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Al onze uitgaven zijn verkrijgbaar 
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Magazine

Theologie

Bijbelstudie

Pastoraal

Levensbeschrijving

Dagboeken

Romans

Diversen
(Puzzelboekjes, kookboeken, 
gedichten, interviews en verhalen)

Jeugdboeken

Kinderboeken

Laat je fotograferen met een OSW-boek

Houd jij van lezen? Laat jezelf dan met een boek van onze uitgeverij op de foto zetten. 

Stuur die foto naar ons toe (info@omsionswil.nl) en schrijf erbij waarom je het boek dat 

je uitkoos zo mooi vond en waarom véél andere kinderen het ook moeten lezen. Wie 

weet sta jij dan de volgende keer in onze catalogus! Als je wint, mag je trouwens ook 

voor € 30,- boeken bij Om Sions Wil uitzoeken. Nou, als dat geen goede redenen zijn 

om mee te doen …!

Voorwaarden:

• Je bent tussen de 4 en 12 jaar

• Je hebt het boek zelf gelezen óf het is je voorgelezen door papa, mama,                               

opa of oma.

• De toelichting op het boek mag maximaal 150 woorden bevatten.

Doe je mee?
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Inhoudsopgave



Voor jongeren hebben we  diverse kinderboeken van 
bekende schrijvers.  De kinderboeken zijn voorzien van 
tekeningen van Alberte Jonkers, Ella Bakker en Anneke 
Verheul. Ook hebben we twee nieuwe auteurs.  Mevr. 
Janco Bunt-Koster die met  “Kreukelfriet” een zeer leuk en 
eigentijds kinderboek boek geschreven heeft. De andere 
nieuwe auteur is Jeanet Zuidweg. Jeanet is zelf slecht-
ziend, en haar boek “De witte stok” heeft dit thema.  Een 
mooi kinderverhaal waarin het thema goed is verwerkt 
in verhouding met het overige verhaal. Naast deze twee  
zijn er meer kinderboeken. Kijk in onze catalogus!

Van de serie “Die eenvoudige wijsheid leert” verschijnen 
er weer 5 delen, de delen 1, 2, 3, 4 en 7. In het voorjaar 
2017 hopen we de gehele serie weer compleet te hebben. 

Het jaar 2017  is een gedenkjaar voor 500 jaar Reformatie. 
In de lijn van deze herdenking hebben wij in ons fonds 
een stripboek opgenomen over het leven van Maarten 
Luther met als titel “De geur van braadworst”. 

Voor onze jongeren vanaf 12 jaar verschijnen er twee 
boeken. Het eerste boek,  “In het hart van het kalifaat” 
van J. Kriekaard, gaat over een zeer actueel onderwerp: 
IS in het Midden-Oosten.  Dit boek is spannend geschre-
ven en dhr. Kriekaard heeft er zeer veel onderzoek voor 
gedaan om het verhaal zo realistisch mogelijk weer te ge-
ven. Het tweede boek is van Anne-Lynn van Beek. Haar 
eerste boek “Vermist” is erg enthousiast ontvangen, haar 
tweede boek “Jasmijn” zal zeker ook de weg naar haar le-
zers vinden. 

Dit najaar verschijnen er ook diverse dagboeken bij Om 
Sions Wil.  Zo zal deel 3 van de dagboek serie “Van Alpha 

tot Omega” van ds. M. van Reenen verschijnen. Daarnaast 
hebben we een speciaal dagboek voor ouderen die zelf 
of in de familie te maken hebben met dementie. Dit dag-
boek met als titel “Als de amandelboom bloeit” is  
geschreven door mevr. Ria Hoekman. Mevr. Hoekman 
heeft pastorale ervaring met deze groep  ouderen, wat 
merkbaar is in de eenvoudige, maar desondanks volwassen 
benadering.
Het derde dagboek is voor kinderen in de leeftijd van 8+ 
en draagt als titel “Wees mij een Rots”. Naast dagelijkse 
overdenkingen bevat dit dagboek puzzels en rebussen. 

Ten slotte willen we nog een nieuw boek onder uw/jouw 
aandacht brengen: “Wandel in de hemel”. Dit is een door 
Ruth Pieterman uit het Engels vertaald boek over het  
leven van Jane Dawson. Jane Dawson was een zeer  
goede vriendin van John Newton. Van hem zijn ook 
brieven opgenomen. Dit boek geeft een goed inzicht 
in het persoonlijke leven van beide personen. Van harte 
aanbevolen.

Er verschijnen dit najaar nog meer boeken die u/jij in 
deze catalogus kunt vinden.

Wij wensen u en jou veel leesplezier. Maar bovenal ho-
pen wij als uitgevers dat de boeken, die wij hebben uit-
geven, tot bekering van mensen mogen leiden!

Hartelijk groeten,

Cor de Pater  &

Ada Schouten - Verrips

Opnieuw een catalogus van uitgeverij Om Sions Wil, nu 
voor het najaar van 2016. Dit jaar zijn wij gestart met 
het laten uitkomen van boeken in het voor- en najaar. Zo 
verschenen in het voorjaar diverse boeken waaronder een 
heruitgave van ‘De Alpha en Omega’ van ds. E. van Meer.
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Beste lezer,



Om Sions Wil

Abonnee worden
Wilt u óók abonnee worden? Er zijn verschillende mogelijkheden om ook 
twee-wekelijks kennis te nemen van een gevarieerd pastoraal magazine 
vol met artikelen en rubrieken voor álle leeftijden. Doorlopend hebben 
we speciale aanbiedingen in korte of langere abonnementsvormen. Zie 
www.omsionswil.nl voor speciale abonnementenacties of informeer bij 
de administratie. Dat kan per telefoon of per e-mail.

Hoe kunt u zich opgeven?
• via onze website 

www.omsionswil.nl

• via een e-mail naar 
info@omsionswil.nl

• telefonisch via 078 - 693 0083 
(b.g.g. 0182 - 532 158)

• schriftelijk door een briefkaart 
met al uw gegevens te sturen 
naar: 
Om Sions Wil 
Oost Kinderdijk 19   
2953 CJ  Alblasserdam

Elke twee weken... 
... ploft het gezinsmagazine Om Sions Wil op de 
(digitale of échte) deurmat van duizenden gezinnen. 
Vol interkerkelijke, pastorale inhoud.

Pastoraal gezinsmagazine      80e Jaargang      14 oktober 2016      nummer 20

‘WE ZIJN ALS KIOSK 
SLECHTS EEN SCHAKEL 

EN FUNGEREN ALS WEG-
WIJZER NAAR HEM!’

M. van der Toorn

Om Sions Wil
Verbonden in Belijden

15 DE ZONDE TEGEN DE HEILIGE GEEST

24 PLAN JE GEZIN?  

38 SCHORTINGHUIS  

40 DE BIJBEL

Om Sions Wil
Om Sions Wil mag zich verheugen 
in een groeiende groep lezers in 
alle leeftijden. Vele duizenden 
gezinnen, echtparen of alleen-
staanden lezen Om Sions Wil. De 
vernieuwde bladformule: ‘Ver-
bonden in Belijden’ komt duidelijk 
naar voren in de gevarieerdheid 
aan pastorale en bezinnende arti-
kelen, geschreven door onder ons  
gezaghebbende predikanten 
en scribenten. Een gevarieerd  
pas toraal gezinsmagazine, met 
o.a. de volgende rubrieken: 
Rondom het Woord, U vraagt, 
Ouderenpastoraat, Oudvaders, 
Meeleven, Bijbelse vragen, Boe-
ken & Mu ziek, Onderweg met, 
Belijdenisgeschriften, Column, 
Voor de vrouw, Puz zelplein, Op-
voeding en onder wijs, Denk & 
Doe -12, Opmerkzaam, Gedich-
ten, Vervolgverhaal, De lofzang 
klimt..., Onder alle volken, etc.

Om Sions Wil   28 augustus 2015  |  29 

“Wie zoekt zal vinden” en “Het geloof 
behouden” beleeft de jongen alle 52 
zondagen van de Catechismus.’ 

Geen raad
De Veense koopman, zoals Timmermans 
zichzelf in die periode omschrijft, be-
sloot maar direct om 1500 boeken te 
laten drukken, omdat de prijs per boek 
dan een stuk goedkoper was. ‘Toen ver-
scheen de eerste recensie in het RD. 
De recensente vond de boeken eigen-
lijk zonde van het papier. Het is geen 
prekenboek, geen geschiedenisboek 
en geen roman, schreef ze. Ze wist er 
eigenlijk geen raad mee. Dat was een 
domper, in gedachten zwaaiden we 
ons geld al na … Een kleine week later 
schreef iemand die het eerste boek ge-
lezen had, dat het gewoon een poging 
was om de Bijbelse boodschap aan 
jonge mensen aan te reiken. Die had 
me begrepen. Toen belde dominee Op 
’t Hof uit Nederhemert op, om 40 boe-
ken te bestellen. De kerkenraad had ze 
gelezen en vond het allemaal wel wat 
anders. Maar de grondslag was goed. 
Uiteindelijk is het met de verkoop van 
de boeken toch goed gekomen. Later 
nam De Banier de verkoop van de boek-
jes op zich.’

Het hart gemist
‘Geheel onverwacht kwam er toen een 
jonge Duitse student, die in Vlissingen 
studeerde, bij ons aan de deur. Een beet- 
je verlegen vertelde hij dat hij het boek 
gelezen had. De Dertigjarige Oorlog was 
in Duitsland wel bekend, maar de gees-
telijke zaken die in het boek beschreven 
stonden volgens hem niet meer. Omdat 
het hart gemist wordt, staan onze ker-
ken leeg, merkte hij op. Hij bood aan om 
de boeken te vertalen en in Duitsland 
te verspreiden.’ Dit voorval schudde 
Timmermans wakker. Na gesprekken 
met de Duitse vertaler Volker Jordan, 
de Duitse theoloog Dr. Klautke en Prof. 
Schwartz  leidde dat uiteindelijk tot de 
oprichting van Stichting Vrienden van 
Heidelberg en Dordrecht. De stichting 
houdt zich bezig met het vertalen en 
uitgeven van verantwoorde lectuur 
om de Duitstalige landen opnieuw te 
laten kennismaken met de oude schat-
ten van de (Nadere) Reformatie en het 

Puritanisme. Timmermans: ‘Ik had al wel 
eens gemerkt dat sommige kerken in 
Duitsland en Zwitserland leeg stonden 
of dat er nog maar een handvol be-
jaarde mensen kwamen. Het Lutherse 
protestantisme staat in Duitsland op 
nummer één, de Gereformeerde kerk 
heeft altijd al een tweederangs plaats 
in genomen. Nederland heeft door 
Luther de Reformatie vanuit Duitsland 
gekregen en uit Heidelberg kwam de 
Heidelbergse Catechismus tot ons. Ik 
zag het als mijn roeping om ze dat uit 
dankbaarheid naar de Heere en het 
Duitse volk, opnieuw aan te reiken en 
terug te geven. 

Al snel werd er een bestuur gevormd en 
kwam er een commissie van aanbeve-
ling. Inmiddels zijn er al heel wat boe-
ken in het Duits vertaald, waaronder een 
compleet Psalmenboek op de Geneefse 
melodie. Tot onze diepe verwondering 
liep in het begin het boek “De waarach-

tige bekering” van Thomas Watson, nog 
het best. Ook “Gebedsgestalten” van  
ds. F. Bakker werd zeer gewaardeerd.’

Voor de muziek uit
Als pionier liep hij soms wat voor de 
muziek uit, erkent Timmermans. ‘Ik 
wilde het werk graag uitbreiden. Er is 
nog zoveel meer te doen in Duitsland. 
De Duitse kerk is te vergelijken met 
een glasplaat die je op het beton laat 
vallen. Zelfs de splinters zijn nog ver-
snipperd. De meest behoudende ker-
ken vind je onder de Freie Gemeinden. 
Maar de weinige christenen die weten 
van een Schriftuurlijk bevindelijk le-
ven, kennen elkaar vaak niet. Begin dit 
jaar richtten we de Duitse stichting op, 
Reformations-Gesellschaft-Heidelberg 
(RGH). We hopen dat er een netwerk 
komt tussen oud-piëtisten in Duitsland 
en de Nederlands Gereformeerden. De 
samenwerking met Stichting Vrienden 
van Heidelberg en Dordrecht is goed, 
ik blijf dan ook graag als adviseur aan 
deze stichting verbonden.’ 

Humanistisch
‘Binnen de nieuwe stichting staan de 
vijf sola’s van Luther, sola scriptura, 
sola fide, sola gratia, solus Christus en 
soli Deo gloria centraal. In Duitsland 
zijn er nog maar weinigen die dat  >> 

‘Omdat het hart 
gemist wordt, staan 

onze kerken leeg, 
merkte hij op’
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emis
De Heidelbergse Catechis-
mus speelt een grote rol in 
het leven van Timmermans. 

‘De Catechismus heb ik van jongs af aan 
lief gehad. Ik heb mensen ontmoet in 
mijn jeugd, die in hun leven niet alleen 
theoretisch, maar ook met hart en ziel 
mochten weten van de enige troost in 
leven en sterven. Als jongen van tien 
jaar was ik daar al jaloers op. Ik voelde 
heel goed aan dat zij iets hadden, dat 
ik moest missen. De waardering voor 
de Catechismus is in mijn leven steeds 
groter geworden. In mijn ogen is het de 
meest complete, korte samenvatting 
van de inhoud van Gods Woord. Tegen 
de huidige generatie jongeren zou ik 
ook willen zeggen: lees zondag 1 van 

de Heidelbergse Catechismus biddend, 
net zolang totdat je het met je hart mag 
verstaan. Zondag 1 is de hoofdzaak, de 
andere zondagen hebben de handen 
vol om de eerste zondag te verklaren.’

