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Er verschijnen diverse nieuwe uitgaven. We intro-
duceren er een aantal.

Anita de With-Hak schreef een spannend verhaal voor 
beginnende lezers over de MAF, Een MAF plan.
Van C. van den End is er een kerstboekje met een waar-
gebeurd verhaal over twee broers, Kerstfeest aan de Rijn.

Voor de jongvolwassen en de volwassen lezers zijn er 
ook diverse nieuwe boeken. Zo komt Anita Kramer-Post 
met een vervolg op Welcome Twins waarbij de hoofd-
personen in een moeilijke situatie terechtgekomen 
zijn. De titel van haar boek is Dubbelspel. Henk-Jan van 
Ewijk heeft deze keer twee boeken geschreven. 
Duikvlucht en Ongezegd of gezegend. Beide boeken zijn 
zeker de moeite waard om te lezen.  

Een nieuwe auteur in ons fonds is Anne Bruins-Bouter 
met Käthe, de gevluchte non. Verderop in de catalogus 
staat een interview met haar. Verder is nu deel 2 
beschikbaar van het Bijbels Denk- en doeboek Hé, doe 
je mee? Het eerste deel ging over het Oude Testament 

en dit deel gaat over het Nieuwe Testament. Door de 
grote vraag hiernaar hebben we deze uitgave naar 
voren gehaald en verschijnt dit deel in oktober.

Naast vele andere uitgaven willen we er nog drie voor 
het voetlicht halen. Het eerste boek heet Praten over 
God - hoe doe jij dat? van ds. G.J. Capellen. We raken 
weleens in gesprek met anderen, onze buren, collega’s 
of vrienden die niet opgevoed zijn met God. Hoe praat 
je dan over Hem met anderen? Dit boek wil jongeren 
(en ook ouderen) een handvat geven daarvoor. 
Het tweede boek is van ds. W. Pieters. Van hem zijn er 
al diverse boeken bij ons verschenen voor jongeren. In 
dit boek met de titel Vechten? Geeft ds. Pieters uitleg 
waarom en hoe we moeten vechten. Tegen wie? Dat 
vertelt Paulus. 
Ten slotte hebben we voor oudere lezers een medita-
tiebundel van ds. C.L. Onderdelinden, uitgevoerd in 
een grotere letter. 

Er zijn nog meer nieuwe boeken. Kijk snel verder in 
de catalogus! Het is onze wens dat onze uitgaven 
dienstbaar mogen zijn voor de opbouw van Gods 
Koninkrijk onder jongeren en ouderen.

Hartelijk groeten,

Bestellen voor boekhandels:

Van Stuijvenberg Bookselling
André van Stuivenberg

tel. 06 - 45 84 03 17

mail info@vs-bookselling.nl

adres:
Larikserf 58
8072 MC Nunspeet 

Boeken te koop bij: 
Uitgeverij Om Sions Wil
Oost Kinderdijk 19
2953 CJ Alblasserdam

tel. 078 - 693 00 83

website www.omsionswil.nl

Al onze boeken zijn bij de lokale christelijke 
boekhandel te koop.

Eindredacteuren:  
Dhr. C.E.M. de Pater 
Mevr. A. Schouten - Verrips

Voor u/jou ligt de catalogus van Uitgeverij Om Sions Wil
voor het najaar 2021. Dit jaar mogen we weer een nieuw en 

compleet fonds aanbieden.

38. Opruiming 
Kijk voor leuke aanbiedingen op pagina 38 of op onze website voor de laatste 

nieuwe aanbiedingen.

Beste lezer,

Cor de Pater  &

Ada Schouten - VerripsAda Schouten - Verrips

Kleine
prĳ zen!

  www.omsionswil.nl/opruiming

‘Voor de jongvolwassen en de 
volwassen lezers zĳ n er ook 
diverse nieuwe boeken’
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Inhoud Bestellen

De Cat
echismus

voor jou

de Catechismus 
voor jou

A
da Schouten - Verrips

In de kerk wordt uit de Heidelbergse Catechismus 

gepreekt. Dat is soms best moeilijk voor jonge 

kinderen. In het gezin napraten over zo’n preek is 

ook niet altijd eenvoudig.  Dit boekje volgt de tekst 

van de Catechismus op de voet en probeert zo de 

oude woorden begrijpelijker te maken.

