjanne van Lagen
Geluksdag

Mijmeringen van een moeder. Dit boek inspireert je om je 

gezin met nieuwe ogen te bekijken en te waarderen.

DE BANIER | ISBN 9789087185862 | GEBONDEN | 80 PAG. | € 16,95

26 WINTER 2021 � LEES EN LUISTER

Dagboeken BOEKENTIPS

Dick van den Noort e.a.
Wie was dat ook alweer?
Dagboek voor 17-plussers. Aansprekend dagboek voor 

jongvolwassenen over (on)bekende namen uit de Bijbel.

DE BANIER | ISBN 9789087185909 | PAPERBACK | 376 PAG. | € 17,95

jongvolwassenen over (on)bekende namen uit de Bijbel.

Pieter L. de Jong
Dagboek over heiligen 
en onheiligen
Een bijbels dagboek dat iedere dag inzoomt 

op een bijbels persoon en op zijn of haar 

relatie tot God. Op die manier wil hij de 

verwevenheid tussen ons verhaal en de 

verhalen uit de Bijbel zichtbaar maken. 

KOKBOEKENCENTRUM | ISBN 9789043536417  

PAPERBACK 376 PAG. | € 21,99

Dagboek voor 17+
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Marian van der Zwaag
Levend Woord 2GO - 

Wandelen met de Schepper
(Wandel)dagboek voor onderweg

Ga op pad met dit wandeldagboek en leer meer over Jezus, het levende Woord. 

In 15 wandelingen ontdek je wat Hij in de Bijbel over zichzelf zegt en wat dat 

voor jou betekent. Denk na over de bijbeltekst en vragen, samen of alleen. 

Geniet van zijn schepping en kom op verhaal.

GOBOOM - VERNIEUW, GROEI & BLOEI | ISBN 9789083079714 | HARDBACK | 80 PAG. | € 9,95

Rolf Robbe
Woorden van Jezus

Dagboek
Een bijbels dagboek waarin de dingen die Jezus zegt centraal 

staan. Alles was Jezus zei, en nog tegen ons zegt in de Bijbel, 

komt voort uit oneindige liefde voor de mens en de grote wijs-

heid van God. Het dagboek volgt Jezus vanaf zijn jeugd tot het 

kruis en overdenkt de woorden die Hij op aarde sprak.

KOKBOEKENCENTRUM | ISBN 9789043537391 | PAPERBACK | 216 PAG. | € 15,99

BOEKENTIPS

Dorina Nauta e.a.
Geloofsmomenten
365 x stilstaan bij God
Een evangelisch dagboek waarin geloofsgroei centraal staat. Thema’s die 

besproken worden zijn onder andere vriendschap, gebed, authenticiteit, 

nederigheid, imperfectie, geloofsgroei en leven in vrijheid. Elke dag sluit af 

met een gebed, een vraag of een bemoedigende quote.

KOKBOEKENCENTRUM | ISBN 9789043536394 | GEBONDEN | 376 PAG. | € 24,99

Marian van der Zwaag
Psalmen 2GO  – 

Wandelen met de Schepper
(Wandel)dagboek voor onderweg

Dit boek bevat 15 thema’s met elk een tekst uit 

de Psalmen om mee op pad te gaan. Kies zelf 

een (wandel)route. Denk na over de Bijbeltekst 

en vragen. Samen of alleen. Geniet van Zijn 

schepping en kom op adem.

GOBOOM - VERNIEUW, GROEI & BLOEI | ISBN 97890830797707 

HARDBACK | 80 PAG. | € 9,95

Marian van der Zwaag

levend woord
2 Go

levend woordlevend woordlevend woordlevend woord
2 Go

Marian van der Zwaag

Geloofsmomenten

Marian van der Zwaag

Psalmensalmen
2 Go

salmenPsalmensalmensalmensalmenPP

Psalmen
2 Go

Marian van der Zwaag

Neem de tijd om God te ontmoeten in de psalmen. 
Geniet van zijn schepping en kom op adem. 

