
6 t/m 16 april 2022

In samenwerking met de

bij aankoop 
van € 15,00  
aan boeken 

G R A T I S

Inspiratie nodig?  
Bekijk deze boekentips!



Een praktische zoektocht naar geloofszekerheid, 

waarheid en een weg uit je twijfels. Inclusief  

verhalen van jongeren over twijfels en vragen.

TRIPLE BOEKEN

ISBN 9789083117386

15-25 jaar

Eveline Willemsen is 23 jaar wanneer ze Non-Hodgkin 

lymfeklierkanker krijgt, met 40% overlevingskans.  

Drie donkere jaren volgen, maar leiden uiteindelijk tot 

volledige genezing. Een verhaal van hoop! 

GREAT LIFE PUBLISHING 

ISBN 9789083184647 

€ 15,00

€ 16,95

Een persoonlijk boek voor predikers, schrijvers  

en tekenaars en iedereen die geïnteresseerd is in 

creativiteit, kunst en kerk. Met meer dan  

100 tekeningen uit Willems dagboeken.

THE GRACE FACTORY

ISBN 9789083117287 

€ 29,95



Een persoonlijk bijbelstudieboek van Henk Binnendijk 

over het verhaal van Job, dat troost en vertrouwen biedt.

KOKBOEKENCENTRUM 

ISBN 9789043537148 

€ 18,99

Leer te wandelen in Gods unieke plan voor jouw leven.

ROYAL MISSION 

ISBN 9789082010695

€ 15,00

Ontdek hoe God je denken kan vernieuwen en  

je uitnodigt tot een koninklijk leven.

ROYAL MISSION 

ISBN 9789082010671 

€ 15,00



Doen is geloven. Dat te zien is de kunst van barmhartig-

heid. Dit boek doet dat letterlijk met schilder, fotograaf, 

dichter, liedschrijver, columnist en singer-songwriter. 

Prachtig geïllustreerd! 

BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN 

ISBN 9789463691246 

€ 19,95

Een kleurrijk boek met verhalen, anekdotes en lijstjes 

(o.a. over liedjes met Bijbelteksten). Over gebeden 

in de popmuziek, protestsongs, negro-spirituals en 

diepteboringen over Psalm 23.  

BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN 

ISBN 9789463691017 

€ 16,90

Hoe kun je uit genade leven? Opvoeding, carrière, 

geld, zelfs geloof kunnen je in de weg zitten. Hoe ga 

je daar op een gezonde manier mee om? 

BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN

 ISBN 9789463691529 

€ 17,90



Het Bijbelboek Openbaring opnieuw, in modern 

Nederlands verteld, met toelichting op de gebruikte 

beelden. Een spannende leeservaring! Een mooie 

leidraad voor Bijbelstudie. Met gespreksvragen.  

BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN 

ISBN  9789463691468 

€ 14,90 

Soms wil het Bijbellezen niet lukken. Dit boek helpt daarbij. 

Het evangelie en de brieven van Johannes worden opnieuw 

verteld in modern Nederlands. Met overdenkingsvragen. 

BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN 

ISBN 9789463691024 

€ 14,90

Zou jij ook weleens géén gelijk kunnen hebben? 

Die houding werd ons al voorgeleefd door Jezus.  

Over liefde die dient, liefde die stuurt, liefde die confronteert. 

BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN 

 ISBN 9789463691185

€ 14,90



Tim Keller

HOOP IN 

BANGE TIJDEN
 De betekenis  

van Jezus’  

opstanding
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Hoop in bange tijden legt uit wat de betekenis van Jezus’ opstanding 
is, tegen de achtergrond van de bange tijden waarin we leven: als 
samenleving, maar ook persoonlijk.

Keller besteedt eerst aandacht aan het historische bewijs voor de 
opstanding en legt vervolgens uit wat de opstanding betekent 
voor ons dagelijks leven. Jezus’ opstanding uit de dood is een 
sleutel tot het verstaan van heel de Bijbel en helpt ons om lijden, 
onrechtvaardigheid en een onzekere toekomst onder ogen te zien. 
De opstanding rust ons op een unieke manier toe tot een gelovig en 
hoopvol leven in bange tijden.
In dit boek wordt de centrale boodschap van het christelijk geloof 
onthuld zoals alleen Tim Keller dat kan – vol onwankelbaar geloof 
en doordringend inzicht. Keller laat je op een nieuwe, diepgaande 
en verfrissende manier kijken naar een verhaal waarvan je dacht dat 
je het al lang kende.