Adam en Eva
Op advies van zijn vriend P. Kuijt volgde 
Timmermans een CGO cursus. ‘Ik moest 
de dogmatiek van ds. Kersten bestude-
ren en zo ongeveer uit mijn hoofd leren. 
Ik worstelde wel een jaar met de vraag 
wat God nu exact vroeg aan Adam en 
Eva. Later ontdekte ik dat God exact 
hetzelfde vraagt aan u en mij. Namelijk 
om God lief te hebben boven alles en 
de naasten als onszelf. Toen ik daar 
mijn leven naast legde werd ik zo klein 
en ervaarde ik mijn schuld. Het duur-
de achttien jaar voordat de Heere een 
opening gaf met Zijn Woord uit 1 Petrus 
2:10: Gij die eertijds geen volk waart, 
maar nu Gods volk zijt; die eertijds niet 
ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt 
geworden. Een belangrijke tekst in mijn 
leven is ook Romeinen 7:14 geworden: 
Want wij weten, dat de wet geestelijk is, 
maar ik ben vleselijk, verkocht onder de 
zonde. Dat houdt mensen laag aan de 
grond. In vers 24 en 25 van dit hoofd-
stuk noemt Paulus ellende, verlossing 
en dankbaarheid in dezelfde volgorde 
als de Heidelbergse Catechismus. Ik el-
lendig mens, wie zal mij verlossen uit 
het lichaam dezes doods? Ik dank God 
door Jezus Christus, onzen Heere. Er is 
een begin, maar ook een gedurige her-
haling. Dat brengt tot diepere ootmoed, 
het wonder van vrije genade wordt 
steeds groter’. 

Grondverf
Timmermans was lange tijd de enige 
leraar godsdienst aan De Maasstreek 
en gaf les aan de 600 jongens die daar 
de technische opleiding volgden. ‘Het 
waren middelbare schooljongens, die 
nog in ‘de grondverf stonden’. Ik nam de 
proef op de som om te toetsen of ze de 
Bijbel ook echt begrepen. We wijdden 
drie lessen aan de uittocht van het volk 
Israël uit Egypte, van de plagen tot de 
doortocht door de Rode Zee. Ik daag-
de ze uit om dit gedeelte uit de Bijbel 
net zo vaak te lezen als dat ze wilden en 
daarna in eigen woorden op te schrijven 

wat er stond. Ik was beduusd van het re-
sultaat. De jongeren lieten de uitleg van 
sommige woorden en zinnen open of 
gaven er een heel andere invulling aan. 
Dat baarde me veel zorgen. In normale 
zaken is Gods Woord het immers waard 
om verstaan te worden!’ 

Ouderwets
‘Ik kreeg op school alle vrijheid om de 
Catechismus te behandelen. Daarnaast 
gebruikte ik de methode “De Bijbel 
door” van I.A. Kole en L. van Driel.’ Helaas 
fuseerde de school later met het Willem 
van Oranje College in Waalwijk. Toen 
kreeg Timmermans te maken met colle-
ga leraren, die de Catechismus een ou-
derwets en achterhaald boekje vonden. 
‘Ze werkten ook liever met de lesme-
thode “Van horen zeggen”. Toen ik daar-
tegen protesteerde zorgde dat voor 
spanningen. Zelfs zodanig dat ik van 
een medisch specialist het advies kreeg 
om niet langer voor de klas te werken. 
Noodgedwongen heb ik een tijdje thuis 
gezeten en rusttijd genomen om wat 
op te knappen.’

Trilogie
In die tijd schreef Timmermans een trilo-
gie “De boodschap van het Troostboek”. 
De boeken werden voorzien van illus-
traties door Adri Burghout. ‘Mijn jon-
gens, de aanstaande timmerman, smid 
of elektricien, lazen bijna geen preken 
meer. Maar nog wel spannende oorlogs-
boeken. Ik kreeg het idee om deze twee 
dingen te combineren door de inhou-
delijke boodschap van de Heidelbergse 
Catechismus te combineren met een 
spannend verhaal over een Duitse jon-
gen in de Dertigjarige Oorlog. Deze oor-
log in 1618-1648 was vooral een conflict 
tussen de katholieken en de protestan-
ten. In de drie delen “Wat zoekt gij?”,  

Marius Timmermans werd gebo-
ren in 1943. In 1985/1986 werkte 
hij ruim een jaar bij de evangeli-
satiepost van de Gereformeerde 
Gemeente in Merksem. Van 1987 tot 
2001 was Timmermans godsdienst-
docent aan de technische school 
De Maasstreek in Wijk en Aalburg. 
Verder gaf hij gedurende 15 jaar 
les op de zondagschool in Veen en 
27 jaar lang catechisatie aan ver-
standelijk gehandicapten binnen 
de classis Dordrecht. Rond 2002 
schreef Timmermans de driedelige 
boekenserie “De boodschap van het 
Troostboek”. Op Hervormingsdag 
2003 werd de Stichting Vrienden 
van Heidelberg & Dordrecht opge-
richt, waarvan Timmermans jaren-
lang secretaris en boegbeeld was. 
Sinds november 2014 is hij als advi-
seur aan deze stichting verbonden. 
In januari 2015 richtte Timmermans 
een nieuwe Duitse stichting op: 
RGH (Reformations-Gesellschaft-
Heidelberg), waar hij tevens de 
voorzittersrol vervult. Timmermans 
is getrouwd, heeft drie kinderen en 
drie kleinkinderen en is lid van de 
Gereformeerde Gemeente in Veen.

In gesprek met... Marius Timmermans

Tekst: Jan Dirk van Nifterik
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Kompas is een maandelijks reformatorisch 

jongerenmagazine met een boeiende en 

afwisselende inhoud voor jongeren van 12-21 

jaar. Geen moeilijke termen, onleesbare tek-

sten of afgezaagde riedels. Kompas behandelt 

afwisselend onderwerpen of vragen op gebied van 

theologie, psychologie, de kerk in het algemeen, 

studie of werk en het leven in deze maatschappij 

op een heldere en praktische wijze.

Heiligmaking: licht in de duisternis!
Dillema: Kerkelijke verdeeldheid“Joera’s auto 

in de ravijn”
Missionair: Dorathé in Oezbekistan

Ik ben niet bekeerd. 
Hoe word je dat?

Bart en Marloes:Seks is mooi

Interview met Dianne over terreurdreiging

Stelling: Op zondag ben ik offline
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Heiligmaking: licht in de duisternis!
Dillema: Kerkelijke verdeeldheid

“Joera’s auto 

in de 
ravijn”

Missionair: 
Dorathé in 
Oezbekistan

Ik ben niet bekeerd. 
Hoe word je dat?

Bart en Marloes:
Seks is mooi

Interview met Dianne 
over terreurdreiging

Stelling: 
Op zondag ben ik offline

Hoe 
ga 

je 

erm
ee 

om
?

o
k
t
o
b
e
r
 
2
0
16

# 1

De vraag:

Via een app stuurt Kompas dagelijks een heldere 
en praktische Bijbeloverdenking voor jongeren 

van 12-21 jaar. 

Gratis beschikbaar voor

android + apple 
+ windows

Elke dag op vaste tijd
een Pushbericht

Dagelijkse overdenking bij 
 Bijbelgedeelte (Statenvertaling)

probeer 3 maanden voor 9,95

1 jaar 
voor maar
€27,50

In combinatie met een abonnement op Om Sions Wil €25,- per jaar

Schrijvers uit de gehele 
Reformatorische gezindte

KompasSamen richting zoeken.



Sleutelmacht
bij de Gratie Gods
ds. C.B. Holland

De prediking van ds. C.B. Holland (1878-1948) is met name in zijn Driesumse periode velen tot 
zegen geweest. Hij preekte in de lijn van dr. H.F.Kohlbrugge over de rechtvaardiging van de 
goddeloze. De preken in deze bundel gaan onder andere over de zondagen 3,7, 11, 13, 17, 26, 
27 en 52 van de Heidelbergse Catechismus. Verder zijn er preken over Kerst en Gethsémané.

ISBN: 978-94-91586-09-5 | 188 pag.

Heiligmaking 
bij de Gratie Gods
J.C. Ryle

Bijzonder boek van ds. Ryle over een zeer belangrijk onderwerp: heiligmaking. 
Ryle werkt het uit in haar natuur, hindernissen, moeilijkheden en wortels. Uiter-
mate geschikt om als belijdenisgeschenk te geven. Gezien de belangstelling voor 
dit boek is er tevens een cursus ontwikkeld om het stapsgewijze door te nemen 
(info@cursussenoudvaders.nl).

ISBN: 978-94-6335-017-4 | 544 pag. | Paperback

Verloren... en gevonden
Overdenkingen over de verloren zoon
Ds. J. Catsburg

Een serie preken over de verloren zoon. Door de directe stijl aansprekend voor jong en oud.

ISBN: 978-94-91586-28-6 | 90 pag. Paperback

In al hun benauwdheid
Murdoch Campbell

De Schotse predikant Murdoch Campbell schreef dit boek vanuit een diep verlangen om 
een Schriftuurlijk-bevindelijke boodschap van troost te brengen aan een bedroefd, beproefd 
en aangevochten volk. Hij schrijft o.a. over boezemzonden, aanvallen van satan, depressie, 
donkere tijden voor Gods kerk en de doodsjordaan.

ISBN: 978-94-91586-06-4 | 154 pag.

9 789491 586095

9 789491 586286

9 789491 586064

€ 8,75

€ 11,50

€ 11,50

€ 24,95PRIJS

PRIJS

PRIJS

PRIJS

Nieuw!
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Esther, De Heere heeft hun wat groots gedaan
Ds. N.A. Donselaar

Het Bijbelboek Esther neemt ons mee naar het Perzische hof van koning Ahasveros. 
Door Vasthi’s weigering om voor haar door de drank benevelde man en zijn gezelschap 
te verschijnen, wordt ze verstoten. Deze dwaasheid gebruikt de HEERE om de weg te 
banen voor het verheffen van de Joodse Esther tot koningin aan het Perzische hof. Maar 
dan treedt Haman naar voren. Zal de satan erin slagen om het hele Joodse volk in één 
klap uit te roeien? Dit boek is geschikt voor persoonlijk gebruik, maar kan door de ge-
spreksvragen ook goed gebruikt worden als leidraad op een (bijbel)kring.

ISBN: 978-94-91586-46-0 | 224 pag.

Religieuze gevoelens
Over geloof en gevoel
Jonathan Edwards

In dit boek gaat Jonathan Edwards (1703-1758) in op de heilige gevoelens in de ware 
godsdienst. Hij bespreekt kenmerken van ware genadige en geheiligde gevoelens en 
kenmerken die geen bewijs van genade zijn. Actueel boek voor predikanten, ambtsdra-
gers, studenten en anderen.

ISBN: 978-94-91586-10-1 | 525 pag.

Het gebed des Heeren
Hugh Latimer

De reformator Hugh Latimer (ca. 1487-155) legt in zeven preken het Gebed des Heeren 
op zeer pastorale wijze uit. De opzet van de preken is eenvoudig en Latimer spreekt 
jong en oud aan. Naast persoonlijk gebruik zijn de preken, door de eenvoudige opzet, 
zeer geschikt voor de leesdienst. Het boek bevat een korte levensbeschrijving van de 
hand van ds. M. van Kooten

ISBN: 978-94-91586-60-6 | 168 pag.

€ 16,95

€ 13,95

€ 24,95

PRIJS

PRIJS

PRIJS

9 789491 586460

9 789491 586606

9 789491 586101

7

Theologie



De Alpha en de Omega
Ds. E. van Meer

De Alpha en de Omega Verhandeling van het Bijbelboek Openbaring. Menigeen kent 
ds. E. van Meer nog wel, al zal hij onder onze jongeren niet meer zo bekend zijn. Ds E. 
van Meer kwam tijdens zijn predikantschap in Hervormd Utrecht tot bekering. Vanaf 
die tijd bracht hij een schriftuurlijk-bevindelijke prediking. Voor de inhoud van de boe-
ken van ds. Van Meer was brede waardering in zowel de Gereformeerde Gemeenten, 
in de Christelijke Gereformeerde Kerken, als ook in zijn eigen kring van de Hervormd 
Gereformeerden. In dit boek komt de pastor ds. Van Meer bovendrijven. Hij behandelt 
het gehele Bijbelboek Openbaring vers voor vers. Zelf schrijft hij hierover dat hij ‘een 
eenvoudige uitlegging met toepassing wil geven tot profijt van het praktische geloofs-
leven’. Ds. E. van Meer schreef nog in de oude spelling. Dit is in deze uitgave omgezet 
naar de hedendaagse Nederlandse spelling zonder dat de voor Ds. E. van Meer zo her-
kenbare stijl verloren is gegaan. Voor degene die een eenvoudige maar pastorale uitleg 
van Openbaring zoekt, is dit boek een echte aanrader.

ISBN: 978-94-91586-59-0 | 560 pag.

Leerstuk of stuk leer?
Wat zeggen de Dordtse Leerregels jou?
D. Rosbergen

Een oud stuk leer is vaak taai, moeilijk te buigen en hard. Zo lijken de Dordtse Leerregels 
misschien wel voor je: moeilijke woorden, niet goed te begrijpen. Een oud stuk leer? Nee, 
toch niet! Dit boekje wil je helpen de Dordtse Leerregels beter te begrijpen. En je zult zien: 
ze hebben betekenis, ook voor vandaag! Geschikt voor persoonlijk gebruik, jeugdvereni-
ging of huisgodsdienst.