Met dit boek ga je vijftien keer op weg met een 
psalm. Aan de hand van korte vragen en creatieve 
schrijfopdrachten ga je stap voor stap van hoofd 
naar hart naar handen.

Kies zelf een mooie wandelroute en denk na over de 
bijbeltekst en de vragen, samen of alleen. 

Marian van der Zwaag is eigenaar van GoBoom – 
vernieuw, groei & bloei. Ze ontwikkelt interactieve 
beleef- en bezinroutes voor jong en oud, die de 
deelnemers een moment van rust en bezinning bieden.

9 789083 079707

ISBN 9789083079707

    Vernieuw, gr oei & bloei! 

NIEUW!
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onderdeel van Royal Jongbloed Publishing 

€15,99
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BASIS  

Evelien van Dort

Olaf en de 
groene challenge

Olaf en de groep van meester Bas doen 

mee met een groene challenge. 

Wie heeft het beste plan voor een 

kindvriendelijke buurt? Een actie tegen 

zwerfvuil, een voedselbos planten? 

Rivalen willen op dezelfde plek een 

sportveld van kunstgras! En Meester 

Bas maakt een eigen plan. Wie gaat de 

challenge winnen? 

KOKBOEKENCENTRUM | ISBN 9789026624902 

PAPERBACK | 160 PAG. | € 14,99

J.F. van der Poel

Dolfi  en Wolfi  en de oerwoudman
Andy en Mirja gaan op onderzoek uit in de jungle. Daar vinden ze een 

neergestorte straaljager uit de Tweede Wereldoorlog. De piloot, inmiddels 

97 jaar, heeft het overleefd en heeft al die tijd in zijn eentje in de jungle 

gewoond. Wie is deze man en wat is zijn verhaal?

KOKBOEKENCENTRUM | ISBN 9789026625060 | GEBONDEN | 152 PAG. | € 12,99

Irma Moekestorm, Michel de Boer (ill.)

Blije baby bijbel
Tien bekende verhalen uit de Bijbel op rijm, 

geschikt voor baby’s en makkelijk te ont-

houden. Met mooie illustraties (zwart-wit, 

aangevuld met zachte kleuren) die uitnodigen 

om samen te kijken en dingen aan te wijzen. 

Zo kun je met je baby genieten en hem of 

haar spelenderwijs vertrouwd laten worden 

met de Bijbel. 

BUDDY BOOKS | ISBN 9789087820831 

KARTONBOEK | 30 PAG. | 0 – 2 JAAR | € 17,95

Bram Kasse, 
Leontine Gaasenbeek (ill.)

Egeltjes wonderlijke winter
Dit jaar geen winterslaap voor Egeltje. Want zijn 

vriendjes vinden de winter de mooiste tijd van het jaar. 

Maar als Egeltje voor het eerst ijs en sneeuw ontdekt, 

gaat alles mis. En overal krijgt hij de schuld van. 

De winter is echt niet de mooiste tijd van het jaar… 

Of toch wel? Een hartverwarmend winterverhaal 

over vriendschap (4-7 jaar).

BUDDY BOOKS | ISBN 9789087820879 | GEBONDEN | 32 PAG. | € 14,95

30 WINTER 2021 � LEES EN LUISTER

Bram Kasse, 

� nderboeken BOEKENTIPS

Irma Moekestorm, Michel de Boer (ill.)

aangevuld met zachte kleuren) die uitnodigen 

om samen te kijken en dingen aan te wijzen. 
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Corine Zonnenberg 

Godtime
Prekenschrijfboek 
voor tieners
Hoe bid je? Waarom zingen we in 

de kerk? En hoe lees je de Bijbel? 

Deze vragen worden beantwoord 

in dit prekenschrijfboek. Veel tieners 

voelen zich vaak niet helemaal thuis 

of aangesproken in de kerk. Met 

‘Godtime’ betrekt Corine Zonnen-

berg tieners bij de (online) kerkdienst.

KOKBOEKENCENTRUM | ISBN 9789026625107 

PAPERBACK | 160 PAG. | € 11,99

Een wonder geven
Wie wil er nu niet een wonder ontvangen?