Prachtige tekeningen ondersteunen de uitleg.

Ada Schouten - Verrips

de Catechismus
voor jou

Leeftijd: 4+
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Een  maf plan
Anita de With - Hak

Hoi, ik ben Gert.
Ik heb een maf plan.
Met de klas verdien ik geld.
Het geld is voor oom Jaap.
Dan gaat het fout.
Waar is het geld?
Is er een dief op school?
Wie mag mee de lucht in?

Leeftijd: 6+ Avi: E3

Gĳ s krĳ gt een prĳ s    
Ada Schouten - Verrips

Gijs heeft een boek over sterren. 
Hij kreeg het van opa.
Daan vindt het boek raar. 
Hij lacht Gijs uit. 
Gijs wil niet meer naar school...

Dan gaan ze over sterren werken. 
Gijs moet met Daan. 
Hoe zal dat gaan?

Leeftijd: 6+ Avi: E3

In een doodlopende straat in een Thaise stad staat al jaren 
een oude riksja. Sohail wil er graag achter komen van wie dat 
ding is. Maar opa Kiel en moeder zwijgen in alle talen.
In het toeristenseizoen is Sohail schoenpoetser. 
Hij mag de schoenen van een vreemdeling poetsen en krijgt 
een boekje. De man vraagt of hij een geschikte vertelplek 
voor hem weet. Sohail denkt aan de riksja, maar hij zegt het 
niet. Als moeder over de vreemdeling hoort, wordt ze boos. 
En als een paar dagen later het buurmeisje door een 
vreemdeling meegenomen wordt, gaat ze zowat door het lint.
Wat heeft moeder tegen vreemdelingen? 
Wat weet zij over de riksja?
Sohail en de anderen komen er langzaam maar zeker achter. 
Nog vóór de riksja haar laatste reis naar de schroothoop gaat 
maken...
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De reis
VAN DE RIKSJA

Leeftijd: +9  Avi: E7

Ada Schouten - Verrips

De reis
VAN DE RIKSJA

De reis van de 
Riksja

Kerst voor Rayan

Een  maf plan
Anita de With - Hak

Hoi, ik ben Gert.
Ik heb een maf plan.
Met de klas verdien ik geld.
Het geld is voor oom Jaap.
Dan gaat het fout.
Waar is het geld?
Is er een dief op school?
Wie mag mee de lucht in?

Leeftijd: 

Gĳ s krĳ gt een prĳ s    

Nieuw! Nieuw!

€9,25
Prijs

€7,00 €8,20

€9,25
Prijs

ISBN: 978-94-6335-095-2 | 48 pag. | Hardcover ISBN: 978-94-6335-092-1 | 48 pag. | Hardcover

NIEUW NIEUW

Eerder verschenen van deze auteurEerder verschenen van deze auteur

Gevaar!Held!

€8,50€5,95
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Kerstfeest aan de 
Rĳ n
C. van den End

Het is een erg koude winter. IJsbloemen op de ruiten, ijs op 
de deken als je wakker wordt. Er is maar een plaats waar het 
warm is en dat is de woonkamer. Daarvoor moeten Kees en 
zijn broer Jan wel regelmatig hout hakken.
Ze wonen met z’n negenen in een oud huis vlak bij de Rijn. 
Een huis dat er ook in de oorlog al stond. Wat zit er in het 
kistje dat ze in een luik vinden? Kan moeder daar misschien 
iets over vertellen? En waar is de tweeling als ze aan het 
schaatsen zijn?
De gezellige tijd rond de kerstdagen wordt plotseling on-
derbroken als midden in de nacht de bel gaat… Dan leert 
Kees wat Kerst écht betekent.

Mooi waargebeurd verhaal.