ISBN: 978-94-91586-47-7 | 140 pag. | Paperback

Er is verwachting
Van advent tot wederkomst
Ds. G. Boer

Tussen de eerste en de tweede komst van Christus liggen de heilsfeiten. Geestelijk leven 
is een leven van verwachten en uitzien. Hoe donker ook onze tijd mag zijn, de heilsfei-
ten staan er garant voor dat er altijd een uitziend volk is. In dit boekje weet ds. G.Boer 
(1913-1973) het kostelijke van het snode te onderscheiden en Gods kinderen te onder-
wijzen in de zekerheid van het geloof.

ISBN: 978-94-91586-60-6 | 168 pag.

€ 16,95

€ 19,95

€ 9,95

PRIJS

PRIJS

PRIJS

9 789491 586590

9 789074 787970

9 789491 586477

Voor jongeren

Nieuw!
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De arbeid en beloning van de christen
Met een levensbeschrijving van W. Gurnall door 
J.C. Ryle
William Gurnall

In deze bundel van de Puritein William Gurnall (1617-1679) zijn een twee-
tal verhandelingen opgenomen. “De arbeid en beloning van een christen” 
is van oorsprong een zogenaamde begrafenispreek, gehouden na het 
sterven van een godvrezende, adellijke dame. “Portret van de overheid, 
geschilderd vanuit het Woord” is ook een preek die bij een bijzondere ge-
legenheid werd gehouden. Het boek is verrijkt met een biografie over Gur-
nall, geschreven door J.C. Ryle.

ISBN: 978-94-91586-41-5 | 220 pag.

Psalmen voor jou
Ds. W. Pieters

Ben je op zoek naar een apotheek? Dan kun je in het Bijbelboek Psal-
men terecht. Wil je graag een eindje wandelen in een prachtig park? Het 
Psalmboek is er bijzonder geschikt voor. Ben je meer een goudzoeker? 
De 150 liederen van dit Bijbelboek zitten vol gouderts. Misschien kijk je 
wat verbaasd op van bovenstaande drie zinnen. Ze zijn ontleend aan het 
voorwoord dat de statenvertalers schreven bij de Psalmen Wil je – nu 
zonder beeldspraak – iets weten over bekering, God vrezen, geloofsver-
trouwen, strijd tussen geest en vlees? Of over vergeving van zonden en 
eeuwig leven? In de Psalmen is er alles over te vinden en de pakkende 
stukjes in dit boek wijzen je de weg.

ISBN: 978-94-91586-78-1 | 340 pag. | Paperback

€ 11,95

€ 19,95PRIJS

PRIJS

9 789491 586781

9 789491 586415

Voor jongeren
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9 789074 787802

9 789074 787888

Straks ... volkomen zaligheid Deel 1 en 2
Ds. P. Molenaar

Het boek Openbaring is geen eenvoudig Bijbelboek. Ds. Molenaar volgt de 
Schrift op de voet en trekt van daaruit lijnen naar het heden. Deel 1 handelt 
over Openb. 1 tot en met 11. In deel 2 komt de tweede helft van dit Bijbel-
boek aan de orde. Heel helder komt naar voren dat het uiteindelijk om het 
Lam van God, Dat in het midden van de troon is, gaat. En pas als er geen 
zonden tranen meer zijn, zullen wij weten hoe heerlijk het zal zijn. Straks ... 
volkomen zaligheid! Ook als set te kopen voor € 26,--.

Deel 1: ISBN: 978-90-74787-80-2 | 170 pag. 

Deel 2: ISBN: 978-90-74787-88-8 | 210 pag.

Neig uw oor
12 overdenkingen over Jesaja 55
Ds. W. Pieters

Dorstigen worden tot het water genodigd. De maaltijd staat klaar voor hen die hun 
geld over de balk hebben gegooid. Gods trouwbeloften reiken tot in het meest hei-
dense land. In twaalf preken worden de dertien verzen van Jesaja 55 op kernachtige 
wijze uitgelegd.

ISBN: 978-94-91586-02-6 | 196 pag.

Esther
Een ster in de hand Gods
Ds. P. Molenaar

Tussen de eerste en de tweede komst van Christus liggen de heilsfeiten. Geestelijk 
leven is een leven van verwachten en uitzien. Hoe donker ook onze tijd mag zijn, de 
heilsfeiten staan er garant voor dat er altijd een uitziend volk is. In dit boekje weet ds. 
G.Boer (1913-1973) het kostelijke van het snode te onderscheiden en Gods kinderen 
te onderwijzen in de zekerheid van het geloof.

ISBN: 978-94-91586-08-8 | 124 pag.

€ 9,95

€ 14,95€ 13,95

€ 13,95

PRIJS
deel 2

PRIJS
deel 1

PRIJS

PRIJS

9 789491 586088

9 789491 586026
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Zoekt de Heere en leeft!
Bijbelstudies over het boek Amos
B.S. van Groningen

In tien Bijbelstudies wordt het boek Amos uitgelegd. De profetie van Amos is 
het meer dan waard om niet alleen gelezen te worden, maar bij nauwkeurig on-
derzoek blijkt dat er nog zoveel meer te vinden is in de schat van Gods Woord. 
Geschikt voor persoonlijke gebruik, huisgodsdienst en Bijbelstudievereniging.

ISBN: 978-94-91586-77-4 | 84 pag. | Paperback

Uw trouw is groot
Bijbelstudies over Klaagliederen
B.S. van Groningen

Een Bijbelstudieboekje over de Klaagliederen van Jeremia. In tien 
hoofdstukken wordt inzicht gegeven in dit tamelijk onbekend, en 
misschien ook wel onbemind, Bijbelboek. De studies zijn uiterma-
te geschikt voor persoonlijk gebruik, huisgodsdienst en Bijbelstu-
dieverenigingen.

ISBN: 978-94-91586-29-3 | Paperback

€ 8,95

€ 8,95PRIJS

PRIJS

9 789491 586293

9 789491 586774

Overdenkingen over  ‘Ik ben’ en ‘Eén ding’ 
teksten in Gods Woord
Ds. D.W. Tuinier

Deze boeken gaan in op de ‘Eén ding’  en ‘Ik ben’ teksten, en de betekenis ervan voor ons 
persoonlijk leven. Door de eenvoudige schrijfstijl geschikt voor jongeren en ouderen.

Ik ben: ISBN: 978-90-74787-75-8 | 106 pag. 

Eén Ding:  ISBN: 978-90-74787-90-1 | 93 pag.

€ 12,95PRIJS  
per stuk

9 789074 7877589 789074 787901
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Ik ben de Opstanding en het Leven
Overdenkingen over Johannes 11
Ds. M.A. Kempeneers

In deze overdenkingen over het elfde hoofdstuk van het Johannes Evangelie komen onder-
werpen aan de orde als Gods verkiezende liefde, geloofsbeproeving, condoleancebezoek, 
het wenen van Jezus en ‘doden zullen horen’.

ISBN: 978 90 74787 82 6 | 96 pag.

Belijdenis in Babel
Daniël en jij in de 21e eeuw
Ds. M.A. Kempeneers

De wereld waarin Daniël, Hananja, Misaël en Azarja leefden, lijkt heel veel op jouw 
leefwereld. Het gaat om wetenschap, geld, macht, eer, glitter and glamour. Als je 
daar iets van hebt, dan heb je het gemaakt. Maar als je het hebt over God, de Bijbel, 
geloof, gehoorzaamheid, dan tel je niet mee. Je krijgt het niet makkelijk als je niet 
alleen met je mond belijdenis van het geloof wilt doen, maar ook in het dagelijkse 
leven een ware christen wilt zijn. Daniël en zijn vrienden hadden het ook niet ge-
makkelijk. Maar dankzij Gods genade hielden ze het vol. Als je de eerste hoofdstuk-
ken van het boek Daniël leest, dan denk je soms dat je een spannend jeugdboek in 
je handen hebt. In hun belevenissen komen we met allerlei onderwerpen in aan-
raking. Enkele daarvan zijn: een moeilijke jeugd, studeren en werken in de wereld, 
doodsbedreigingen, droomboodschappen, de betekenis van het gebed, het getal 
666, antisemitisme, geloofsvervolging enzovoort. Genoeg dus om over na te den-
ken. Geschikt voor persoonlijke of gezamenlijke Bijbelstudie.

ISBN: 978-94-91586-87-3

De wereld waarin Daniël, Hananja, Misaël en Azarja leefden, lijkt heel veel 
op jouw leefwereld. Het gaat om wetenschap, geld, macht, eer, glitter and 
glamour. Als je daar iets van hebt, dan heb je het gemaakt. Maar als je het 
hebt over God, de Bijbel, geloof, gehoorzaamheid, dan tel je niet mee. Je 
krijgt het niet makkelijk als je niet alleen met je mond belijdenis van het 
geloof wilt doen, maar ook in het dagelijkse leven een ware christen zou 
willen zijn.
 
Daniël en zijn vrienden hadden het ook niet gemakkelijk. Maar dankzij 
Gods genade hielden ze het vol. Als je de eerste hoofdstukken van het 
boek Daniël leest, dan denk je soms dat je een spannend jeugdboek in je 
handen hebt. In hun belevenissen komen we met allerlei onderwerpen in 
aanraking. Enkele daarvan zijn: een moeilijke jeugd, studeren en werken in 
de wereld, doodsbedreigingen, droomboodschappen, de betekenis van 
het gebed, het getal 666, antisemitisme, geloofsvervolging enzovoorts.
Genoeg dus om over na te denken.
 
Geschikt voor persoonlijke of gezamenlijke Bijbelstudie.

Ds. M
.A. Kem

peneers
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€ 11,95

€ 12,95PRIJS

PRIJS

Pastoraal

9 789074 787826

God hoort je gebed!
Het Onze Vader voor jongeren uitgelegd
Ds. D.W. Tuinier

In dit boek worden het Onze Vader voor jou uitgelegd. Je leest waarom je moet bidden en 
waarvoor je mag bidden. Je komt Bijbelse personen tegen die wisten wat bidden was. Na elk 
hoofdstuk staan gespreksvragen om thuis of op de vereniging nog even over door te praten. 
En onthoud: God hoort je gebed!

ISBN: 978-94-91586-69-9 | 144 pag. | Paperback

9 789491 586699

€ 9,95PRIJS

Voor jongeren

Voor jongeren

Nieuw!
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Pastoraal

Pasen, geen punt maar een komma
1 Korinthe 15 en de waardering van ons lichaam
ds.J.Lohuis

Ons lichaam is door God geschapen. Daarom behoort het Hem toe. Paulus wijst er in 
Romeinen 12 op dat wij ons lichaam in dienst van de Heere behoren te stellen. Wij leven 
echter in een zogenaamde bodycultuur. Alles draait in onze tijd om het lichaam. Door 
de zondeval is het lichaam een lichaam der zonde geworden. Dat wil niet zeggen dat 
ons lichaam ondergeschikt is geworden aan de ziel. Lichaam en ziel zijn een eenheid. In 
het werk der verlossing hoort het lichaam er dan ook helemaal bij. In 1 Korinthe 15 wijst  
Paulus op het lichamelijke aspect van de verlossing van de mens. Dat aspect is veelal 
onderbelicht in onze gezindte. Toch is een verloste ziel zonder lichaam nog niet het 
herstel van de oorspronkelijke bedoeling. Zelfs Adam in de staat der rechtheid was 
nog onderweg naar het doel dat God voor ogen had. Voor Gods kinderen, die sterven 
voor de wederkomst van Christus, wordt dat doel bereikt door dood en graf heen. 
De heiligen die nog in leven zijn bij de wederkomst, worden in een punt des tijds 
veranderd. Dan heeft God Zijn doel bereikt en Zijn volk mag er in delen. Dit boek,  
geschreven voor alle leeftijden, is geschikt voor persoonlijke meditatie en gezamenlijke 
Bijbelstudie.

ISBN: 978-94-91586-93-4

Groot loon deel 1 en 2
De Tien geboden vanuit Gods Woord aan jongeren uitgelegd
Ds. D.W. Tuinier

Elke zondag hoor je de Tien Geboden in de kerk. Zij zijn een spiegel: hoe staat het in je 
leven met de dienst van de Heere. Is het je verlangen geworden om Zijn geboden te 
doen uit dankbaarheid? In dit boekje wordt de tweede tafel van de wet aan de hand 
van het Woord en de Catechismus eenvoudig voor jou uitgelegd. Door de gespreks-
vragen is het ook geschikt voor verenigingen en Bijbelstudie.

Deel 1: ISBN: 978-94-91586-23-1 | 89 pag. 
Deel 2: ISBN: 978-94-91586-43-9 | 96 pag. 

Mijn ding of het jouwe?
Over zelfverloochening in het leven van elke dag
Ada Schouten - Verrips

Jezelf ontplooien. Dat is de slogan van deze tijd. Een thuis-blijfmoeder wordt soms 
meewarig aangekeken. Werk je echt niet? Maar je opleiding dan, je talenten? Het  
begrip zelfverloochening is niet eenvoudig. Ook niet voor mensen die Bijbels willen 
denken. Dit boekje wil een handreiking zijn voor al diegene die aanlopen tegen hun 
(on)mogelijkheden. Ook thema’s als ‘hoe leer je je kinderen zichzelf te verloochenen’ 
en ‘kruis dragen’ komen aan de orde. Zelfverloochening is heel breed en gaat heel 
diep. Met gespreksvragen aan het eind van elk hoofdstuk wil dit boekje een aanzet  
geven tot een openhartig gesprek, bijvoorbeeld op de vrouwenvereniging of tijdens 
een Bijbelstudie.