Tim Keller (1950) was senior pastor van Redeemer Presbyterian 
Church in New York en schreef een groot aantal boeken. Er zijn in 
Nederland bijna 200.000 exemplaren van zijn boeken verkocht, 
waaronder de bestsellers In alle redelijkheid (26.000 exx.) en De 
vrijgevige God (21.000 exx.)

NUR 707
ISBN: 978 90 5194 606 2

9 789051 946062
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Keller legt de betekenis van Jezus’ opstanding uit 

tegen de achtergrond van de bange tijden waarin we 

leven, als samenleving, maar ook persoonlijk.

UITGEVERIJ VAN WIJNEN 

ISBN 9789051946062

Toen Jezus van Nazaret daar een gruwelijke 

dood stierf, gekruisigd door soldaten van het 

Romeinse leger, was er niemand die hem 

als een held zag. Zijn beweging was voorbij. 

Er was niets veranderd. De keizer heerste. 

De dood had, zoals gebruikelijk, het laatste 

woord.

 Behalve dan in dit geval. Terugkijkend op 

deze dag in het licht van wat er kort nadien 

gebeurde, kwamen de volgelingen van 

Jezus tot de schokkende, aanstootgevende, 

onzinnige uitspraak dat deze dood een 

revolutie in gang gezet had. Dat er op die 

middag iets gebeurd was waardoor de wereld 

was veranderd. Dat de wereld, sinds die 

vrijdagavond rond een uur of zes, niet meer de 

oude was.

 Onzinnig of niet, ze kregen wel gelijk. Zijn 

kruisiging leek hun van vitaal belang, niet 

alleen voor de geschiedenis van de mensheid, 

maar voor het hele verhaal over God en de 

wereld. Sterker nog, deze gebeurtenis had 

volgens hen een nieuw en schokkend zicht 

gegeven op de betekenis van dat woord ‘God’. 

Zij geloofden dat de enig ware God hiermee 

een plotseling en dramatisch begin gemaakt 

had met de uitvoering van zijn reddingsplan 

voor de wereld.

 Zij zagen deze vrijdag als de dag waarop de 

revolutie begon.

Tom Wright

de dag dat 
de revolutie 

begon

Goede Vrijdag
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de dag dat de revolutie begon

Waarom stierf Jezus? Tom Wright betoogt in dit boek dat we met 

elkaar het revolutionaire karakter van het kruis zijn kwijtgeraakt. 

Veel christenen denken dat het er bij de dood van Jezus om draait 

dat ‘God mij redt van mijn zonden, zodat ik in de hemel kom’. 

Maar de schrijvers van het Nieuwe Testament hadden het over 

iets veel groters, iets veel explosievers. Iets dat mensenlevens hier 

en nu verandert. Paulus en de andere apostelen nodigen ons uit 

deelnemer te worden in een revolutionaire beweging die begon op 

een goede vrijdag op een heuvel vlak buiten Jeruzalem.

Over Tom Wright:

Een van de meest formidabele figuren in de wereld van het christelijk 

denken. (Time)

Wereldwijd de toonaangevende nieuwtestamenticus. (Newsweek)

NUR 707

ISBN 978 90 519 4547 8

N.T. (Tom) Wright (1948) is nieuwtestamen-

ticus. Hij was van 2003-2010 bisschop van 

Durham in de Church of England. Momen-

teel is hij hoogleraar aan de Universiteit van 

St. Andrews (Schotland). Zie blz. 2 in dit boek 

voor al zijn verkrijgbare titels
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Waarom stierf Jezus? Tom Wright betoogt in dit  

indrukwekkende boek dat we met elkaar het  

revolutionaire karakter van het kruis zijn kwijtgeraakt.

