Inspiratie nodig voor een geschenk?

Welkom bij
de christelijke
boekhandel!
#maandvanhetgeschenk

#christelijkeboekhandel

goed te leven.
‘Hoe vinden we vreugde,’ zo vroeg ze zich af, ‘terwijl we nergens
aan toe komen, ons voortdurend overal zorgen om maken, en
vechten met al die dingen die elke dag weer mislopen? Hoe ziet
een dankbaar leven er eigenlijk uit als de dagen zich aaneenrij-

bemoedigende bijbelteksten, op rijm geschreven door

Hét boek om dankbaarheid te tonen, én dankbaarheid te
gen en alles donker is? Wat heeft God ons vandaag te bieden?

Irma Moekestorm. Zeer geschikt wanneer je iemand wil

leren. Al vele duizenden keren als cadeau geschonken.
Deze ontroerend eerlijke en zeer praktische gids voor een vreug-

kamp het leven dat ze altijd al zocht.

troosten of gewoon iemand die je lief is wil laten weten

UITGEVERIJ VAN WIJNEN
ISBN 9789051944341

wat diegene voor God betekent.

Ann Voskamp en haar man hebben
een boerderij in Ontario, waar zes

kinderen worden opgevoed tussen

de maïsvelden, de kriebels en krab-

bels van hun moeder, en de worstelingen en dankbare lofzangen van

BUDDY BOOKS
ISBN 9789087820718

een gewoon en dus bijzonder gezin.

Duizendmaal
dank
Zoek het ware leven

Ook van Ann Voskamp:
Dagboek Duizendmaal dank.
Op zoek naar genade voor elke dag
Duizendmaal dank.
Vijf gespreksrondes over het ontroerende

waar het te vinden is:

boek van Ann Voskamp (DVD)

vlak voor je neus

Gebroken leven.
De uitdagende weg naar overvloed

Duizendmaal dank

devol leven nodigt je uit om Gods geschenken om je heen te zien.
Door dank te zeggen voor het leven dat ze had, vond Ann Vos-

ann voskamp

Zoals de meeste lezers snakt Ann Voskamp ernaar haar leven

In dit prachtig vormgegeven cadeauboekje staan

Dagboek Gebroken leven.
Op weg naar overvloed voor elke dag
Wees een geschenk.
Van gebrokenheid naar overvloed
Het grootste geschenk.
Het liefdesverhaal van Kerst
Pak het grootste geschenk maar uit.
Samen Kerstfeest vieren
Brieven van Ann Voskamp.
Aan haar kinderen, aan de kerk,
aan zichzelf

€ 17,50

€ 9,95
ISBN 978 90 519 4434 1

ann voskamp

9 789051 944341
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Geluksdag inspireert je om je gezin met nieuwe ogen te
bekijken en te waarderen. Want juist in het gezin zit het
geluk zo vaak in de kleine dingen.
Kerst samen met jou is een heerlijk (cadeau)boek, geschikt voor
DE BANIER
ISBN 9789087185862

alle leeftijden. Het is een ode aan kerst en aan de liefde.
VAN DRIEL PUBLISHING
ISBN 9789493200371

€ 16,95

€ 9,95

Grote woordzoeker met meer dan 300 woorden en
weetjes over de Bijbel, gedrukt op kringlooppapier.
In een stevige koker met een potlood van gerecycled

€ 7,95

papier.
Houten waxinelicht met tekst ‘Laat je licht schijnen’ (Matheüs 5:16). Mooie,

HUIS VAN MUS
ART.NR. PPBIJBEL

rustieke waxinelichthouder, geschikt voor standaard kaarsjes en een ideaal
geschenk. Verras een vriendin en verzend hem in een standaard envelop.
€ 14,95
316 EUROPE | ISBN 3162021020041

Deze engel is onderdeel van de glascollectie en beschikbaar in de kleuren:

Dit kruis is onderdeel van de glascollectie en beschik-

wit, rood, peacock, lilac, blauw.

baar in de kleuren: wit, rood, peacock, lilac, blauw.

LIEFS VAN HILDE - KAART & KADO

LIEFS VAN HILDE - KAART & KADO

€ 39,95

€ 24,95

Dit hartje is onderdeel van de keramiek collectie en
beschikbaar in de kleuren: rood, geel, groen, turquoise,

Dit hart is onderdeel van de glascollectie en beschikbaar

creme, blauw, paars.

in de kleuren: wit, rood, peacock, lilac, blauw.