ISBN: 978-94-6335-014-3 | 80 pag. | Paperback
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Ons lichaam is door God geschapen. Daarom behoort het Hem toe. Paulus 
wijst er in Romeinen 12 op dat wij ons lichaam in dienst van de Heere 
behoren te stellen. Wij leven echter in een zogenaamde bodycultuur. Alles 
draait in onze tijd om het lichaam. Door de zondeval is het lichaam een 
lichaam der zonde geworden. Dat wil niet zeggen dat ons lichaam 
ondergeschikt is geworden aan de ziel. Lichaam en ziel zijn een eenheid. In 
het werk der verlossing hoort het lichaam er dan ook helemaal bij.
In 1 Korinthe 15 wijst Paulus op het lichamelijke aspect van de verlossing 
van de mens. Dat aspect is veelal onderbelicht in onze gezindte. Toch is 
een verloste ziel zonder lichaam nog niet het herstel van de oorspronkelijke 
bedoeling. Zelfs Adam in de staat der rechtheid was nog onderweg naar 
het doel dat God voor ogen had. Voor Gods kinderen, die sterven voor de 
wederkomst van Christus, wordt dat doel bereikt door dood en graf heen. 
De heiligen die nog in leven zijn bij de wederkomst, worden in een punt 
des tijds veranderd. Dan heeft God Zijn doel bereikt en Zijn volk mag er in 
delen.
 
Dit boek, geschreven voor alle leeftijden, is geschikt voor persoonlijke 
meditatie en gezamenlijke Bijbelstudie.
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€ 7,95
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9 789491 5864399 789491 586231
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Een beschermend schild
over liefde en het zevende gebod
Ds. W. Pieters

Heel eerlijk gaat ds.Pieters in dit boekje in op alle facetten van het zevende gebod. Hij staat 
stil bij de positieve zijden van seksualiteit, maar ook bij de gevaren die dit mooie geschenk 
van God bedreigen. Het schild van het geloof is nodig om staande te blijven tegen alle aan-
vallen van de satan op dit gebied. Geschikt voor jongeren in verkeringstijd en aan het begin 
van het huwelijk, maar ook voor ouderen, die al jaren getrouwd zijn.

SBN: 978-94-91586-22-4 | 122 pag.
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De rechtvaardiging van de goddeloze
Ds. J. Catsburg

God rechtvaardigt dadelijk de goddeloze. Hijzelf doet niets, is hierin lijdelijk. Het wonderlijke 
geschenk wordt door de lege hand des geloofs aangenomen. Uit de serie “U vraagt ...?”

ISBN: 978-90-74787-92-5 | 116 pag. | Paperback

De drie doopvragen waar ouders antwoord op geven
Ds. J. Catsburg

Ds. Catsburg gaat pastoraal en onderwijzend in op de drie bekende doopvragen uit het 
Doopformulier, waar vader en moeder antwoord op geven voor Gods aangezicht. Uit de serie 
“U vraagt ...?”

ISBN: 978-90-74787-32-1 | 77 pag. | Paperback

Rondom wedergeboorte en rechtvaardigmaking
Ds. L. Vroegindeweij

Op een schriftuurlijk-bevindelijke wijze behandelt wijlen ds. L.Vroegindeweij deze weldaden 
van Christus, pilaren onder de zaligheid van de Kerk. Uit de serie “U vraagt ...?”

ISBN: 978-90-74787-06-2 | 116 pag. | Paperback

Over het Heilig Avondmaal
Ds. L. Vroegindeweij

Op zijn geheel eigen wijze schrijft wijlen ds. L. Vroegindeweij over de vele facetten rondom 
het Heilig Avondmaal. Uit de serie “U vraagt ...?”

ISBN: 978-90-74787-02-4 | 78 pag. | Paperback

€ 8,95

€ 6,50

€ 7,95

€ 7,95

€ 12,95PRIJS

PRIJS

PRIJS

PRIJS

PRIJS

9 789491 586224

9 789074 787321

9 789074 787062

9 789074 787024

9 789074 787925

Voor jongeren
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Schakels naar Kerst (deel 1)
J. Kriekaard

In deel 1 volgen we de schakels door het Oude Testament heen van de beloofde Zaligmaker. 
Door de zondeval in Adam leven jij en ik onder de vloek van Gods toorn over de zonden. Toch 
is er in het Paradijs een eerst lichtstraaltje te zien in de moederbelofte.

ISBN: 978-94-91586-63-7 | 114 pag. | Paperback

Serie ‘Zie, jouw Koning komt!’ 
J. Kriekaard

Deze serie gaat over de Heilsfeiten. Het is de wens van de schrijver dat ook jij, door genade, deze geboren 
Zaligmaker mag leren kennen, voor het eerst of opnieuw.

Een Kind is ons geboren (deel 2)
J. Kriekaard

In deel 2 staan we stil bij de geboorte van de Zaligmaker. Wat een groot wonder, dat de Heere 
door de wereldgeschiedenis heen, Zijn heilsgeschiedenis heeft willen uitwerken.

ISBN: 978-94-91586-79-8 | 116 pag. | Paperback

Op weg naar het kruis (deel 3)
J. Kriekaard

In deel 3 word je meegenomen vanaf de bronnen van Banias, naar de kruisheuvel Golgotha 
en uiteindelijk naar de hof van Jozef van Arimathea. Centraal staat in dit deel de laatste week 
voor de kruisiging van de Heere Jezus.

ISBN: 978-94-91586-56-9 | 119 pag. | Paperback

Hij is opgestaan (deel 4)
J. Kriekaard

In deel 4 vervolgen wij de weg van de Heere Jezus. Hij is gestorven en in het graf van 
Jozef van Arimathea neergelegd. Maar de dood kan Hem niet houden. Hij is opgestaan, 
Hij leeft!

ISBN: 978-94-91586-57-6 | 105 pag. | Paperback

Mijn vrede geef Ik u (deel 5)
J. Kriekaard

Deel 5 gaat over de heilsfeiten Hemelvaart en Pinksteren. Als de Heere Jezus nog voor Zijn 
sterven met Zijn discipelen spreekt over de Heilige Geest, legt Hij hen uit dat Hij van hen weg-
gaat om plaats te maken voor de Trooster. Over Zijn afscheid en over het werk van de Heilige 
Geest lees je in dit deel.

ISBN: 978-94-91586-86-6 | Paperback

€ 9,10

€ 9,10

€ 9,10

€ 9,10

€9,10

PRIJS

PRIJS

PRIJS

PRIJS

PRIJS

9 789491 586798

9 789491 586569

9 789491 586576

€42,-
setprijs deel 

1 t/m 5

9 789491 586637

Voor jongeren

Nieuw!
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9 789074 787765 9 789074 787895

9 789491 586255

Trouw en geloof houdende
Een leesoefening in het huwelijksformulier
Ds. H. Zweistra

Het huwelijk is een gave van God. Vanuit het huwelijksformulier wordt in dit boek de we-
zenlijke inhoud van het huwelijk belicht. Praktisch, duidelijk en Schriftuurlijk. Met heldere 
toepassingen naar vandaag, gestoeld op jarenlange pastorale ervaring.

ISBN: 978-90-74787-70-3 | 220 pag.

De liefde is ...
Voor jongeren over 1 Kor. 13
Ds. H. Zweistra

Jongeren die verkering hebben, lopen vaak met heel veel vragen rond. Vragen over de ware 
liefde, de omgang met elkaar, grenzen die de Heere aangeeft met betrekking tot sexualiteit. 
Ds. Zweistra behandelt aan de hand van 1 Kor.13 op een openhartige, tere manier al deze 
vragen.

ISBN: 978-94-91586-25-5 | 126 pag.

Inzoomen op Kort Begrip Deel 1& 2
Een heldere verklaring speciaal voor jongeren
Ds. H. Zweistrar

Op basis van veel gegeven lessen aan belijdeniscatechisanten, zoomt de schrijver in op de 
vragen en antwoorden van het zo bekende Kort Begrip. Duidelijk, bevindelijk, onderwijzend 
en verrassend actueel! Speciaal voor jongeren die zich voorbereiden op het afleggen van 
geloofsbelijdenis. Maar tevens zeer lezenswaardig voor een ieder die antwoord zoekt op de 
persoonlijke vragen van de Heidelbergse Catechismus, waar het Kort Begrip een verkorte 
weergave van is.

Deel 1: ISBN: 978-90-74787-76-5 | 189 pag.

Deel 2: ISBN: 978-90-74787-89-5 | 254 pag.

Ik ben heden tachtig jaar ...
Gedachten bij het ouder worden
Ds. A.A. Egas

Er wordt veel geschreven voor jongeren. Maar de Bijbel tekent ook het leven van ouderen. 
Denk bijvoorbeeld aan Barzillaï. Ds. Egas trekt lessen uit de geschiedenissen. Door de een-
voudige schrijftrant en het grote lettertype uitermate geschikt als cadeau voor ouderen!

ISBN: 978-90-74787-83-3 | 121 pag.

€ 12,95

€ 15,95

€ 12,95

PRIJS

PRIJS

PRIJS

9 789074 787703

€ 15,90€ 14,90 PRIJS
deel 2

PRIJS
deel 1

1

2

9 789074 787833

Voor jongeren
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Ken je Bijbel!
Jongerendagboek
D.J. Vogelaar

Niets is er zo belangrijk dan Bijbelkennis, juist voor jongeren. Dit dagboek is speciaal geschre-
ven voor jongeren vanaf 13 jaar. Heel wat stukken uit de Bijbel worden behandeld en voor-
zien van een praktische toepassing. Ook de wat moeilijke, of onbekende gedeelten van Gods 
Woord gaat de schrijver niet uit de weg. Het dagboek, met een voorwoord van ds.P.Mulder, 
beleeft inmiddels de tweede druk.

ISBN: 978-94-91586-24-8 | Paperback

€ 13,50PRIJS

Adem Liz
Het verhaal van een medisch wonder
Janny Kleijn, Ina Jonkers

Maria is 24 weken zwanger als haar vliezen breken. In het ziekenhuis geeft de neonatoloog/kinder-
arts meteen aan dat hij het nut van behandeling niet ziet. Hij zegt dat zij en haar man een abortus 
moeten overwegen. Maria en Jeff besluiten te vechten voor hun kindje. Uiteindelijk wordt de klei-
ne Lizzy een week later in een ander ziekenhuis geboren. Een spannende tijd breekt aan. Zal dit 
tere leventje overleven? Adem Liz is het waargebeurde, indrukwekkende verhaal van een veel te 
vroeg geboren kindje. Het is ook het verhaal van een moeder die vecht voor het ongeboren leven. 
En van een oma die meedenkt en vooral bidt. Met verklarende medische woordenlijst. 2e druk.

ISBN: 978-94-91586-18-7 | 152 pag.

Wandel in de hemel
Het leven van Jane Dawson
met brieven van John Newton
Ds. William Carus Wilson

Ze werd geboren in een rijke familie, erfde op haar 21e verjaardag een groot kapi-
taal en trouwde met een rijke landheer. Toch was en bleef Jane Dawson (1759-1826) 
een arme zondaar, die haar leven lang uitzag naar het hemels Koninkrijk. Uit haar 
brieven en dagboeknotities blijkt hoe ze als 11-jarig meisje al schrijft over een leven-
dige relatie met de Heere. Als ze achttien is, doet ze belijdenis en mag ze voor het 
eerst avondmaal vieren. De band met allen die God vrezen is sterk. Op latere leeftijd 
geeft ze zelf geestelijk onderwijs, niet in het minst aan de vier kinderen die ze kreeg, 
maar ook aan anderen. Janes hemelsgezinde leven kan ons vandaag veel leren. De 
brieven die John Newton aan haar schreef, laten zien hoe humor en een gezond 
geestelijk leven op een mooie wijze samen kunnen vallen.

ISBN: 978-94-6335-004-4 | 204 pag.

€ 17,95

€ 12,50PRIJS

PRIJS

Nieuw!

9 789491 586248

Voor jongeren
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Van Alpha tot Omega Deel 1, 2 en 3
Bijbels dagboek voor het hele gezin
Ds. M. van Reenen

Bijbellezen aan tafel is een goede gewoonte. Soms zijn er stukken in de Bijbel 
die erg moeilijk zijn om te begrijpen. Ze zomaar overslaan is geen optie. Het 
dagboek Van Alpha tot Omega kan een goede manier zijn om ook deze Bijbel-
hoofdstukken te gaan ‘verstaan’. Het eerste deel behandelt Genesis tot en met 1 
Samuël, deel twee 2 Samuël tot en met Psalmen. In de laatste twee delen zullen 
ook alle andere Bijbelboeken behandeld worden. Er zijn twee gespreksvragen 
toegevoegd, één voor de kinderen en één voor de ouderen. Daardoor is het 
een echt gezinsdagboek. om de Bijbel van kaft tot kaft te lezen en te begrijpen.

Deel 1: ISBN: 978-94-91586-30-9 | Paperback

Deel 2: ISBN: 978-94-91586-52-1 | Paperback

Deel 3: ISBN: 978-94-6335-011-2 | 370 pag. | Paperback

€ 14,50€ 13,50€ 13,50 PRIJS
deel 3

PRIJS
deel 2

PRIJS
deel 1

Nieuw!

Wees mij een Rots ...
Bijbels dagboekje voor 8+
Jeanet Zuidweg

In het huis waar jij woont, gebeurt van alles. Als je rondloopt, zie je allerlei dingen: mu-
ren, deuren, ramen, lampen en nog veel meer. Je doet ook heel veel in huis: spelen, le-
zen, slapen, eten, drinken. Regelmatig wordt er schoongemaakt, gestoft en gestofzuigd. 
Je kleren worden gewassen en gestreken. Misschien help je ook wel eens met klusjes 
… De Bijbelgedeelten die je aan de hand van dit dagboekje leest, hebben steeds iets 
te maken met wat je in, om en vanuit het huis ziet en doet. De dagboekstukjes zijn ge-
schreven vanuit het leven van elke dag. Los je graag puzzels en rebussen op? Dan is dit 
dagboek voor jou een extra aanrader. In dit boekje vind je er maar liefst tweeënvijftig! 
Het is een mooie manier om nog eens na te denken over dat wat je in de afgelopen 
dagen gelezen of gezongen hebt. Een eenvoudig en leerzaam dagboekje voor jongens 
en meisjes vanaf acht jaar.

