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Inspiratie nodig?
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Dit boek bevat voor iedere dag in de lijdenstijd een 

dagboekstukje met een bijbehorend Schriftgedeel-

te en gespreksvragen. Elke dag is er een symbool 

dat centraal staat.

DE BANIER 

ISBN 9789087184919 

€ 15,95 

Veelzijdige bundel met 13 verhalen voor Goede Vrijdag 

en Pasen. De verhalen spelen zich af in verschillende 

landen, tijden en omstandigheden. 

DE BANIER 

ISBN 9789462786332 

€ 4,95

49 overdenkingen die gebruikt kunnen worden om 

tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil 

te staan bij het bitter lijden en sterven van Christus.

DE BANIER 

ISBN 9789087186869 

€ 9,95

Ervaar in veertig korte hoofdstukken de kracht  

van vrijmoedig gebed en ontdek hoe God op een 

krachtige manier in en door jouw leven kan werken.

MAJESTICALLY 

ISBN 9789493206151 

Krachtige en gunnende verhandelingen over de 

woorden van Christus in de uren voor Zijn sterven. 

DE BANIER 

ISBN 9789087187132 

€ 17,95

€ 18,95

Aansprekende verklaring van Jesaja 53. In een com-

binatie van wetenschappelijke exegese en actuele 

toepassing beschrijft Luther Jezus Christus als de 

lijdende Knecht. 

DE BANIER 

ISBN 9789087187323

€ 17,95

ACTIEPRIJS!
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Een dagboek voor de veertigdagentijd voor jong en 

oud. Een boekje voor persoonlijk gebruik en om als 

gemeente samen te lezen.

KOKBOEKENCENTRUM

ISBN 9789043535748 

€ 7,99 

De bekende Anglicaanse theoloog Samuel Wells gaat 

in dit boek in zijn karakteristieke en heldere stijl in op 

de betekenis van Jezus’ kruisiging.

KOKBOEKENCENTRUM

ISBN 9789043537896 

€ 20,00

50 unieke meditaties over bomen in de Bijbel in de vorm 

van een lectio divina. Natuur en diepgaande bijbelse 

lessen worden met elkaar verbonden.

KOKBOEKENCENTRUM 

ISBN 9789043537773 

€ 24,99

Het verhaal van Jezus is in de loop van de geschiedenis al op
honderden verschillende manieren verteld. Moet daar nog wel
iets aan toegevoegd worden? Keller schrijft in zijn inleiding
hierover: 

In deze schijnbaar eindeloze stroom van woorden en ideeën over Jezus
leg ik nu voorzichtig ook dit boek. Het is een uitvoerige overdenking
van het historische chris te lijke uitgangs punt dat het leven, de dood en  
de opstanding van Jezus het centrale ge beu ren in de geschiede nis van 
mens en kosmos vormen en tegelijk het voornaamste ordeningsprin-
cipe van ons eigen leven. Anders gezegd: het helderste inzicht in het
verhaal over de wereld – en hoe wij daarin passen – krijg je door het
verhaal over Jezus rechtstreeks en nauwkeurig in het oog te vatten.
Mijn streven is hier om in  zijn woorden en daden te laten zien hoe
prachtig zijn leven zin geeft aan het onze.

Net als in zijn andere aansprekende boeken spreekt Keller zowel
de zoekers als de gelovigen aan. Hij geeft in Kruistocht een nieuw
perspectief op het leven van Jezus Christus in een verhaal dat
elke lezer zal bijblijven.

Tim Keller is stichter en predikant van de Redeemer Presbyterian 
Church in Manhattan, New York City. Van zijn hand verschenen
eveneens: In alle redelijkheid – Christelijk geloof voor welwil-
lende sceptici, De vrijgevige God – Recht naar het hart van het
christelijk geloof, Namaakgoden – De lege beloften van geld, seks
en macht, en de enige werkelijke hoop, Ruim baan voor gerechtig-
heid – Rechtvaardig worden door Gods genade, Het huwelijk
– Gods wijsheid over gevende liefde en Bevrijd van je zelf – De weg 
naar echte christelijke blijdschap.

9 789051 944242

ISBN 978 90 5194 424 2
NUR 707
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het leven 

van koning 
Jezus
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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
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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 boek 

dat we met elkaar het revolutionaire karakter van het 

kruis zijn kwijtgeraakt. Het offer op Goede Vrijdag 

verandert ons leven hier en nu!

UITGEVERIJ VAN WIJNEN 

ISBN 9789051945478

€ 24,95

40 vragen van Jezus uit de Bijbel voor de  

veertigdagentijd, gevolgd door een korte meditatie, 

bezinningsvragen, een kort gebed en schrijfruimte 

voor jouw reactie.

VUURBAAK 

ISBN 9789055606054

€ 12,99

Tim Keller behandelt in dit nieuwe boek in zijn eigen, 

aansprekende stijl het verhaal van het leven van 

Jezus Christus. Hij laat daarbij niet alleen de weg naar 

eeuwig leven zien, maar ook de geschiedenis en het 

doel van onze wereld.