UITGEVERIJ VAN WIJNEN 

ISBN 9789051945478

€ 19,95

€ 24,95

Henri Nouwen nodigt ons uit om Rembrandts  

meesterwerk, ‘De terugkeer van de verloren zoon’ op 

een nieuwe manier te begrijpen. Het schilderij bracht  

Nouwen tot nieuw begrip van zijn roeping.

UITGEVERIJ LANNOO 

ISBN 9789020999792 

€ 16,99



April 1940. Alles lijkt vredig, maar op de  

achtergrond komt de dreiging van de oorlog 

steeds dichterbij. De zussen Janna en Lenie Vos 

besluiten om hun huis en hart open te stellen voor 

Joodse kinderen. Maar is dat niet te riskant?   

DE BANIER 

ISBN 9789087186821 

€ 16,95
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Z
ie de sterren die daar staan

Prachtige roman van een geboren vertelster

Lucy Clairmont groeit op met geschiedenis om zich heen, en voor 
ze het weet is ze zelf archeologe. Maritiem archeologe om precies te 
zijn, want als kind was ze al gefascineerd door alles wat met de zee 
te maken had.

Dan slaat het noodlot toe.

Zal het Dashel, een Amerikaanse astronoom, lukken om met al zijn 
kennis van de sterrenhemel het raadsel uit haar familiegeschiedenis 
te onthullen?

Tweehonderd jaar eerder bloeit een prille liefde op tussen twee 
spelende kinderen in een afgelegen zeegrot. Tegen de achtergrond 
van oorlog, intens verdriet, liefde, verraad en zelfopoff ering 
ontplooit zich een intrigerend en intens spannend verhaal. 

Dash en Lucy vinden in een oud landhuis aan de kust een oude 
vertelling die hen de antwoorden – en de genezing – kan brengen 
waarnaar ze zo wanhopig op zoek zijn. 

‘Fans van Tamera Alexander zullen hier dol op zijn.’ 
Publishers Weekly

‘Dit epische, hartroerende verhaal van puzzels, verloren schepen 
en verloren mensen raakt de lezer op zielsniveau zoals maar weinig 
romans dat kunnen.’ 

Joanna Davidson Politano, schrijfster 

Amanda Dykes won in de V.S. met haar debuut, Op golven van hoop, 
vorig jaar de Inspy Award en de Christy Award Boek van het Jaar.

NUR 302

ISBN 978 90 519 4597 3

9 789051 945973

Amanda Dykes

roman

Zie 
de sterren
die daar 

staan
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Een historische roman die wel een historische  

detective lijkt, maar tegelijk ook volop romantisch!

UITGEVERIJ VAN WIJNEN 

ISBN 9789051945973 

€ 21,00

Jannie van den Brink

Het meisje, 
de draak 

en de dominee
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In deze debuutroman gaat hoofdpersoon Anna de 
strijd aan met de draak die ze tussen haar zo zorg-
vuldig opgebouwde muren gevangenhoudt. Ik zal 
nooit meer eenzaam zijn, want, Vader, U bent altijd bij 
mij. Als ze in haar studententijd dat lied zingt (nee, 
hoort zingen, want zingen kan ze het niet) dan verzet 
alles in haar zich daartegen. Het is gewoon niet waar. 
Het lied maakt de draak wakker en die laat zich niet 
zo makkelijk in slaap sussen deze keer.

In terugblikken op een levensweg vol vragen en 
antwoorden, nederlagen en overwinningen, komen 
gebeurtenissen uit haar jeugd met grote heftigheid 
boven. Kan Anna de draak verslaan? Weet ze zich nog 
raad met God nu ze nota bene dominee gaat worden? 
En hoe zit het met het kleine meisje, heeft dat nog iets 
te zeggen?

Jannie van den Brink (1978) is samen met haar man 
Joost predikant van de Gereformeerde Kerk van 
Genderen.

NUR 301

ISBN 978 90 519 4609 3

9 789051 946093
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Een indringende roman over de angsten en overwinningen 

van Anna, theologiestudent, vragenstelster, worstelaar met 

God. Een helaas uiterst actueel boek.