ISBN: 978-94-6335-010-5 | 370 pag. | Paperback

€ 14,50PRIJS

Nieuw!

Nieuw!

9 789491 586521

9 789491 586309

1

3

2
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Als de amandelboom bloeit
Bijbels dagboek voor ouderen
Ria Hoekman-Murre

In de dichterlijke opsomming van de kenmerken van de ouderdom noemt de wijze 
Prediker ook het bloeien van de amandelboom, De kanttekenaren schrijven daarbij:’Als 
de grauwe, grijze haren daar zijn.’ In de Bijbel wordt de grijsheid echter ook een sierlijke 
kroon genoemd (Spreuken 16). Verder belooft de Heere Zijn kinderen dat zij in de grijze 
ouderdom nog vruchten zullen dragen (Psalm 92). Dit dagboek richt zich specifiek op 
de oudere mens. Het is eenvoudig geschreven en volgt duidelijk het kerkelijk jaar. Daar-
door is het ook geschikt voor ouderen die dementeren. Aan elk dagboekstukje zijn een 
kennisvraag en een praat/denkvraag toegevoegd, zodat het ook prima te gebruiken is 
in een woongroep voor ouderen. De auteur van dit dagboek heeft de CGO-opleiding 
pastoraal werk, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten, gevolgd en houdt regel-
matig Bijbelstudie met een groepje dementerende ouderen.

ISBN: 978-94-6335-012-9 | 370 pag. | Paperback

€ 14,50PRIJS

Nieuw!

Nieuw!

9 789491 586378

Eén minuut voor twaalf
Ada Schouten - Verrips

Else, de dochter van weduwe Maria Vochteloo, heeft zorgen om haar moeder. Het dorp praat 
erover dat zij contact heeft met een zonderlinge weduwnaar. Ze weet er niet goed raad mee. 
Tot haar moeder na een korte, ernstig ziekte overlijdt en zij een brief krijgt die ze bij die man 
moet bezorgen.

ISBN: 978-90-74787-94-9 | 77 pag.

Malina
Historische Roman
Adri Burghout

Voordat Hasdrubal kan reageren, wordt alles om hen heen verscheurd door een daverende 
knal! De tweeling krimpt in elkaar. Malina zakt hulpeloos van de rots af in het ondiepe wa-
terpoeltje bij de waterval. Het frisse water brengt haar weer enigszins bij haar positieven. Ze 
kijkt omhoog. Een oranje gloed kleurt de lucht boven hen. Felle blauwpaarse bliksemflitsen 
schieten langs de hemel … Malina is een Hebreeuws meisje dat leeft in de tijd van de konin-
gen Salomo en Hiram. Omdat haar vader veel kennis heeft van goud, gaat hij in opdracht 
van koning Salomo mee op reis naar Ophir. Malina is zijn enig kind en omdat haar moeder is 
overleden, gaat ze met hem mee. De reis verloopt dramatisch.

ISBN: 978-94-91586-37-8 | 224 pag.

€ 13,50

€ 9,95PRIJS

PRIJS

9 789074 787949

DAGBOEKEN
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In het hart van het kalifaat
J. Kriekaard

Het geluid van zijn telefoon doet hem ontwaken uit zijn diepe slaap. ‘Met Sahir’, 
fluistert hij zachtjes zonder zijn broertje wakker te maken. ‘Het is tijd’, klinkt het 
aan de andere kant van de lijn. ‘Dan zal ik gaan, insjallah. Rick van Drimmelen is 
freelance journalist voor het Nederlands Volksblad. Op verzoek van de Nederland-
se regering reist hij in opdracht van zijn baas naar de hoofdstad van het kalifaat, 
Al-Raqqah, om verslag te doen van het leven in deze stad. Tegelijkertijd wordt 
Claire Davidsson, een geheime agente, door de Amerikaanse regering gevraagd, 
om de voor haar onbekende Rick van Drimmelen, in contact te brengen met een 
hooggeplaatste leider in het kalifaat, om door middel van een interview met hem, 
meer te weten te komen van zijn mogelijke plannen. Gecompliceerd wordt het 
echter, als Claire en Rick van verschillende christenen leren dat het kwaad en de 
zonden niet in de staat zitten, maar in de mens. Voor ze het weten, worden Rick 
en Clair meegezogen in een wereld van haat en pijn. Zelfs familiebanden beteke-
nen niet veel meer… Zouden ze beiden hun opdracht kunnen vervullen? Geschikt 
voor de jongeren in de leeftijd van 14 jaar en ouder.

ISBN: 978-94-91586-97-2 | 176 pag.

€ 12,95PRIJS

Nieuw!

Waarom heb ik dit boek geschreven?

Al geruime tijd volg ik de ontwikkelingen binnen Syrië en Irak op de voet. Met 

jongeren heb ik gesprekken over op welke manier we naar deze ontwikkelingen 

in het Midden-Oosten moeten kijken. Het valt me op dat veel jongeren de bron 

achter deze ernstige ontwikkelingen te ver van huis zoeken. In dit boek heb 

ik verschillende aspecten willen beschrijven. 

In de eerste plaats wat de visie achter de Islamitische Staat is. Waarom 

komt men tot een totale opoffering en overgave? In de tweede plaats heb ik 

een Bijbelse kijk op deze wereld willen geven. Hoe moeten we dit nu Bijbels 

duiden? Zijn er Schriftplaatsen die ons deze ontwikkelingen beschrijven? In 

de derde plaats heb ik meermaals willen wijzen op het grote wonder van genade. 

Ook onder deze mensen zullen er zijn die door de Heere als een vuurbrand uit het 

vuur zullen worden gerukt. Dit alles heb ik eenvoudig willen omlijsten in een verhaal over 

twee mensen die in deze wereld verzeild raken.

Jeroen Kriekaard
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Serie ‘Kracht van oorspronkelijke voeding’
Geesje Russcher

€50,-
setprijs 

deel 1,2+3

Even puzzelen voor jong en oud Deel 1, 2 en 3
Diny van Leeuwen van Haaften

Puzzelen en bezig zijn met de Bijbel … Dat is de combinatie, die dit puzzelboekje 
biedt! De vijftien woordzoekers en paspuzzels gaan over heilsfeiten, vrouwen in de 
Bijbel, dankdag, Jesaja en nog veel meer. Ze zijn uitermate geschikt voor kinderen, 
jongeren en ouderen, en ook prima te gebruiken bij zondagsschool-, club- en evan-
gelisatiewerk..

Deel 1: ISBN: 978-90-74787-43-7 | Paperback

Deel 2: ISBN: 978-90-74787-65-9 | Paperback

Deel 3: ISBN: 9789491586330 | Paperback

Deel 1: Toegelicht vanuit historische en hedendaagse bronnen
Door ontwikkelingen in de land- en tuinbouw en de voedingsindustrie is de samenstelling van het 
voedsel drastisch veranderd. Daardoor is onze voeding soms wat eenzijdig geworden. In dit boek 
wordt uitleg gegeven over de oorspronkelijke voeding, en de kracht die daarin zit. Met recepten die 
laten zien dat gezond en lekker goed samen kunnen gaan.

Deel 1: ISBN: 978-94-91586-15-6 | 164 pag.

Deel 2: In relatie tot aandoeningen
Vraagt u zich weleens af of u zelf uw herstel kunt stimuleren? Dan is dit een boek voor u! Voor diver-
se aandoeningen worden voedingsadviezen gegeven en aansluitend vindt u toepasselijke recep-
ten. Is het niet heerlijk om meer energie te krijgen en geen last meer te hebben van klachten? De 
eerste stap op weg naar herstel is uw lichaam te voorzien van de juiste voedingsmiddelen. Voeding 
die de Schepper Zelf aan de mens heeft gegeven, heeft de meest geneeskrachtige eigenschappen! 
Neem, lees en eet smakelijk!

Deel 2: ISBN: 978-94-91586-67-5 | 168 pag.

Deel 3: Speciaal-gewoon voor kinderen en volwassenen
Eindelijk een kookboek met exorfinenvrije recepten! Deze recepten zijn geschikt voor personen 
met ASS, burn-out, maag- en darmklachten, astma, ziekte van crohn en vele andere klachten. De 
schrijfster heeft de uitdaging aanvaard om lekkere recepten voor kinderen en volwassenen samen 
te stellen. Daarbij heeft ze vooral gebruik gemaakt van Nederlandse superfoods. Eén van haar uit-
gangspunten is om zonder gebruik te maken van voedingssupplementen zoveel mogelijk vitami-
nen en mineralen via de voeding binnen te krijgen. Vitaminen en mineralen hebben in natuurlijke 
producten een optimale samenstelling: veel waar we veel en weinig waar we weinig van nodig 
hebben. Verder vindt u in dit boek praktische tips. Neem, lees en eet smakelijk!

Deel 3: ISBN: 978-94-91586-51-4 | 168 pag.

€ 4,95

€ 18,50

€ 4,50

€ 18,50

€ 2,70

€ 16,95

PRIJS
deel 3

PRIJS
deel 3

PRIJS
deel 2

PRIJS
deel 2

PRIJS
deel 1

PRIJS
deel 1

9 789491 586330

9 789074 787437

9 789074 787659

9 789491 586156

9 789491 586675

9 789491 586514

2

1

3
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Waar de liefde woont
Interviews over de drieslag gezin, kerk & school
Adriaan van Belzen

Diverse interviews met ambtsdragers over de drieslag gezin, kerk en school

ISBN: 978-94-91586-55-2 | Paperback

Uw zaligheid zien
Verhalen rondom Kerst
Geesje Vogelaar-van Mourik e.a.

Kerst is de tijd van verhalen. Maar ook na Kerst kan het fijn zijn om nog iets te lezen over het 
kerstwonder. Bij de Heere is de beleving van Kerst immers niet aan een datum gebonden. 
Deze verhalen zijn geschikt om voorgelezen of verteld te worden in gezinnen, op de (vrou-
wen)vereniging, in verzorgingstehuizen, of in de stilte van de ziekenkamer. Opdat ook onze 
ogen Zijn zaligheid zullen zien.

ISBN: 978-94-91586-49-1 | Paperback

Tot Zijn dienst bereid
Gesprekken over het werk in Gods Koninkrijk
Adriaan van Belzen

Altijd al een blik achter de schermen van de koster willen werpen? Of over de schouder van 
een lid van het Curatorium van de Gereformeerde Gemeente mee willen luisteren? Ook zo 
benieuwd naar het leven van een gevangenispastor of de werkzaamheden van een evan-
gelist in Amsterdam? Deze interviewbundel biedt ruimschoots de mogelijkheid om als het 
ware even deelgenoot te zijn van verschillende werkzaamheden in Gods Koninkrijk. De geïn-
terviewden legden allen hun hart bloot op een unieke manier. Door de verscheidenheid van 
personen is de gehele gereformeerde gezindte goed vertegenwoordigd.

ISBN: 978-94-91586-94-1 | Paperback

Leer mij volgen
Hanneke Schoonebeek

Opnieuw een bundel Bijbels-bevindelijke gedichten.

ISBN: 978-94-91586-38-5 | 30 pag. | Paperback

TOT ZIJN
DIENST BEREID

TOT ZIJN
DIENST BEREID
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Gesprekken over het werk in Gods Koninkrijk
Gesprekken over het werk in Gods Koninkrijk
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Altijd al een blik achter de schermen van de koster willen werpen? 

Of over de schouder van een lid van het Curatorium van de 

Gereformeerde Gemeenten mee willen luisteren? Ook zo benieuwd 

naar het leven van een gevangenispastor of de werkzaamheden van 

een evangelist in Amsterdam?

Deze interviewbundel biedt ruimschoots de mogelijkheid om als het 

ware even deelgenoot te zijn van verschillende werkzaamheden in 

Gods Koninkrijk. De geïnterviewden legden allen hun hart bloot op 

een unieke manier. Door de verscheidenheid van personen is de 

gehele gereformeerde gezindte goed vertegenwoordigd.

Twee predikanten lichten de muziek in de eredienst toe – een facet 

dat in hun persoonlijk leven ook een grote rol speelt. Deze bijdragen 

worden speels ‘muzikaal intermezzo’ genoemd.

Terecht wordt het boek afgesloten met een lezenswaardige bijdrage 

over het ambt aller gelovigen.

Adriaan van Belzen

€ 9,95

€ 7,95

€ 9,95

€ 4,95

PRIJS

PRIJS

PRIJS

PRIJS

9 789491 586552

9 789491 586385

9 789491 586491

Nieuw!
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9 789491 586446

9 789491 586323

9 789491 586804

Reddend licht
Verhalen voor Kerst en Pasen
Ada Schouten - Verrips e.a.

‘’t Licht dezer wereld is reddend verschenen’, zo luidt de eerste versregel van het lied dat het 
motto van deze verhalenbundel vormt. De Heere Jezus kwam op deze aarde om Zijn ziel te 
geven tot een losprijs voor velen (zie Matth. 20:28). Kerst, Goede Vrijdag en Pasen zijn nauw 
aan elkaar verbonden. Er bestaan veel verhalen voor de periode van Advent en Kerst, maar 
ook de lijdenstijd en de Paasdagen zijn goede gelegenheden om verhalen voor te lezen of 
zelf te lezen. In deze bundel zijn daarom zowel verhalen voor Advent en Kerst als verhalen 
rond Goede Vrijdag en Pasen opgenomen. De verhalen voor de Kerstperiode zijn de win-
nende verhalen van de verhalenwedstrijd van 2014 met het thema ‘Kerst’. De verhalen voor 
Pasen zijn van Ben de Raaf, Leidy Molenaar-de Jager en Ada Schouten-Verrips. We hopen dat 
de verhalen u en jou aanzetten om (samen) bezig te zijn met de heilsfeiten.