Al is het maar een kleintje. Wonderen zijn altijd welkom. 

Toch? Maar wil je ook een wonder geven?

Dat kan ‘wonderlijk’ eenvoudig. 

Het schrijven van een boek ervaren de meeste schrijvers 

als een enorme worsteling (ik heb al moeite met een 

column van driehonderd woorden). Het verhaal zit wel in 

je hoofd, maar hoe krijg je dat eruit? En als dat enigszins 

naar eigen tevredenheid gelukt is, hoe vind je de juiste 

uitgever?

Lukt dat en ziet hij brood in jouw verhaal, dan gaat hij niet 

over één nacht ijs. Soms moet de auteur nog behoorlijk 

schaven aan zijn tekst voordat de uitgever echt tevreden is.

Onder begeleiding van een redacteur worden eventuele 

taalfouten eruit gevist en onjuistheden gecorrigeerd. 

Dit proces wordt meerdere keren herhaald, net zolang 

totdat de overtuiging er is dat de tekst helemaal ‘schoon’ 

is. Pas dan gaat een vormgever ermee aan de slag. 

Hij kiest een mooi, maar vooral leesbaar lettertype en een 

aansprekend plaatje voor de cover. De marketingafdeling 

denkt ondertussen na over hoe ze het boek het beste in 

de markt kunnen zetten.

Van het boek gaat uiteindelijk een digitaal bestand naar 

de drukker. Daar gaan meerdere werknemers met grote 

machines aan de slag om er een mooi boek uit te persen.

Als het eerste exemplaar bij de uitgever wordt bezorgd, 

houdt iedereen op kantoor even zijn/haar adem in. 

Hebben we geen komma over het hoofd gezien? 

Niets is zo frustrerend als toch nog een fout vinden. 

Een diepe zucht van opluchting gaat door de gang als 

de uitgever het sein op groen zet.

Tja, als zoveel mensen (en mensen maken nu eenmaal 

fouten) betrokken zijn bij een boek en alles is toch goed 

gegaan, dan mag je dat gerust een klein wonder noemen.

En zo’n wonder kun je toch niet op de plank in de winkel 

laten liggen. Dat geef je weg. Want wie wil er nu niet een 

wonder ontvangen?

Michel de Boer

Uitgeverij Buddy Books

WINTER 2021 � LEES EN LUISTER 31

Straal en schitter
Samen advent en kerst vieren
Elke week stukjes met gespreksvragen, bijbelteksten, weetjes 

en creatieve opdrachten. Voor elke adventsweek is er een 

bouwplaat om een lantaarn van te maken. Elke dag maak 

je een nieuw vakje open. Er komt steeds meer licht door de 

lantaarns, zo tel je samen op een mooie manier af naar het 

kerstfeest! Tot ongeveer 12 jaar.

ARK  MEDIA | ISBN 978903383404248 | PAPERBACK | 48 PAG. | € 12,50

Erik Idema, 
Michel de Boer (ill.)

Milan ziet meer
De vader van Milan heeft 

de kerstversiering aan de 

bewoners van het asielzoe-

kerscentrum gegeven. Bij de 

kringloopwinkel halen Milan 

en zijn vader een nieuwe oude 

kerstboom. Én een telescoop, waarmee Milan heel ver kan 

kijken. Door het raam van zijn slaapkamer ziet Milan een 

herberg, herders en een engel. Een eigentijds kerstverhaal 

voor kinderen van 4-7 jaar.

BUDDY BOOKS | ISBN 9789087820848 | GEBONDEN | 32 PAG. | € 8,95

Mét kerstliedjes van kinderkoor De Bromvlieg 
via QR-code.

en zijn vader een nieuwe oude 

kerstboom. Én een telescoop, waarmee Milan heel ver kan 
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DIT MAGAZINE KRIJGT U VAN BOEKHANDEL:

Ik loof U om het 
ontzaglijke wonder 
van mijn bestaan, 
wonderbaarlijk is 

wat U gemaakt hebt.  
Psalm 139: 14
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