UITGEVERIJ VAN WIJNEN  

ISBN 9789051946093 

€ 22,50



Andrew en Ann groeien steeds dichter naar elkaar 

toe. Maar zijn hun toenemende gevoelens voor  

elkaar ook bestand tegen het geheim dat Andrew 

met zich meedraagt?

DE BANIER  

ISBN 9789087185824

Met haar broer Thomas en zusje Agnes bezoekt Margaret 

een verboden samenkomst waar James Renwick preekt. 

Dit heeft vérstrekkende gevolgen, voor haar ziel en voor 

haar veiligheid. Indrukwekkende roman over geloofs- 

vervolging in Schotland. 

DE BANIER 

ISBN 9789087185893 

€ 19,95

€ 17,95

Als Janneke na de oorlog als jongvolwassene in een 

vakantiekoloniehuis gaat werken, lijkt ze helemaal 

op haar plek. Maar na verloop van tijd blijkt dat niet 

al haar collega’s op dezelfde golflengte zitten als 

Janneke. En ook het contact met Teun blijkt een 

keerzijde te hebben. 

DE BANIER 

ISBN 9789087186180 

€ 17,95



Een nieuwe roman van Marianne Grandia!  

Een bemoedigend verhaal over licht in de duisternis.

KOKBOEKENCENTRUM 

ISBN 9789029732574 

€ 22,99

Edith runt in Brussel een kliniek, waar ze heimelijk ook 

geallieerde soldaten verpleegt en hen helpt uit België te 

ontsnappen. De Duitse bezetter krijgt echter argwaan 

en houdt haar scherp in de gaten. Zal Edith haar  

naastenliefde met de dood moeten bekopen? 

DE BANIER 

ISBN 9789087184704 

€ 17,95

Een authentiek en hartverwarmend verhaal over 

de keerzijde van het zijn van een influencer.

KOKBOEKENCENTRUM 

ISBN 9789029732475 

€ 23,99

Een rijke collectie essays, voor iedereen die de  

kwetsbaarheid van geloven wil leren omarmen.

KOKBOEKENCENTRUM 

ISBN 9789029732789 

€ 19,99



Al twee jaar lang het liefste boek van Nederland!

KOKBOEKENCENTRUM 

ISBN 9789026623844 

Hoe vind je een zinvol leven? Dit boek helpt je met 

richtinggevende teksten, uitdagende uitspraken, 

stimulerende vragen en veel ruimte om zelf  

aantekeningen te maken.

BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN 

ISBN 9789463691499 

€ 20,00

€ 14,99

In De retraite stelt Kees Postma het voorgangerschap aan 

de kaak, met zelfspot en humor met een scherp randje.

KOKBOEKENCENTRUM

 ISBN 9789043537957

€ 16,99



Interviews met mensen die een gemis ervaren.  

Gemis van een geliefde, van gezondheid, een thuisland, 

gemis van het geloof van vroeger. Maar het zijn vaak 

ook hoopvolle verhalen. 

BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN 

ISBN 9789463691611

€ 18,50

Stilstaan bij de dingen die je anders misschien niet 

op zouden vallen. Een notitieboek om gericht  

iedere dag op te schrijven waar je dankbaar  

voor bent. Met verhalen en meditaties.  

BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN 

ISBN 9789463691086 

€ 14,99



Kinderen vinden het belangrijk om goed voor de 

schepping te zorgen. Dit prachtige lees-, kijk- en  

doe-boek helpt ze om daarmee zelf aan de slag te gaan.

BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN 

ISBN 9789463691048

€ 16,99

Een hartverwarmend boek voor jong en oud van 

Rachel Held Evans en Matthew Paul Turner over de 

grote vraag: Wie is God?

KOKBOEKENCENTRUM 

ISBN 9789026625152

€ 15,99

COLOFON
Alle uitgaven zijn verkrijgbaar  

in de christelijke boekhandel.

De volgende uitgevers hebben  

hier aan meegewerkt: 
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KokBoekencentrum
Royal Mission
The Grace Factory
Triple Boeken
Uitgeverij Lannoo
Uitgeverij Van Wijnen

uitgever BCB, Ermelo

vormgeving Oblong grafisch ontwerp  

      i.s.m. Studio eLBee
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