ISBN: 978-94-91586-80-4 | Paperback

Maak u op, word verlicht
Maarten Brand e.a.

Maarten Brand, José Kwakkel, Ben de Raaf en Ada Schouten-Verrips hebben verhalen ge-
schreven die rondom Kerst voorgelezen of verteld kunnen worden. De verhalen laten zien 
dat Kerst niet zoet-romantisch is. Geschikt voor kinderen en jongeren.

ISBN: 978-94-91586-32-3 | 61 pag. | Paperback

Hij komt, Hij komt!
Kerstverhalen voor jong en oud
José Kwakkel e.a.

‘Hij komt, Hij komt om de aarde te richten’, zingen we in Psalm 98. In het voorgaande van deze 
Psalm lezen we over vreugde, zelfs in de natuur. Vreugde was er ook toen de Heere Jezus in 
de volheid van de tijd geboren werd. Vreugde is er als Hij komt in de beestenstal van ons hart. 
Alleen dan kunnen we verlangen naar Zijn tweede komst. Deze bundel kerstverhalen bevat 
verhalen voor kinderen en ouderen van onder andere José Kwakkel, Ben de Raaf en Nelleke 
Wander. Ze zijn prima te vertellen op een kerstviering, of voor te lezen in het gezin.

ISBN: 978-94-91586-44-6 | Paperback

€ 4,95

€ 4,95

€ 4,95

PRIJS

PRIJS

PRIJS
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Kleuren met Luther
Bernard Bos

Dit kleurboek bevat diverse kleurplaten uit het leven van Maarten 
Luther.

De tekeningen zijn gebasseerd op de strip ‘De geur van braadworst’
De kleurplaten zijn voor jonge en oudere kinderen geschikt.

ISBN: 978-94-6335-016-7 | 36 pag. | Paperback

De geur van braadworst
Beeld (strip) verhaal over het leven van  
Maarten Luthern
Bernard Bos

De diefstal van drie originele boekjes van Luther brengt de lezer 
middenin Thüringen en Saksen. Daar woonde en werkte Maarten 
Luther. Deze strip tekent zijn markante figuur met de vele rake 
opmerkingen. Terwijl hij zijn klooster, waar hij met Katharina en 
de kinderen woont, binnentrad na een vermoeiende dag, zou hij 
het zomaar genietend gezegd kunnen hebben: ‘Ik ruik … de geur 
van braadworst!’
Het beeldverhaal van Bernhard Bos laat ook zien hoe God een-
voudige mensen gebruikt om Zijn werk te doen voor de reforma-
tie van de kerk.

ISBN: 978-94-6335-013-6 | Paperback

€ 9,95

€ 8,50PRIJS

PRIJS

Nieuw!

Nieuw!
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Vermist
Anne-Lynn van Beek

Als ze op het schuurdak staat, hoort ze opeens een raam open gaan. ‘Wat moet dat daar?’ Ze schrikt 
zich wezenloos. Ontdekt! ‘Buurmeisje, ben jij het?’ Snel grijpt ze haar rugtas en rent over het schuurdak. 
‘Staan blijven!’… Nikki, Tessa en Sanne. Drie beste vriendinnen die alles met elkaar delen. Of toch 
niet? Nikki en Sanne maken zich zorgen over hun vriendin Tessa. Ze is vaak moe en regelmatig ziek. 
Juist als ze denken dat het beter met Tessa gaat, zet een telefoontje hun leven op zijn kop. Tessa is 
verdwenen. Samen met de politie gaan ze op zoek naar haar. Wat is de reden dat Tessa verdwenen 
is? Zullen ze haar nog vinden? Mooi 12+ meisjesboek over een actueel thema.

ISBN: 978-94-91586-65-1 | 114 pag.

€ 9,95PRIJS

9 789491 586019

9 789491 586118

Geweld op een gletsjer
Adri Burghout

Het helicopterteam van Saas Air moet er regelmatig op uit om gestrande bergbeklimmers 
en toeristen te redden. Op een gegeven moment krijgen ze een melding van een neerge-
stort vliegtuig. Maar waarom willen de inzittenden geen hulp? En wat zit er in de pakketjes 
die op de grond liggen? Vanaf 12 jaar.

ISBN: 978-94-91586-01-9 | 122 pag. 

Gewalt auf dem Gletscher
Adri Burghout

Altijd al een spannend boek in het Duits willen lezen? Dan kan: “Geweld op een gletsjer” is 
in de taal van het land waar het zich afspeelt vertaald!

ISBN: 978-94-91586-11-8 | Paperback

€ 9,10

€ 8,75

PRIJS

PRIJS

Jasmijn
Anne-Lynn van Beek

‘Hallo Daphne, je spreekt met Paul. Wat fijn dat jullie thuis zijn.’ Daphne denkt na. Ze 
kent geen Paul, maar blijkbaar kent hij haar wel. ‘Ken ik u?’ vraagt ze dan ook. Maar Paul 
hoort het niet. ‘Het spijt me dat ik jullie op zondag benader, maar ik heb een belangrijke  
mededeling. Het gaat over een meisje, Jasmijn en …’ Daphne onderbreekt hem: ‘Het spijt me 
meneer, maar ik denk dat u verkeerd verbonden bent.’ … Maar Paul blijkt toch niet verkeerd 
verbonden te zijn. Daphne’s ouders weten prima wie hij is en schijnbaar weten ze dus 
ook wie Jasmijn is … Voor Daphne is het een raadsel. Als het raadsel wordt opgelost, 
verandert er veel in het leven van Daphne. Mooi meidenboek voor 12+

ISBN: 978-94-6335-003-7 | 182 pag.

€ 12,95PRIJS

Nieuw!

Hallo iedereen! Dit jaar heb ik weer een spannend meidenboek geschreven.  De hoofdpersoon 

Daphne neemt je mee in haar leven, van school tot paarden en van een vreemd telefoongesprek 

tot een ongepland ritje achter het stuur van een lesauto. Daarnaast kom je steeds meer te weten 

over wie Jasmijn is ... Ik beloof je dat het boek vol spanning zit! Heel veel leesplezier!

9 789491 586651
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9 789074 787710

Operatie Firefly  
Adri Burghout

Wernher Meinecke raakt er steeds meer van overtuigd dat Adolf Hitler het verkeerd doet 
in Duitsland en hij wordt actief in het Duitse verzet. Als hij in contact komt met de Engelse 
geheime dienst, wordt hij de spil in een operatie om het zomerverblijf van de Führer, op de 
Obersalzberg, te bombarderen. Zodra de operatie begint, gaat het fout en moet Wernher 
improviseren. Dit verhaal is gebaseerd op waargebeurde feiten. Tweede druk.

ISBN: 978-94-91586-20-0 | 124 pag.

Vlucht van een gazelle
Adri Burghout

De Turkse christen Ghazi en de Koerdische molima Rasha zijn al bevriend vanaf hun kinder-
jaren, ondanks het verbod van hun ouders. Als ze ouder worden, lijkt de vriendschap over te 
gaan, maar deze slaat toch om in verliefdheid. Dan ontdekt Rasha dat ze uitgehuwelijkt zal 
worden.Weet Ghazi raad? En zal ze kunnen ontsnappen aan haar ouders? Vanaf 12 jaar.

ISBN: 978-90-74787-71-0 | 120 pag.

€ 8,75

€ 9,25PRIJS

PRIJS

Nomadereeks
9 789491 586200

Drama op een stuwdam
Adri Burghout

In de winter gebeuren rond de Zwitserse Mattmarkstaudamm enkele onopvallende zaken. In de 
zomer, die er op volgt, blijkt echter alles lang niet zo onschuldig te zijn. Het Saastal wordt zelfs 
bedreigd met een regelrechte catastrofe. Het SaasAir team, dat dagelijks opereert vanaf de basis in 
Saas Grund, raakt ongewild betrokken. Maar wat heeft een uiterst zeldzame sneeuwbok te maken 
met wat er op de Staudamm plaatsvindt? Opnieuw een spannend verhaal in de Nomadeserie. 
Geschikt vanaf 12 jaar.

ISBN: 978-94-91586-58-3 | 144 pag.

€ 9,25PRIJS

9 789491 586583

Top voor Sarah
Ada Schouten - Verrips

Geen geld voor beltegoed. Voorlopig geen nieuwe zomerkleren. En een geheimzinnig ap-
pje. Wat is er aan de hand met Lucia? En waarom doet vader zo vreemd over de fabriek? De 
waarheid is keihard. Even lijkt het alsof de rust terugkeert bij Sarah thuis, maar dan gebeu-
ren er weer allerlei vreemde dingen. Van wie komen de dreigtelefoontjes? En waarom doet 
Lucia nog steeds zo raar? Sarah leert wat echte vriendschap is. En ze leert zichzelf ook over-
winnen. Dat is misschien wel het meeste TOP! Spannend meidenboek met een herkenbaar 
thema. Vanaf 12 jaar.

ISBN: 978-94-91586-66-8 | 136 pag.

€ 9,95PRIJS

9 789491 586668
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Nehemia
een man van gebed
Serie Werkers in de Wijngaard, deel 1
Ada Schouten - Verrips

Nehemia is een vrij onbekende persoon uit de Bijbel. We weten hooguit dat hij de schenker 
van de koning was, en naar Jeruzalem terug mocht. Deze verhalen nemen ons mee, het Bij-
belboek Nehemia door. We leren Nehemia kennen als een man van het gebed, die mocht 
weten: God van de hemel, Die zal het ons doen gelukken. Door de Denk en Doe opdrachten 
prima geschikt voor huisgodsdienst, (zondags)school en club. Met prachtige kleuren-illustra-
ties van Alberte Jonkers. Vanaf 8 jaar.

ISBN: 978-94-91586-31-6 | 80 pag.

Hizkia, 
koning van de zonnewijzer
Serie Werkers in de Wijngaard, deel 3
Ada Schouten - Verrips

Als Hizkia koning wordt van het tweestammenrijk, ziet het er in Juda niet zo mooi uit. Hi-
zkia’s vader heeft de afgoden gediend. De gevolgen zijn merkbaar. Maar Hizkia kiest door 
genade een andere weg: hij heeft de Heere lief en wil Hem dienen! Met haast herstelt hij de 
tempeldienst. Hij viert het Pascha weer zoals het moet. Wat een geweldige tijd voor Juda! Als 
Jeruzalem belegerd wordt door koning Sanherib blijkt wat Hizkia aan zijn God heeft. Maar 
dan wordt hij ziek. Zal hij sterven? In dit boek, met prachtige tekeningen in kleur, lees je alles 
over het leven van koning Hizkia. Na elk hoofdstuk vind je Denk&Doe opdrachten. Geschikt 
vanaf 8 jaar.

ISBN: 978-94-91586-70-5 | 73 pag.

Maria 
de moeder van Jezus
Serie Werkers in de Wijngaard, deel 2
Ada Schouten - Verrips

Maria, de moeder van Jezus, is misschien wel de bekendste moeder van heel de wereld. In dit 
boek wordt ze getekend als een vrouw die veel genade van de Heere kreeg, maar wel mens 
bleef. Alle geschiedenissen waarin zij een rol speelt, worden beschreven vanuit haar ogen. De 
Denk en Doe opdrachten maken het boek geschikt voor huisgodsdienst, (zondags)school en 
club. Met prachtige kleuren-illustraties van Alberte Jonkers. Vanaf 8 jaar.

ISBN: 978-94-91586-40-8 | 80 pag.

€ 9,95

€ 9,95

€ 9,95

PRIJS

PRIJS

PRIJS

9 789491 586408

9 789491 586705

Serie Werkers in de Wijngaard
Ada Schouten - Verrips

9 789491 586316
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Serie ‘Die eenvoudigen wijsheid leert’ 
Ada Schouten - Verrips

Doordat er op de markt nog steeds veel vraag is naar deze serie heeft  Om Sions Wil besloten om de uitver-
kochte delen opnieuw te laten drukken. Bij de herdruk is de tekst herzien en hebben de delen een  nieuwe 
omslag gekregen. Inmiddels zijn de delen 5, 6, 9, 17 en 18 verschenen. Andere delen zullen volgen.  De Bijbelver-
halen in de serie ‘Die eenvoudigen wijsheid leert’ zijn bijzonder geschikt voor kinderen van groep één tot en 
met vijf. Bij elk verhaal staat een Bijbelgedeelte aangegeven en wordt een kerntekst genoemd.  Jaap Kramer 
verzorgde de aantrekkelijke (kleuren)illustraties, die de kinderen zeker zullen aanspreken. De illustraties kun-
nen samen met de kerntekst helpen om met de kinderen over het verhaal na te praten. Er zijn geen afbeeldin-
gen van de Heere Jezus opgenomen. De auteur, Ada Schouten-Verrips, heeft veel verhalen en kinderboeken 
geschreven. Zij werkte jarenlang in de gehandicaptenzorg. Bij het schrijven van deze serie werd ze bijgestaan 
door een deskundige redactie, die ervaring had in het (speciaal) onderwijs. 

In den beginne (deel 1)
Ada Schouten - Verrips
ISBN: 978-94-91586-98-9 | 64 pag.

Wat de Heere belooft (deel 2)
Ada Schouten - Verrips
ISBN: 978-94-91586-99-6 | 64 pag.