LIEFS VAN HILDE - KAART & KADO

LIEFS VAN HILDE - KAART & KADO
€ 6,95
€ 39,95

Dit hartvormige schaaltje is onderdeel van de
Deze vlinder is onderdeel van de glascollectie en

keramiek collectie en beschikbaar in de kleuren:

beschikbaar in de kleuren: wit, rood, peacock, lilac, blauw.

creme, geel, rood, blauw, turquoise, paars, groen.

LIEFS VAN HILDE - KAART & KADO

LIEFS VAN HILDE - KAART & KADO

€ 39,95

€ 12,95

De jongen, de mol, de vos en het paard, vertaald door
Arthur Japin, is een prachtig verhaal van Charlie Mackesy
over vriendschap, liefde en jezelf zijn.

Dit kruisje is onderdeel van de keramiek collectie en
beschikbaar in de kleuren: rood, geel, groen, turquoise,

KOKBOEKENCENTRUM

creme, blauw, paars.

ISBN 9789026623844
LIEFS VAN HILDE - KAART & KADO
€ 20,00

€ 8,95

€ 20,00
Dit kruisje is onderdeel van de keramiek collectie
en beschikbaar in de kleuren: creme, rood, blauw,
Een hoopvol feest, een genadevolle ontmoeting,

paars, groen, turquoise, geel.

een rustplaats voor het hart, een balsem voor je
wonden en een lofzang op de vrijheid.

LIEFS VAN HILDE - KAART & KADO

KOKBOEKENCENTRUM
€ 24,95

ISBN 9789043536349

Bijbelteksten en bekende kerstliederen geven deze

Het eerlijkste boek over moeder-zijn, een perfect

kaarten én het kleuren meerwaarde. Ook de hand-

cadeau voor elke (aanstaande) moeder!

geletterde teksten kunnen ingekleurd worden.

KOKBOEKENCENTRUM

DE BANIER

ISBN 9789043536486

ISBN 9789402904093
€ 7,95

€ 20,00

Eeuwenoude stilte hier en nu is een prachtig
geïllustreerd salontafelboek van Mirjam van der

Doen is geloven. Dat te zien is de kunst van barmhartigheid.

Vegt over de zoektocht naar rust.

Dit boek doet dat letterlijk met schilder, fotograaf, dichter, liedschrijver, columnist en singer-songwriter. Prachtig geïllustreerd!

KOKBOEKENCENTRUM
ISBN 9789043534994

BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN
ISBN 9789463691246

€ 39,99

€ 19,95

Deze scheurkalender helpt je stapje voor stapje

Sameena vertelt hoe zij, na een problematische jeugd, in de

mee te doen met de bouw aan Gods koninkrijk! Een

wereld van de gedwongen prostitutie verzeild is geraakt en

gevarieerde kalender met tips, recepten, meditaties,

hoe zij zich daaraan heeft ontworsteld.

verhalen en gedichten.
BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN
BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN

ISBN 9789463691383

ISBN 9789463691420
€ 14,99

€ 9,99

€ 19,99

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

Uitdagend en gloednieuw bordspel voor het hele gezin!

hoopvolle verhalen.

In het Mercy Ships-spel ben je kapitein op drie van de Mercy
Ships-schepen. Overwin de getijden, plan slim en zorg dat jouw

BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN

schepen als eerste op hun eindlocatie arriveren!

ISBN 9789463691611
€ 18,50

NEEMA GAMES
ISBN 8720279900079

Met deze 24 Advent gesprekskaarten lees, leer en spreek
je samen over de profetieën en beloftes rondom de

De kinderen van de BSO gaan op kookles! Er komt een

geboorte van Jezus. Voor basisschool kinderen.

echte chefkok langs. Een inspiratie voor chefs in spé!

DE WONDERWOLK

KOKBOEKENCENTRUM

ISBN 6013925198176

ISBN 9789026624803

€ 12,50

€ 14,99

Anouk en Kanoo in de sneeuw is een winters verhaal voor
kleine dierenliefhebbers, gebaseerd op de waargebeurde
belevenissen van Anouk en haar eigen hond.