Leeftijd: 8+ Avi: M6

Kerstfeest aan de Kerstfeest aan de 

Het is een erg koude winter. IJsbloemen op de ruiten, ijs op Het is een erg koude winter. IJsbloemen op de ruiten, ijs op 
de deken als je wakker wordt. Er is maar een plaats waar het de deken als je wakker wordt. Er is maar een plaats waar het 
warm is en dat is de woonkamer. Daarvoor moeten Kees en warm is en dat is de woonkamer. Daarvoor moeten Kees en 
zijn broer Jan wel regelmatig hout hakken.
Ze wonen met z’n negenen in een oud huis vlak bij de Rijn. Ze wonen met z’n negenen in een oud huis vlak bij de Rijn. 
Een huis dat er ook in de oorlog al stond. Wat zit er in het Een huis dat er ook in de oorlog al stond. Wat zit er in het 
kistje dat ze in een luik vinden? Kan moeder daar misschien kistje dat ze in een luik vinden? Kan moeder daar misschien 
iets over vertellen? En waar is de tweeling als ze aan het iets over vertellen? En waar is de tweeling als ze aan het 

De gezellige tijd rond de kerstdagen wordt plotseling on-De gezellige tijd rond de kerstdagen wordt plotseling on-
derbroken als midden in de nacht de bel gaat… Dan leert derbroken als midden in de nacht de bel gaat… Dan leert 

Nieuw!

€9,75
Prijs

Strijd!

€8,50

ISBN: 978-94-6335-099-0 | 112 pag. | Hardcover

Eerder verschenen van deze auteur

NIEUWDe juwelendieven     
Paulien Rijneveld – ‘t Lam

Floris kijkt vlug om zich heen. Hier binnen kunnen ze zich on-
mogelijk verstoppen. ‘Snel, we moeten hier wegwezen!’ 
sist Jonathan. Ze leggen samen gauw het matras terug en dan 
rennen ze naar buiten.

Floris woont vlak bij het bos. Hij speelt er erg graag met zijn 
vriend Jonathan. Het is vakantie en samen bouwen ze een 
hut in het bos. Al gauw vindt Jonathan, die altijd alles mag, 
het saai. Hij stelt voor om verder het bos in te gaan. Wat zien 
ze daar achter de bomen? Mogen ze daar wel komen?

In een oud huisje, midden in het bos, vinden ze gestolen 
sieraden. Ze besluiten om zelf voor politie te gaan spelen.
 Is dat eigenlijk wel een slim idee? Want vanaf dat moment 
lijkt alles mis te gaan… Laat Jonathan Floris in de steek? 
Is hij eigenlijk wel een echte vriend?

Leeftijd: 10+ Avi: E6

De juwelendieven     
Paulien Rijneveld – ‘t Lam

Floris kijkt vlug om zich heen. Hier binnen kunnen ze zich on-
mogelijk verstoppen. ‘Snel, we moeten hier wegwezen!’ 
sist Jonathan. Ze leggen samen gauw het matras terug en dan 
rennen ze naar buiten.

Floris woont vlak bij het bos. Hij speelt er erg graag met zijn 
vriend Jonathan. Het is vakantie en samen bouwen ze een 
hut in het bos. Al gauw vindt Jonathan, die altijd alles mag, 
het saai. Hij stelt voor om verder het bos in te gaan. Wat zien 
ze daar achter de bomen? Mogen ze daar wel komen?

In een oud huisje, midden in het bos, vinden ze gestolen 
sieraden. Ze besluiten om zelf voor politie te gaan spelen.
 Is dat eigenlijk wel een slim idee? Want vanaf dat moment 
lijkt alles mis te gaan… Laat Jonathan Floris in de steek? 
Is hij eigenlijk wel een echte vriend?

Leeftijd: 

Nieuw!

€9,50
Prijs

ISBN: 978-94-6335-094-5 | 96 pag. | Hardcover

NIEUW

Wonderlijke 
winter

Eerder verschenen van deze auteur

€8,50
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Nieuw!

Dappere Saar
Geesje Vogelaar-van Mourik

Saar is een stoere meid, die graag en veel de natuur ingaat. Soms met haar neven, maar vooral met Max, hun hond. Ze oefent 
ook veel met Max. Daardoor ziet ze er vaak niet meer zo netjes uit als ze thuiskomt. Tot verdriet van haar moeder…
Saar is niet alleen stoer, ze heeft ook een groot hart, dat snel medelijden heeft met andere mensen. Met oma, die aan het 
dementeren is. Maar ook met Thijs en Tim, die geen vader meer hebben.
Ze houdt veel van de jongetjes en geeft zelfs al haar geld uit om hen een mooi verjaardagscadeau te geven. Maar dan op-
eens is er paniek. Waar is de tweeling gebleven?

Leeftijd: 9+

Dappere SaarDappere Saar

Nieuw!