Hoe de Heere zorgt (deel 3)
Ada Schouten - Verrips
ISBN: 978-94-6335-000-6 | 64 pag.

Mozes de knecht van God (deel 4)
Ada Schouten - Verrips
ISBN: 978-94-6335-001-3 | 64 pag.

€7,95

€7,95

€7,95

€7,95

€7,95

PRIJS 

PRIJS

PRIJS 

PRIJS 

PRIJS 

IN DEN BEGINNE

Ada Schouten -Verrips

Ada Schouten -Verrips

De Bijbelverhalen in de serie ‘Die eenvoudigen wijsheid leert’ zijn bijzonder geschikt 
voor kinderen van groep één tot en met vijf. Bij elk verhaal staat een Bijbelgedeelte 
aangegeven en wordt een kerntekst genoemd.

Ben Horsthuis verzorgde de aantrekkelijke (kleuren)illustraties, die de kinderen zeker 
zullen aanspreken. De illustraties kunnen samen met de kerntekst helpen om met de 
kinderen over het verhaal na te praten.

De auteur, Ada Schouten-Verrips, heeft veel verhalen en kinderboeken geschreven. 
Zij werkte jarenlang in de gehandicaptenzorg. Bij het schrijven van deze serie werd ze 
bijgestaan door een deskundige redactie, die ervaring heeft in het (speciaal) onderwijs. 

Dit deel gaat over de schepping en loopt tot de belofte van Abraham.

IN DEN BEGINNE
Die eenvoudigen wijsheid leert - deel 1

IN DEN BEGINNEIN DEN BEGINNE
Die eenvoudigen wijsheid leert - deel 1

IN
 DEN

 BEGIN
N

E
Die eenvoudigen wijsheid leert - deel 1

WAT DE HEERE BELOOFTWAT DE HEERE BELOOFT
Die eenvoudigen wijsheid leert - deel 2

WAT DE HEERE BELOOFT

Ada Schouten -Verrips

Ada Schouten -Verrips

De Bijbelverhalen in de serie ‘Die eenvoudigen wijsheid leert’ zijn bijzonder geschikt 
voor kinderen van groep één tot en met vijf. Bij elk verhaal staat een Bijbelgedeelte 
aangegeven en wordt een kerntekst genoemd.

Ben Horsthuis verzorgde de aantrekkelijke (kleuren)illustraties, die de kinderen zeker 
zullen aanspreken. De illustraties kunnen samen met de kerntekst helpen om met de 
kinderen over het verhaal na te praten.

De auteur, Ada Schouten-Verrips, heeft veel verhalen en kinderboeken geschreven. 
Zij werkte jarenlang in de gehandicaptenzorg. Bij het schrijven van deze serie werd ze 
bijgestaan door een deskundige redactie, die ervaring heeft in het (speciaal) onderwijs. 

Dit deel gaat over de geschiedenis van Hagar en Ismaël, en de geschiedenis van Jakob 
en Ezau.

WAT DE HEERE BELOOFT
Die eenvoudigen wijsheid leert - deel 2

W
AT DE H

EERE BELO
O

FT
Die eenvoudigen wijsheid leert - deel 2

Nieuw!

HOE DE HEERE ZORGT

Ada Schouten -Verrips

De Bijbelverhalen in de serie ‘Die eenvoudigen wijsheid leert’ zijn bijzonder geschikt 
voor kinderen van groep één tot en met vijf. Bij elk verhaal staat een Bijbelgedeelte 
aangegeven en wordt een kerntekst genoemd.

Ben Horsthuis verzorgde de aantrekkelijke (kleuren)illustraties, die de kinderen zeker 
zullen aanspreken. De illustraties kunnen samen met de kerntekst helpen om met de 
kinderen over het verhaal na te praten.

De auteur, Ada Schouten-Verrips, heeft veel verhalen en kinderboeken geschreven. 
Zij werkte jarenlang in de gehandicaptenzorg. Bij het schrijven van deze serie werd ze 
bijgestaan door een deskundige redactie, die ervaring heeft in het (speciaal) onderwijs. 

Dit deel gaat over de geschiedenis van Jozef.

HOE DE HEERE ZORGT
Die eenvoudigen wijsheid leert - deel 3

HOE DE HEERE ZORGTHOE DE HEERE ZORGT
Die eenvoudigen wijsheid leert - deel 3

H
O

E DE H
EERE ZO

RGT
Die eenvoudigen wijsheid leert - deel 3

Ada Schouten -Verrips

MOZES DE KNECHT VAN GOD

Ada Schouten -Verrips

Ada Schouten -Verrips

De Bijbelverhalen in de serie ‘Die eenvoudigen wijsheid leert’ zijn bijzonder geschikt 
voor kinderen van groep één tot en met vijf. Bij elk verhaal staat een Bijbelgedeelte 
aangegeven en wordt een kerntekst genoemd.

Ben Horsthuis verzorgde de aantrekkelijke (kleuren)illustraties, die de kinderen zeker 
zullen aanspreken. De illustraties kunnen samen met de kerntekst helpen om met de 
kinderen over het verhaal na te praten.

De auteur, Ada Schouten-Verrips, heeft veel verhalen en kinderboeken geschreven. 
Zij werkte jarenlang in de gehandicaptenzorg. Bij het schrijven van deze serie werd ze 
bijgestaan door een deskundige redactie, die ervaring heeft in het (speciaal) onderwijs. 

Dit deel gaat over de geschiedenis van Mozes in het land Egypte.

MOZES DE KNECHT VAN GOD
Die eenvoudigen wijsheid leert - deel 4

MOZES DE KNECHT VAN GODMOZES DE KNECHT VAN GOD
Die eenvoudigen wijsheid leert - deel 4

M
OZES DE KN

ECHT VAN GO
D

Die eenvoudigen wijsheid leert - deel 4

Hieronder 
5 nieuwe boeken! 

De Heere regeert (deel 7)
Ada Schouten - Verrips
ISBN: 978-94-6335-002-0 | 64 pag.

€7,95PRIJS 
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Serie ‘Die eenvoudigen wijsheid leert’ 
Ada Schouten - Verrips

Door de woestijn (deel 5)
ISBN: 978-94-91586-76-7 | 64 pag.

In het beloofde land (deel 6)
ISBN: 978-94-91586-82-8 | 64 pag.

Geen andere goden (deel 9)
ISBN: 978-94-91586-83-5 | 64 pag.

Wonderen van Uw hand (deel 13)
ISBN: 978-94-91586-76-7 | 64 pag.

Milde handen, vriendelijk ogen (deel 14)
ISBN: 978-94-91586-91-0 | 64 pag.

Hij heeft alle macht (deel 15)
ISBN: 978-94-91586-88-0 | 64 pag.

Die het verlorene zoekt (deel 16)
ISBN: 978-94-91586-89-7 | 64 pag.

Zie, het Lam Gods (deel 17)
ISBN: 978-94-91586-84-2 | 64 pag.

De Heere is opgestaan (deel 18)
ISBN: 978-94-91586-81-1 | 64 pag.

Hoe de Heere werkt (deel 19)
ISBN: 978-94-91586-90-3 | 64 pag.

€7,95PRIJS
per deel 

9 789491 586828

9 789491 586835
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Maaike en Marijke helpen de politie 
Serie Maaike en Marijke, deel 29
Jannie Koetsier-Schokker

Een telefoontje brengt opwinding in het leven van de elfjarige Maaike en Marijke. 
Op een zaterdag gaan ze met de ouders van Maaike en Maaikes zusje op pad naar 
de Bereden Politie. Ze maken allerlei (waargebeurde) spannende dingen mee tijdens 
de demonstraties. En wat te denken van een echte boef, die het paard van de boer 
mishandelt? Of van jongens die een oude mevrouw dwarszitten? Lees zelf wat ze 
beleven en leer veel over de opleiding die politiepaarden en -honden krijgen.

ISBN: 978-94-6335-009-9 | 128 pag.

€ 12,95

€ 12,95

PRIJS

PRIJS
per deel

Nieuw!

Serie Maaike en Marijke
Jannie Koetsier-Schokker

Jannie Koetsier-Schokker heeft meer als zeventig kinderboeken 

geschreven. Elk boek is waargebeurd. Ze wil groot en klein 

meegeven, dat de Heere goed.  Een Helper in nood.

Jannie Koetsier-Schokker

Maaike en Marijke Omnibus
Serie Maaike en Marijke, omnibus 
deel 1, 2, 4 en 5
Jannie Koetsier-Schokker

De bekende, gezellige belevenissen van Maaike 
en Marijke nu opnieuw uitgegeven. 
Per omnibus 5 delen. 

Deel 1: ISBN: 978-90-74787-28-4 | 384 pag.

Deel 2: ISBN: 978-90-74787-40-6 | 412 pag.

Deel 4: ISBN: 978-90-74787-66-6 | 473 pag.

Deel 5: ISBN: 978-90-74787-74-1 | 455 pag.

9 789074 787284 9 789074 787406 9 789074 787666 9 789074 787741

1

4

2

5
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Maaike en Marijke gaan met Job en Hugo 
Pierewietsen
Serie Maaike en Marijke, deel 28
Jannie Koetsier-Schokker

De vakantie van Maaike en Marijke is voorbij. Maar hun avonturen nog niet! Op een zaterdag 
gaan ze met Hugo naar Job. Daar beleven ze heel veel. Er is een gevaarlijke stier en de geiten 
dragen hesjes. Ze gaan ook Pierewietsen. Wil je weten hoe je dat doet? 
Lees het zelf in dit waargebeurde verhaal.

ISBN: 978-94-91586-62-0 | 96 pag.

Maaike en Marijke Job met de Veearts op pad
Serie Maaike en Marijke, deel 27
Jannie Koetsier-Schokker

In het 27e deel van Maaike en Marijke beleven de meisjes weer van alles. Nando, de hond van 
Hugo, gaat mee naar de kerk. Dat is best spannend! Na een poos moeten de kinderen afscheid van 
de hond nemen, omdat hij naar school moet. Dan wordt het vakantie. Maaike en Marijke weten 
niet wat ze moeten doen, omdat al hun vrienden weg zijn. Maar dan bedenkt Marijke’s vader iets 
heel moois. Lees zelf wat dit is in dit waar gebeurde verhaal.

ISBN: 978-94-91586-39-2 | 112 pag.

Maaike en Marijke Hugo en de slimme Nando
Serie Maaike en Marijke, deel 26
Jannie Koetsier-Schokker

Hugo is de nieuwe klasgenoot van Maaike en Marijke. Hugo vertelt dat ze thuis een hond 
krijgen die Nando heet. Nando wordt opgeleid als blindengeleidehond. Hier willen Maaike 
en Marijke meer van weten! Ze gaan met Hugo mee, en ontdekken wat Nando allemaal al 
kan. Dan gebeurt er bij Hugo iets ergs. Wat doet Nando? Vanaf 6 jaar. AVI M4

ISBN: 978-94-91586-13-2 | 94 pag

Maaike and Marijke’s trip to America
Serie Maaike en Marijke, deel 27
Jannie Koetsier-Schokker

O how Horrible, the Kayak capsizes The girls scream and they end up underneath the kayak. 
Uncl Koos and father are the first ones to surface. But where are the girls

ISBN: 978-90-74787-71-0 | 120 pag.

Maaike and Marijke’s 
trip to America

Jannie Koetsier - Schokker

O how horrible, the kayak capsizes.

The girls scream and they end up underneath the kayak.

Uncle Koos and father are the � rst ones to surface.

But where are the girls?

 

Maaike and Marijke’s 
trip to America

M
aaike and M

arijke’s trip to A
m

erica

€ 8,75

€ 6,95

€ 8,75

€ 8,90

PRIJS

PRIJS

PRIJS

PRIJS

9 789491 586392

9 789491 586132

9 789491 586620

Engelse versie
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De schat van oma Zonnebloem
Chiel en Pam deel 1
Ada Schouten - Verrips

Chiel verveelt zich. Er ligt ijs, en het hele dorp schaats op de Bosplas, maar hij heeft geen 
schaatsen. Als hij steentjes op de weg gooit, maakt hij kennis met Pam. Ze vraagt of hij mee-
gaat schaatsen. Nee dus! En hij gaat Pam ook echt niet vertellen waarom hij geen geld heeft 
om schaatsen te kopen. Pam bedenkt een plan. Op de zolder van oma Zonnebloem vin-
den ze schaatsen. Maar ... waarom doet Chiels vader opeens zo boos? En waarom zegt mam 
steeds dat pap ‘tijd nodig heeft’? Deel 1 in de serie Pam en Chiel. Voor meiden en jongens 
vanaf 8 jaar.

ISBN: 978-94-91586-21-7 | 75 pag.

Liefs van Lyke
Leidy Molenaar - de Jager

Mam, waarom ben je weggegaan? Daar denk ik veel over na. Lyke van twaalf schrijft brieven 
aan haar moeder. Ze kan ze niet naar haar sturen, omdat ze niet weet waar haar moeder ge-
bleven is. Met haar vader woont ze in een flat. Vader houdt veel van haar, maar van sommige 
meidendingen heeft hij geen verstand. En hij is ook altijd zo druk met zijn werk ... Krijgt Lyke 
antwoord op haar vragen? Mooi boek voor meisjes vanaf 10 jaar.

ISBN: 978-94-91586-26-2 | 77 pag.

De tip van kapitein Hamerman
Chiel en Pam deel 2
Ada Schouten - Verrips

Op een woensdagmiddag komt Pam niet opdagen. Chiel snapt er niets van. Is ze boos? Heeft 
hij iets verkeerd gedaan? Oma Zonnebloem is een paar dagen weg, dus Chiel gaat zelf op on-
derzoek uit. Dan maakt hij kennis met kapitein Hamerman, die hem vertelt wat er bij Pam aan 
de hand is. Chiel wil graag iets doen voor Pam en haar broertje Jurjen. Kapitein Hamerman 
geeft hem een tip. Maar helpt die tip wel, of moet er iets anders gebeuren? Deel 2 in de serie 
Pam en Chiel. Voor meiden en jongens vanaf 9 jaar.