Een humoristisch verhaal met veel groene weetjes,
grappige illustraties en tips en tricks voor thuis en op school.

VAN DRIEL PUBLISHING
ISBN 9789493200388

KOKBOEKENCENTRUM
ISBN 9789026624902

€ 9,95
€ 14,99

Prachtig prentenboek met schitterende illustraties.

Geheime strijd van Cliff de Rouw is een razendspannend

Lucas gaat voor het eerst logeren. Gelukkig heeft hij

oorlogsverhaal over een jongen die opgroeit

zijn leeuwenpak meegenomen.

tussen angst en moed.

KOKBOEKENCENTRUM

KOKBOEKENCENTRUM

ISBN 9789026623967

ISBN 9789026624575
€ 15,99
€ 14,99

Kinderen vinden het belangrijk om goed voor de schepping te

Krachtig, emotioneel, hartverscheurend en

zorgen. Dit prachtige lees-, kijk- en doe-boek helpt ze om

hartverwarmend. Een boek over het vinden

daarmee zelf aan de slag te gaan.

van hoop in de donkerste tijden.

BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN

KOKBOEKENCENTRUM

ISBN 9789463691048

ISBN 9789026625008
€ 16,99
€ 17,99

In dit spannende, creatieve en educatieve puzzel- en leerTom en Eva worden samen met de goede Helper dapper.

boek worden kinderen meegenomen in een zoektocht

Dit boek laat in avontuurlijke verhalen aan kinderen zien hoe

naar de oorsprong van het geloof.

ze met de hulp van de Heilige Geest weerbaar kunnen worden.
DAAN EN VRIENDEN
BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN

ISBN 9789058112149

ISBN 9789463691208
€ 12,99

€ 9,95

€ 10,00
Houd je aandacht bij de (online) preek met dit leuke

b

invulboek van Corine Zonnenberg.

Een schitterend adventsboek
voor kinderen, in prijs verlaagd.

KOKBOEKENCENTRUM
ISBN 9789026625107

UITGEVERIJ VAN WIJNEN
ISBN 9789051944853
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CD’s

Nieuwe liederen, deze keer opgenomen

Wij Zingen is gemaakt met Ike, Liva

in de van Doniakerk in het Friese Makkum.

en Kene, de kinderen van de in 2019

Het thema is de belofte van de kerstnacht: het

overleden zangeres Kinga Bán. Aan het

Kind van Bethlehem is geboren!

album wordt ook meegewerkt door de
muziekvrienden van Kinga.

ECOVATA
ECOVATA

ISBN 5061337111284

ISBN 5061399113516

€ 16,50

€ 12,50

LEVERBAAR
VANAF 26
NOVEMBER.

Dit nieuwe album van Christian Verwoerd bevat

€ 16,99

12 nieuwe Nederlandstalige liedjes die gaan
over de zekerheid die God biedt te midden

Terug naar Eden is het eerste aanbid-

van een onzekere wereld.

dingsalbum van Eline Bakker en bevat
veertien Nederlandstalige nummers.

ECOVATA

De zangeres is onder meer bekend van

ISBN 5061295712196

het lied ‘Jezus Overwinnaar’.
ECOVATA
ISBN 5061833213963

€ 16,00

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verblijft de

Het waargebeurde verhaal van een domineesvrouw die

geëvacueerde Charles in Schotland, de jonge Duitse

tegen haar wil naar Suriname emigreert en die onder

soldaat Oswald in krijgsgevangenschap. Na de

de meest moeilijke omstandigheden moet overleven

oorlog hebben zij hetzelfde doel voor ogen: een

en toch haar eigen waarden behoudt.

nieuw bestaan opbouwen in Zuid-Afrika.
KOKBOEKENCENTRUM
MOZAÏEK

ISBN 9789029730679

ISBN 9789023960652
€ 24,99

€ 21,99

Een lied in de schaduw van Lynn Austin is een spannende

€ 24,99

historische roman die zich afspeelt in Nederland tijdens de

Kruip in de huid van het ongelooflijk dappere meisje Rae.

Tweede Wereldoorlog. Een verhaal over hartverscheurende

Al die dingen is teer en een onvergetelijk verhaal over

keuzes maken, overleven en moed.

verlies en moed.