€9,95
Prijs

ISBN: 978-94-6335-093-8 | 104 pag. | Hardcover

NIEUW

Meer kinderenboeken zie pagina 28 in de catalogus

Duikvlucht    
Henk-Jan van Ewijk 

Pieter droomt ervan om piloot te worden. Zijn grootste 
hobby is daarom: vliegen met zijn vliegsimulator. 
Naast zijn hobby knapt hij voor Bert allerlei klusjes op. 
Dat verdient beter dan vakkenvullen. Rijk wil hij 
worden! Anders rijk dan oma… Van haar rijkdom moet 
hij niet zoveel hebben.
Ergens weet hij wel dat hij verkeerd bezig is. Inbreken 
in de laptop van zijn vader, gaat dat niet te ver? Dan 
maakt zijn leven een duikvlucht. Hij belandt in nare 
situaties. Wat gebeurt er met zijn oma? Waar komt die 
explosie vandaan? 

Hoe ziet Pieters leven er na deze duikvlucht uit? 
Lees zelf hoe hij een nieuwe start probeert te maken.

Leeftijd: 12+

Een avontuur met 
een Staart

Nieuw!

Pieter droomt ervan om piloot te worden. Zijn grootste 
hobby is daarom: vliegen met zijn vliegsimulator. 
Naast zijn hobby knapt hij voor Bert allerlei klusjes op. 
Dat verdient beter dan vakkenvullen. Rijk wil hij 
worden! Anders rijk dan oma… Van haar rijkdom moet 

Ergens weet hij wel dat hij verkeerd bezig is. Inbreken 
in de laptop van zijn vader, gaat dat niet te ver? Dan 
maakt zijn leven een duikvlucht. Hij belandt in nare 
situaties. Wat gebeurt er met zijn oma? Waar komt die 

Lees zelf hoe hij een nieuwe start probeert te maken.

€8,50

€10,95
Prijs

ISBN: 978-94-6335-096-9 | 204 pag. | Hardcover

NIEUW

Eerder verschenen van deze auteur

Als Cors op een dag thuiskomt, zit moeder aan de 
telefoon. Ze praat over hondenvoer en een bench. Dat 
is vreemd, want ze hebben helemaal geen hond… 
Mama doet er niet heel geheimzinnig over: misschien 
krijgen ze een pup. Geen gewone, maar een bijzondere. 
Cors is eerst heel enthousiast, maar zijn vriend Gideon 
vindt het helemaal niets. Gideon wil zelfs niet meer 
komen spelen als de pup er is.

Hoe lossen de jongens dat op? Welke rol speelt het 
orgel daarbij? En Nina, dat prachtige, mooie, geweldige 
hondje, dat blindengeleidehond gaat worden...?

Lees het zelf in dit (waargebeurde) verhaal voor jongens 
en meisjes.
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Henk-Jan van Ewijk

Leeftijd: +8  Avi: E4

CORS en de
CORS en de STUURMANHOND
STUURMANHOND

Henk-Jan van Ewijk

Cors en de 
Stuurmanhond

€9,95
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Nieuw!

NIEUW

Käthe, de gevluchte non
Anne Bruins-Bouter

‘Katharina, het is zover! In de paasnacht worden we bevrijd! Alles is geregeld. Geen vragen stellen nu, we moeten heel voorzichtig 
zijn. Koopman Koppe uit Torgau komt ons met zijn grote wagen halen, hij neemt ons allemaal tegelijk mee. Zorg dat je er klaar voor 
bent!’ 

In het voorjaar van 1523 vluchten negen nonnen in het holst van de nacht uit hun klooster waar ze al jarenlang verblijven. Wat 
heeft hen ertoe gebracht om dit te doen? Het is levensgevaarlijk, maar toch wagen ze de stap. Ze zoeken hulp bij Martin Luther in 
Wittenberg. Voor de meesten van hen weet hij onderdak of een huwelijk te regelen. Alleen Käthe blijft over. Wat nu? Wie was deze 
bijzondere vrouw, die zo’n grote rol heeft gespeeld in het leven van de bekende reformator?

Lees het zelf in dit historische jeugdboek, dat ook een verrassende inkijk geeft in het huwelijk en het gezinsleven van Luther. Een boeiend 
en aansprekend verhaal.