ISBN: 978-94-91586-36-1 | 88 pag.

€ 8,90

€ 8,75

€ 8,75

PRIJS

PRIJS

PRIJS

9 789491 586361

9 789491 586217

Serie ‘Chiel en Pam’
Ada Schouten - Verrips

9 789491 586262
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Heb je weleens een echte storm meegemaakt? Ik wel! Het gebeurde een poos 

geleden. Het stormde, maar wij zaten gezellig binnen. Totdat we buiten opeens een 

raar geluid hoorden. Nieuwsgierig gingen we kijken wat er aan de hand was. 

Op straat stond een brandweerauto! In de stromende regen. Er was iets 

heel spannends gebeurd. 

Toen ik na ging denken over een nieuw boekje, moest ik weer terug-

denken aan deze storm. Aan wat er toen allemaal gebeurde, gewoon 

zomaar bij ons in de straat. Meteen wist ik waar mijn nieuwe boekje 

over zou gaan: over de storm! Wat er allemaal precies is gebeurd? 

Dat kun je lezen in ‘Jort en de storm’. Veel plezier! 

Leidy Molenaar - de Jager

Jort en de storm
Leidy Molenaar - de Jager

Jort heeft vakantie. Maar dat vindt hij niet leuk. Hij is boos. Zijn vriend is een week 
weg. Nu heeft hij niemand om mee te spelen. Dat wordt natuurlijk supersaai! Maar 
is dat ook zo? Er gebeurt iets heel spannends. Zomaar bij Jort in de straat. En op 
mannendag … heeft papa een verrassing voor hem. Dat had Jort nooit kunnen 
denken! Een leuk voorleesboek voor kleuters.

ISBN: 978-94-6335-007-5 | 84 pag.

€ 7,95PRIJS

Nieuw!

Goed plan, Chris!
Leidy Molenaar - de Jager

Chris heeft een geheim. Niemand mag het weten, want het is geen fijn geheim. Maar als 
Chris naar de schooldokter moet, schrikt hij. De schooldokter weet alles. Hoe kan dat? De 
dokter is wel erg aardig. Maar … Chris is toch boos. Wie heeft zijn geheim verteld? Mama 
heeft een plan. Zou dat lukken? De klas van Chris werkt over de dokter. En over het zieken-
huis. De juf heeft iets leuks bedacht: op een dag gaat ze er met de klas echt naartoe! Dat is 
best spannend. Maar ook heel leuk! Leuk en leerzaam voorleesboek voor kleuters.

ISBN: 978-94-91586-71-2 | 80 pag.

€ 8,50PRIJS

9 789491 586712

Voor kleuters

Voor kleuters
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Jaren geleden kwam een jongen bij ons. Hij was gehandicapt, kon niet 

goed lopen en spreken. Wat hij wel kon, was zingen. Als hij bij ons 

op de schommel zat, zong hij zijn lievelingspsalm: “God heb ik lief.”

Aan hem moest ik denken toen ik het verhaal van Rudolf schreef.

Frieda Mout-v.d.Linden

Het werkstuk van Rudolf
Frieda Mout-v.d.Linde

Rudolf is anders dan de andere jongens. Dat weet het hele dorp. Af en toe pla-
gen de jongens hem wel eens. Dat verandert als Rudolf mee mag naar de club. 
Natuurlijk lachen ze om de manier waarop hij zingt, maar als ze zien hoe goed 
hij kan knutselen, vindt vooral Bas dat toch wel héél knap. Alleen Albert, die is 
verschrikkelijk jaloers. En dat laat hij heel goed merken ook. Hij bedenkt zelfs een 
heel gemeen plan om Rudolf dwars te zitten. Maar dan gebeurt er iets, dat alles 
verandert ... Mooi (kerst)boekje voor jongens en meisjes vanaf ongeveer 8 jaar.

ISBN: 978-94-6335-006-8 | 80 pag.

€ 7,95PRIJS

Nieuw!

De jas van Jet
Leidy Molenaar - de Jager

De jas van Jet is stuk.Er zit een scheur in. Jet moet haar oude jas aan. Maar die is echt te klein. Daar-
om gaan Jet en mama met de bus naar de stad.In de stad vinden ze een mooie, nieuwe jas. De 
volgende dag mag Jet de jas aan naar school. Maar op school gebeurt er iets naars. Wat nu? Leuk 
voorleesverhaal voor kinderen vanaf 4 jaar.

ISBN: 978-94-91586-53-8 | 72 pag.

€ 8,25PRIJS

9 789491 586538

Voor kleuters
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‘Meester, mag ik nog éven doorgaan? Mijn verhaal is nog niet af!’ Mijn linker-

hand stak in de lucht en de rechterhand schreef maar door. Want wat is er mooier 

dan het  schrijven van een verhaal? Op de basisschool wist ik al: schrijven is 

leuk! Nu ben ik volwassen en al lang getrouwd.

Ook nu is het nog fijn om met schrijven bezig te zijn. En als moeder  

van oudere en jongere kinderen gebeurt er genoeg om je heen waar-

over je kan schrijven.  Kreukelfriet  is geschreven  voor kinderen 

die van een spannend avontuur en humor houden. En die tijdens het 

(voor)lezen van de gebeurtenissen  uit  dit boek na (gaan)denken wie de 

Heere Jezus is en wie wij als mensen zijn.

Janco Bunt-Koster

Kreukelfriet
Janco Bunt-Koster

Verschrikkelijk … Ingestorte huizen, grote brokken steen. Wat een puin-
hoop. Dat een aardbeving zo’n chaos kan veroorzaken … Anna wil de kin-
deren die slachtoffer van de aardbeving zijn geworden, helpen. Maar hoe? 
De school komt ervoor in actie. Anna bedenkt een superfriet-plan! Samen 
met Rolf, Onno en Hugo moet het plan lukken. Maar waarom luistert Rolf 
steeds niet naar haar plan? Waarom praat de juf zo raar? En gaat dat wel 
goed in de gluurhut? Wat is de dikke kok met Rolf van plan? Hij stopt hem 
toch niet in de koelcel? Durf jij mee op avontuur te gaan met Anna, Rolf, 
Onno en Hugo? Veel leesplezier!

ISBN: 978-94-91586-96-5 | 72 pag.

€ 8,25PRIJS

Nieuw!
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Verstopt
José Kwakkel

In de zomervakantie is er huttenbouw. Geert en zijn vrienden willen graag de eerste prijs 
winnen. Daarom bouwen ze eerst op een geheime plaats een hut. Maar wat gebeurt er in het 
gebouw naast de hut …? Als de ouders op de open dag zijn geweest om hun hut te bekijken, 
weet Geert het zeker. Er is iets geheimzinnigs met dat gebouw. Maar wat …? Geert is heel blij 
dat zijn moeder in verwachting is. De baby zit veilig verstopt in haar buik. Hij ontdekt het ge-
heim van het gebouw en besluit er een spreekbeurt over te houden. Die kan hij ook tijdens 
de huttenbouw gebruiken! Een leuk en leerzaam boek voor jongens en meisjes vanaf 10 jaar.

ISBN: 978-94-91586-64-4 | 96 pag.

Help!
José Kwakkel

‘Jullie moeten niet meer met Sahra omgaan’, zegt Job zachtjes. ‘Je zult zien dat ze ook gaat 
stelen. Net als haar vader en broer.’ Sahra is met haar vader, moeder en broer Yusuf vanuit 
Somalië naar Nederland gevlucht. Ze woont eerst in een AZC. Daarna verhuist ze naar een 
dorp. Wat is Sahra blij ...! Maar ... in haar nieuwe groep op school is het niet fijn. Waarom luis-
teren de kinderen uit groep 6 naar Job? En zijn Sahra’s vader en broer echt dieven? Wie helpt 
Sahra? Vanaf 8 jaar.

ISBN: 978-94-91586-19-4 | 71 pag.

Timo wil niet naar groep 2
José Kwakkel e.a.

Timo krijgt een nieuwe tas, omdat hij naar groep 2 gaat. Maar ... Timo wil helemaal niet naar 
groep 2! In de vakantie mag hij bij opa en oma logeren. Timo doet iets doms. Daarom is opa 
boos. Of ... toch niet? Wat is het gezellig bij opa en oma! Maar dan is de vakantie bijna voorbij.
De juf zegt dat Timo naar groep 2 moet. Is de juf echt de baas ...? Of blijft Timo in groep 1 ...? 
Gezellig voorleesboek voor kleuters.

ISBN: 978-94-91586-42-2 | 88 pag.

€ 8,25

€ 8,50

€ 8,75

PRIJS

PRIJS

PRIJS

9 789491 586644

9 789491 586422

9 789491 586194

Voor kleuters

36 

Kinderboeken



Zomervakantie: zon zee en strand. Maar Westkapelle is meer. Het is een 

stadje met een rijke geschiedenis. In het verleden de strijd tegen het water, 

maar ook in de tweede wereldoorlog.  Ondanks alle ellende geldt ook 

voor dit stukje Zeeland: Luctor et emergo. (ik worstel en kom 

boven)

In dit boek wil ik graag ook dit stukje geschiedenis weer-

geven. Hierin kunnen we leren we dat God Zelf de tijden in 

Zijn Hand houdt. De inspiratie deed ik op tijdens een zomer-

vakantie met ons gezin.

C. van den End

Kees-Jan en het geheim van de camping
C. van den End

Kees-Jan beleeft weer nieuwe avonturen. De familie gaat op va-
kantie naar een caravan in Zeeland. Op de camping is een paadje 
met een bordje: Verboden toegang. Zal Kees-Jan het raadsel van 
de caravan oplossen? Ook in de nacht klinken zachte voetstap-
pen. En wat is er met de oude man aan de hand? Heeft hij iets te 
verbergen? En wat gebeurde daar in de oorlog? Leuk verhaal voor 
kinderen vanaf 6 jaar. AVI M4

ISBN: 978-94-6335-008-2 | 111 pag.

€ 8,50PRIJS

Nieuw!
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Luuk redt Roos
C. van den End

Luuk, een jongen uit groep drie, houdt veel van zijn oma. Als hij hoort dat er 
een dief bij haar in huis is geweest, vindt hij dat heel erg. Onderweg naar huis 
beleeft hij een spannend avontuur… Zal alles weer in orde komen? AVI M3 
Om voor te lezen vanaf 4 jaar Om zelf te lezen vanaf 6 jaar

ISBN: 978-94-91586-61-3 | 64 pag.

Kees-Jan en de dieven
C. van den End

Het is stil in de straat. Iedereen slaapt. Of … toch niet? Wat gebeurt daar in 
de nacht? En wat doen die mannen in het donker? Kees-Jan komt er al gauw 
achter. Hoe zal het aflopen? Lees het zelf in dit spannende boek voor kinde-
ren vanaf 6 jaar! AVI M4

ISBN: 978-94-91586-34-7 | 72 pag.

€ 8,90

€ 8,50PRIJS

PRIJS

9 789491 586613

9 789491 586347
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De achterliggende maanden ben ik, Jeanet Zuidweg, bezig geweest met het 

schrijven van twee kinderboeken. Allereerst met een kinderdagboekje. Het kreeg 

de titel: ‘Wees mij een Rots…’ De woorden uit de titel komen uit Psalm 

71. We lezen daar: Wees mij een Rots om in te wonen. In Die Rots 

is alleen veiligheid te vinden. Die boodschap wil ik graag door 

laten klinken in dit dagboek. Het is mijn wens dat de Heere dit 

boekje wil zegenen. En dat het bij het lezen van dit dagboekje het 

gebed is: ‘Wees ook mij een Rots om in te wonen.’ 

Het tweede boekje is een leesboekje. Het kreeg de titel ‘de witte 

stok’. Met dit boek wil ik de lezer een kijkje geven in het leven van een 

slechtziende. Mijn persoonlijke ervaringen zijn door dit verhaal heen geweven. 

Jeanet Zuidweg

De witte stok
Jeanet Zuidweg

Sophie en Justin zijn schipperskinderen. Ze wonen in een 
schippersinternaat. Elke vrijdag gaan ze naar boord. In de  
herfstvakantie mogen Sophie en Justin een dagje met tante 
Marieke mee met de trein. Dan ziet Justin opeens een  
mevrouw met een witte stok. Ze stapt ook in de trein. Wat doet 
ze met zo’n vreemde witte stok? Zou ze ook naar de dierentuin 
gaan? In Amersfoort maken ze kennis met haar. Sophie en Jus-
tin zijn vreselijk nieuwsgierig. Maar dat vindt de witte-stok-me-
vrouw niet erg. Ze wil hen juist graag van alles leren. Lees hun 
belevenissen in dit gezellige boek, dat ook jou veel kan leren. 
Vanaf 8 jaar Dit boek is door de verhalende tekst én de weetjes 
een geschikt informatief boek over slechtziendheid, dat ook 
prima bruikbaar is voor een spreekbeurt of tijdens een project 
op school. Vanaf 8 jaar.

ISBN: 978-94-6335-005-1 | 116 pag.

€ 8,50PRIJS

Nieuw!
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heel veel nieuwe jeugd- en kinderboeken

voor jou...

Uw boekhandel:

Verbonden in Belijden

Uitgeverij Om Sions Wil
Oost Kinderdijk 19
2953 CJ Alblasserdam
Tel: 078 - 693 0083
Mail: info@omsionswil.nl

www.omsionswil.nl