KOKBOEKENCENTRUM

MOZAÏEK

ISBN 9789029731591

ISBN 9789023960379
€ 21,99

Er was eens een kleerkast speelt zich niet af in
Narnia, maar is minstens net zo fascinerend.

In Zangvogels van Christy Lefteri staan
migranten uit het Middellands Zeegebied centraal.
Een indrukwekkend verhaal dat de rauwe

KOKBOEKENCENTRUM

werkelijkheid laat zien.

ISBN 9789029731843

MOZAÏEK
ISBN 9789023960522

€ 21,99

€ 21,99

Geschenken
het krijgen brengt

Liefde

schakeringen van Gods volmaakte verlossing laat

De spanningen tussen voor- en tegenstanders van de slavernij
zet ook de relatie tussen Catriona en Wade onder druk. Het wordt
nog spannender als Catriona onder verdenking komt en Wade die
verdenking moet onderzoeken.

zien. “Met veel warmte en liefde toont Tamera ons
hoop en geloof aan het werk te midden van het

Met veel oog voor historische details vertelt Alexander een
meeslepend verhaal over waarheid, verraad en onwaarschijnlijke
romantiek, dat tegelijk de vele schakeringen van Gods volmaakte
verlossing laat zien.
Met warmte en liefde toont Tamera ons hoop en geloof aan het werk te
midden van het lijden. (Lynn Austin)
Tamera Alexander schreef een groot aantal romans die allemaal
in het Nederlands vertaald zijn. Ze stond op de bestsellerslijst van
USA Today en werd dit jaar opgenomen in de ‘Hall of Fame’ van de
Christy Awards, de belangrijkste christelijke boekenprijs in Amerika.

NUR 302
ISBN: 978 90 519 4598 0

lijden.” (Lynn Austin)

WAARHEID

Zowel het geven als

en onwaarschijnlijke romantiek, dat tegelijk de vele

Wade Cunningham vocht juist in het leger aan de andere kant, tegen
de slavernij, en is na de oorlog in dienst gekomen bij de geheime
dienst om strijd te leveren tegen geldvervalsers.

KLEUREN van

geven dubbel geluk.

Een meeslepend verhaal over waarheid, verraad
Een jaar na het einde van de Amerikaanse Burgeroorlog is de Ierse
Catriona op zoek naar haar broer Ryan, die als Ierse immigrant
gedwongen werd om mee te vechten met het Zuiden.

UITGEVERIJ VAN WIJNEN
ISBN 9789051945980

KLEUREN van
WAARHEID

€ 21,00

9 789051 945980
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In deze roman - over de kracht van vergeving verandert de liefde voor schrijven de levens van twee
jonge vrouwen, levend in twee verschillende eeuwen.
KOKBOEKENCENTRUM
ISBN 9789029731539

€ 23,99

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.

Jannie van den Brink Het meisje, de draak en de dominee

In deze debuutroman gaat hoofdpersoon Anna de
strijd aan met de draak die ze tussen haar zo zorgvuldig 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 deze debuutroman gaat hoofdpersoon Anna de strijd aan

Het meisje,
de draak
en de dominee

muren gevangenhoudt. 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?

Jannie van den Brink

UITGEVERIJ VAN WIJNEN
ISBN 9789051946093
€ 22,50

NUR 301
ISBN 978 90 519 4609 3

9 789051 946093
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nieuw
Marian van der Zwaag
Marian van der Zwaag

De boom van Isaï bevat een poster, dertig dagboekstukjes, met een bijbehorend Schriftgedeelte,

levend woord

gespreksvragen en een symbool. Het symbool kan
op de poster geplakt worden.

levend woord

Kies zelf een (wandel)route en denk na over een Bijbeltekst en vragen. Ontdek in 15 thema’s hoe de uitspraken

2 Go

van Jezus betekenisvol kunnen zijn voor jouw leven.

2 Go

DE BANIER

GOBOOM - VERNIEUW, GROEI & BLOEI

ISBN 9789087182250

ISBN 9789083079714

€ 14,95

€ 9,95

In meer dan honderd illustraties wordt inzicht geEen hartverwarmend verhaal over een kerstfeest dat veel
bijzonderder was dan iemand ooit had kunnen vermoeden.
DE BANIER

geven in het Oude en Nieuwe Testament en komen
eeuwenoude woorden tot leven.
De Bijbel voor nieuwe generaties!
KOKBOEKENCENTRUM

ISBN 9789087180768

ISBN 9789043531931

€ 7,95

€ 34,99

Hoe kun je uit genade leven? Opvoeding, carrière, geld,

In deze 50 liederen uit de bundel van William Gadsby

zelfs geloof kunnen je in de weg zitten. Hoe ga je daar

worden Gods goedertierenheid, trouw en gerechtigheid

op een gezonde manier mee om?

bezongen, evenals de liefde, troost en
genade van Christus.

BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN
ISBN 9789463691529

DE BANIER
ISBN 9789087185848
€ 9,95

€ 17,90

Hoe vind je een zinvol leven? Dit boek helpt je
met richtinggevende teksten, uitdagende uitspra-

In elk vers van dit hoofdstuk gebeurt er wat: een biddende

ken, stimulerende vragen en veel ruimte om zelf

heiden; een engel; de jood Petrus komt bij de heiden Cornelius

aantekeningen te maken.

over de vloer, gevolgd door een herhaling van Pinksteren!

BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN

BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN

ISBN 9789463691499

ISBN 9789463691178
€ 14,99
€ 12,50

Stil staan 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

Jezus verwacht van ons dat wij volmaakt zijn, zoals
ook God volmaakt is. Dat is toch niet haalbaar? Wat
moeten we aan met die woorden uit de Bergrede?
Zes lastige uitspraken worden besproken.

ISBN 9789463691086

BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN
ISBN 9789463691000

€ 14,99

€ 14,90

Over de geschiedenis van het land Israël en de verschillende

€ 16,90

politieke en Bijbelse perspectieven erop. Onder andere over de
noodzaak van een Joodse staat en de plaats van de Palestijnen.

Een kleurrijk boek met verhalen, anekdotes en lijstjes (o.a. over
liedjes met Bijbelteksten), gebeden in de popmuziek, protestsongs,

BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN

negro-spirituals en diepteboringen over Psalm 23.

ISBN 9789463691376
€ 10,00

BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN
ISBN 9789463691017

Zou jij ook weleens geen gelijk kunnen hebben?
Die houding werd ons al voorgeleefd door Jezus.
Over liefde die dient, liefde die stuurt, liefde die

Acht verhalen rondom de geboorte van Jezus.

confronteert.

Hét kerstmagazine om cadeau te krijgen of te geven.

BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN

SCHOLTEN UITGEVERIJ

ISBN 9789463691185

ISBN 9789492959904

€ 14,90

€ 7,95

Bijbelse bemoedigingen voor vrouwen en moeders.
Soms wil het Bijbellezen niet lukken. Dit boek helpt daarbij.

Dagboek voor 100 dagen.

Het evangelie en de brieven van Johannes worden opnieuw
verteld in modern Nederlands. Met overdenkingsvragen.

SCHOLTEN UITGEVERIJ
ISBN 9789083114958

BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN
ISBN 9789463691024

€ 14,90

€ 18,95

Ontdek Gods ritme aan de hand van de

Frisse, eigentijdse studie om Jezus beter te leren

Bijbelse feesten. Dagboek volgens de

kennen. Vele positieve reacties van voorgangers
en sprekers.

Bijbelse kalender.

SCHOLTEN UITGEVERIJ

SCHOLTEN UITGEVERIJ
ISBN 9789083080758

€ 18,95
€ 24,95

ISBN 9789083171722

Tish Warren, de schrijfster van Liturgie van het alledaagse, behandelt
in dit boek thema’s als menselijke kwetsbaarheid, lijden en Gods

schijnbare afwezigheid.
Ze doetDit
dat aan boek
de hand van de
nachtelijke
piekerend wakker
liggen?
biedt

liturgische gebeden van de kerk, de completen.
In een tijd van twijfel en verlies gaven de gebeden van de kerk haar
grond onder de voeten.

een gelovige en openhartige benadering

‘Ieder gebed dat ik ooit gebeden heb is deels een belijdenis geweest: “Ik

geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.” Dat was ook mijn gebed terwijl ik
van de moeilijkheden
in ons gewone leven,
de uitgesleten woorden van de completen bad. En de kerk antwoordde
te midden van mijn zwakheid, met haar oude stem: “Hier zijn een

paar woorden. Bid ze. Ze zijn sterk genoeg om je te dragen. Ze zullen
in een wereld vol
onzekerheid: pastoraal,
je helpen in je ongeloof.”’

profetisch en poëtisch.