Leeftijd: 11+

ISBN: 978-94-6335-093-8 | 264 pag. | Hardcover

€17,95
Prijs

Hé, doe je mee? 
Deel 2
Bijbels denk- en doeboek

Ada Schouten-Verrips & 
Paulien Rijneveld-’t Lam

Houd je van knutselen, proe� es doen en spelletjes?
Dan is dit Bijbels denk- en doeboek is echt iets voor jou!

In dit boek worden veertig onderwerpen uit het Nieuwe 
Testament besproken. Iedere keer word je weer aan het 
denken gezet.

Je verveelt je geen moment met dit denk- en doeboek.
En het is nog leerzaam ook!  

Dan is dit Bijbels denk- en doeboek is echt iets voor jou!

In dit boek worden veertig onderwerpen uit het Nieuwe 
Testament besproken. Iedere keer word je weer aan het 

Je verveelt je geen moment met dit denk- en doeboek.

€12,95
Prijs

ISBN: 978-94-6335-102-7 | 102 pag. | Paperback

NIEUW

Eerder verschenen van deze auteurs

Bijbels denk- en doeboek

Ada Schouten-Verrips & 

Paulien Rijneveld-’t Lam

Deel 1

Deel 1

Bijbels denk- en doeboek
Bijbels denk- en doeboek

Hé, doe je 
mee? 

Hé, doe je mee? 
Houd je van knutselen, proefjes doen en spelletjes?

Dan is dit Bijbels Denk- en Doeboek is echt iets voor jou!

In dit boek worden veertig onderwerpen uit het Oude 

Testament besproken. Iedere keer word je weer aan het 

denken gezet.

Je verveelt je geen moment met dit Denk- en Doeboek.

En het is nog leerzaam ook!  
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Hé, doe je mee? 
Deel 1

€12,95

Nieuw!

Lees het interview van Anne Bruins op pagina 41 in de catalogus
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Nieuw!

Rozen in de 
wildernis 
Jan Beens

Wat hebben Pierre Durand, Marie Durand en Pierre Rouvier 
met elkaar te maken, dan alleen dat zij familie of vrienden 
zijn? Ze groeien op in het Frankrijk van de achttiende eeuw. 
De roomse kerk is de baas, zij die protestant zijn of worden, 
zijn vogelvrij verklaard. En toch zijn het deze jongeren, die 
dwars door alles heen een keuze maken. Dat komt hen duur 
te staan! Overleeft Pierre Rouvier de galeien? Hoe vergaat 
het Pierre Durands vrouw als ze besluit te vluchten? En Ma-
rie in de lange, lange jaren waarin ze opgesloten zit in de 
Tour de Constance, een beruchte vrouwengevangenis?

Een waargebeurd verhaal van verdriet en pijn, maar ook van 
hoop en leven. 

Doelgroep: Jongeren en ouderen die van (kerk)

geschiedenis houden

Wat hebben Pierre Durand, Marie Durand en Pierre Rouvier Wat hebben Pierre Durand, Marie Durand en Pierre Rouvier 
met elkaar te maken, dan alleen dat zij familie of vrienden met elkaar te maken, dan alleen dat zij familie of vrienden 
zijn? Ze groeien op in het Frankrijk van de achttiende eeuw. zijn? Ze groeien op in het Frankrijk van de achttiende eeuw. 
De roomse kerk is de baas, zij die protestant zijn of worden, De roomse kerk is de baas, zij die protestant zijn of worden, 
zijn vogelvrij verklaard. En toch zijn het deze jongeren, die zijn vogelvrij verklaard. En toch zijn het deze jongeren, die 
dwars door alles heen een keuze maken. Dat komt hen duur dwars door alles heen een keuze maken. Dat komt hen duur 
te staan! Overleeft Pierre Rouvier de galeien? Hoe vergaat te staan! Overleeft Pierre Rouvier de galeien? Hoe vergaat 
het Pierre Durands vrouw als ze besluit te vluchten? En Ma-het Pierre Durands vrouw als ze besluit te vluchten? En Ma-
rie in de lange, lange jaren waarin ze opgesloten zit in de rie in de lange, lange jaren waarin ze opgesloten zit in de 
Tour de Constance, een beruchte vrouwengevangenis?Tour de Constance, een beruchte vrouwengevangenis?

Een waargebeurd verhaal van verdriet en pijn, maar ook van Een waargebeurd verhaal van verdriet en pijn, maar ook van 

Jongeren en ouderen die van (kerk)Jongeren en ouderen die van (kerk)

Nieuw!