UITGEVERIJ VAN WIJNEN 

ISBN 9789051944242

€ 21,00
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Dit veertigdagenboek helpt je bezinnen en geeft 

woorden van verstilling, verscherping en  

vertroosting, om zo in de veertigdagentijd je ogen 

te richten op Jezus.

SESTRA

ISBN 9789492831408

€ 18,99

In 40 dagen wordt het Johannesevangelie (hoofdstuk 

12-21) uitgediept. Elke dag bevat een suggestie om stil 

te worden, een gebed, een leesvraag, een overdenking, 

een toepassingsvraag en een lied of gedicht.

GROEN 

ISBN 9789088972683 

€ 15,99

40 dagen lang volg je de levensweg van Jezus. Elke week  

bevat een uitgebreid gezinsmoment en zes kortere stukjes 

met vragen, bijbelteksten, weetjes en creatieve opdrachten 

voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

ARK MEDIA 

ISBN 9789033834240 

€ 12,99

Jezus Christus sprak zevenmaal tijdens de zes  

uren dat Hij aan het kruishout hing. Deze zeven 

‘kruiswoorden’ zijn indrukwekkend en onderstrepen 

Gods genadevolle liefde.

EVERREAD UITGEVERS 

ISBN 9789066942967 

De dood en opstanding van de Heere Jezus vormen 

het fundament van het evangelie. Daarop is de  

verdere uitvoering van Gods heilsplan én ons  

persoonlijke geloof gebaseerd.

EVERREAD UITGEVERS 

ISBN 9789066942615

€ 5,50

€ 5,50

In Rondom het kruis volgen we in zeven weken zeven 

(groepen) personen die tijdens Jezus’ laatste uren op 

aarde om Hem heen stonden. Voor elke lijdensweek 

schreef een auteur zes meditaties met reflectievragen.

GROEN 

ISBN 9789088972966 

€ 14,99
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Roman. Een boeiend, meeslepend verhaal dat je mee-

neemt in de tijd van Jezus rond Pasen. Over volwassen 

worden, boosheid overwinnen en ontdekken wat liefde is. 

Vanaf 12 jaar.

THE GRACE FACTORY

 ISBN 9789082953954

€ 19,50

Wat onderging Jezus eigenlijk aan het kruis?  

En wat hebben de werken van Bach, Rembrandt, 

Chagall e.a. bewonderaars van Jezus ons te vertellen? 

Een mooi boek om cadeau te geven.

THE GRACE FACTORY 

ISBN 9789082642278 

€ 9,50

Veertig keer klinkt de stem van Jezus om jou aan te 

spreken en aan te raken. Veertig keer ontdek je dat 

Jezus jou ziet en kent en je de weg wijst.

ARK MEDIA 

ISBN 9789033826986

De liefde van Jezus Christus is zo overweldigend!  

Met dit gemeenteproject ga je samen op ontdekkings-

tocht naar manieren om die liefde te tonen binnen de 

gemeente en daarbuiten.

BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN 

ISBN 9789458813374 

€ 17,99

Pasen

richting

volgen

Jezus

Anneke Meester - van Laar

OP WEGOP WEG
n a a r   b e n e d e n

€ 9,50

Met dit aftel-doe-dagboek ga je met het hele gezin op weg naar Pasen! Je begint zes  

weken voor Pasen samen te knutselen, puzzels te maken, spelletjes te doen en te lezen. 

Met opdrachten voor verschillende leeftijden, van de allerkleinsten tot jonge tieners.  

De doos bevat een dagboek met teksten en opdrachten, werkbladen, een lange ladder  

om op te hangen en stickers van schoentjes om erop te plakken. Duik terug in de tijd  

en zoek samen Jezus op. Zo leer je Hem kennen en ga je mee met Hem op reis, naar  

beneden langs de touwladder. En waar je dan uitkomt? Dat ontdek je vanzelf…

BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN 

ISBN 9789463691475 

€ 39,90ink
ijke

xe
mpla

ar



Stripboek met het complete verhaal van Jezus.  

Prachtig evangelisatiemiddel voor de tijd rond Pasen. 

In Nederland beschikbaar in diverse talen (zoals Engels, 

Tigriniya, Roemeens, Chinees, Papiaments e.a.).

THE GRACE FACTORY 

ISBN 9789082642209 (Nederlands) 

De Paasdankkalender bevat 40 afbeeldingen uit 

het dagelijks leven van kinderen waarvoor je kan 

danken. Beleef samen de 40-dagentijd door elke 

dag een kaartje te bespreken.

DE WONDERWOLK 

ISBN 6013924456468

€ 6,95

€ 17,50

Werkboek bij het stripboek Jezus Messias. In 20 Bijbel-

lessen wordt het evangelie behandeld met veel aandacht 

voor Pasen. Voor thuis of in groepen. Vanaf 10 jaar.

THE GRACE FACTORY 

ISBN 9789083117249 

€ 8,95 
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