Waar vinden we troost als we ’s nachts piekerend wakker liggen? Dit is
een gelovig en openhartig boek over de moeilijkheden in ons gewone
leven, in een wereld vol onzekerheid.

UITGEVERIJ VAN WIJNEN

Janneke Burger-Niemeijer over Warrens eerste boek: ‘Dit heb ik nodig:
schrijvers die eerlijk zijn over zichzelf, het leven en God. En-toch-boeken.’

ISBN 9789051946017

Tish Harrison Warren is priester in de Anglicaanse Kerk in NoordAmerika. Ze is verbonden aan de Church of the Ascension in
Pittsburgh, Pennsylvania. Ze schreef eerder Liturgie van het alledaagse
(4e druk)

Tish Warren

In dit kleine boekje laat Tim Keller zien dat Bijbelse nederigheid
betekent dat we ermee kunnen stoppen elke ervaring en elk
gesprek op onszelf te betrekken en ons zo kunnen bevrijden van
zelfveroordeling.
Werkelijk Bijbels-nederig is hij die niet zichzelf haat of zichzelf
liefheeft, maar zichzelf vergeet!

Bidden
in de
nacht

Tim Keller is stichter en predikant van de Redeemer Presbyterian
Church in New York City. Na zijn bestseller In alle redelijkheid
verschenen van hem een grote aantal boeken. Zie voor een
overzicht van alle titels blz. 2 in dit boekje.

ISBN: 978 90 5194 453 2



 

van Wijnen

‘Ik ken maar weinig hedendaagse schrijvers die zo pastoraal, profetisch
en poëtisch schrijven als Tish Warren. Ik ken maar weinig schrijvers die
met zoveel hoop, gratie en schoonheid over de diepe, duistere dingen van
het leven schrijven.’ (Karen Swallow Prior)

Tish Warren Bidden in de nacht

Waar vindenHoewe
alsals alles
we
’sheennachts
kunnentroost
we God vertrouwen
om ons
donker is?

Dit is een van de vragen die de apostel Paulus stelt in zijn brief aan
de gemeente van Korinte.
Hij bedoelt geen oppervlakkige uiterlijke verandering, maar een
diepgewortelde, levensveranderende ommekeer die vanbinnen
plaatsvindt.
In een tijd waarin het pleasen van mensen, je ego opblazen en je cv
oppoetsen dé manier is om het ‘te maken’, roept Paulus ons op om
werkelijk rust te vinden in gezegende zelfvergetelheid.

Tim Keller Bevrijd van je zelf

Wat zijn de kenmerken van een hart dat radicaal
veranderd is door de genade van God?

Tim Keller

Bevrijd van je zelf is een prachtige, zachtgeprijsde
kennismaking met Tim Keller, schrijver van dat andere

Bevrijd
van je zelf
de weg
naar echte
christelijke
blijdschap
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veel-geschonken boek In alle redelijkheid. Koop er ook
een als cadeau voor jezelf!
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€ 5,95
07-05-14 09:24

€ 19,95
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Aan de hand van de universele waarden van het

Voor wie werken,
waken en wenen

verhaal van het paradijs, laat Catharinus van den Berg

9 789051 946017

zien dat onze fascinatie voor het heilige voortkomt uit
vwBObiddenindenacht1220.indd 1

19-05-2021 14:01

het verlangen naar een zinvol leven. Een actueel boek
dat inspeelt op vragen van deze tijd.
BRANDAAN
Wie was de pleegvader van Jezus en man
van Maria? Wat was zijn betekenis in het
kerstverhaal? Eerherstel voor Jozef, hij

ISBN 9789460050619
€ 17,99

2 DVDBOX

komt naar voren als een voorbeeld van
zichzelf wegcijferende liefde.
€ 29,99
BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN
ISBN 9789463690997
Seizoen 1 van de meest succesvolle crowdfunded tv-serie ooit trekt
€ 12,50

je op unieke wijze mee in de wereld van Simon Petrus, Nikodemus,
Maria Magdalena, Matteüs en natuurlijk Jezus. De eerste dramaserie
ooit over het leven van Jezus met meerdere seizoenen.
NEEMA
ISBN 9789492925589