€14,95
Prijs

ISBN: 978-94-6335-103-4 | 248 pag. | Paperback

NIEUW

Eerder verschenen van deze auteur

De avontuurlijke reis 
naar de Nieuwe Wereld

€14,95

Nieuw!Nieuw!

NIEUW

Kom, ga je mee naar Bethlehem
Lees- en werkboek voor Advent

J.M. van Marle

In de adventstijd leven we toe naar het kerstfeest. Dit boek is een hulpmiddel om die tijd en het kerstfeest vorm te geven. Het richt 
zich met name op kinderen van 9-12 jaar, maar is door de verschillende soorten vragen geschikt voor het hele gezin.
Het overkoepelende thema is: Licht in de duisternis, met als kerntekst Johannes 8:12. Het boekje start op de eerste adventszondag 
en loopt door tot Tweede Kerstdag. Elke week heeft een eigen thema met bijbehorende bijbelgedeeltes, uitleg en gespreksvra-
gen, een te leren tekst en een Psalm of Bijbellied om te zingen. Daarnaast zijn er verschillende soorten verwerkingsopdrachten 
zoals handletterkaarten van de te leren tekst, kleurplaten, en werkjes op verschillende niveaus. Ook is er een adventskalender bij-
gevoegd zodat de dagen bijgehouden kunnen worden tot aan het Kerstfeest.
Dit boek geeft een mooie invulling aan de adventstijd.

Johannes 8: 12: ‘Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wan-
delen, maar zal het licht des levens hebben.’

Mevrouw J.M. van Marle is moeder van drie jongens. Naast de zorg voor de kinderen en het huishouden, staat zij haar man bij in zijn werk 
als predikant. Daarnaast schrijft ze artikelen in Om Sions Wil.

Leeftijd: 4-12 jaar 

ISBN: 978-94-6335-109-6  | Paperback

€9,95
Prijs circa

verschijnt in oktober

12     13 



Nieuw! Nieuw!

DubbelSpel
Anita Kramer-Post

Max Verbruggen is eigenaar van een groente- en fruithan-
del. Op de meest vreemde momenten krijgt hij berichtjes. 
Van wie? Als hij ’s avonds bestelling moet rondbrengen, 
blijft hij soms erg lang weg. Te lang…

Josanne begint iets te vermoeden. Max draagt een groot 
geheim met zich mee. Zelfs zijn gezondheid lijdt eronder. 
Hoelang kan hij daar nog over zwijgen? En tegen welke 
prijs?

Dit boek gaat over een actueel onderwerp. De situatie waar-
in Max terecht is gekomen, berust op gebeurtenissen uit de 
praktijk. Het is een vervolg op Welcome Twins, maar kan ook 
afzonderlijk gelezen worden.

Leeftijd: 14+

Nieuw!

DubbelSpel
Anita Kramer-Post

Max Verbruggen is eigenaar van een groente- en fruithan-
del. Op de meest vreemde momenten krijgt hij berichtjes. 
Van wie? Als hij ’s avonds bestelling moet rondbrengen, 
blijft hij soms erg lang weg. Te lang…

Josanne begint iets te vermoeden. Max draagt een groot 
geheim met zich mee. Zelfs zijn gezondheid lijdt eronder. 
Hoelang kan hij daar nog over zwijgen? En tegen welke 
prijs?

Dit boek gaat over een actueel onderwerp. De situatie waar-
in Max terecht is gekomen, berust op gebeurtenissen uit de 
praktijk. Het is een vervolg op Welcome Twins, maar kan ook 
afzonderlijk gelezen worden.

Leeftijd: 

Nieuw!

€15,95
Prijs

ISBN: 978-94-6335-101-0 | 144 pag. | Paperback

NIEUW

Eerder verschenen van deze auteur

Het geheim van de 
zilveren tabaksdoos

€14,95

COM
IN
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E

Anita Kram
er-Post

Anita Kramer-Post

COMING 
    HOMECOMING HOME

Damaris is op weg naar huis. Samen met haar zusje. Dan 
ontdekt ze iets wat haar hart sneller doet kloppen. Van 

het een op het andere moment verandert haar leven.
In een nieuwe omgeving ontmoet ze Ron. Als ze hem een 
foto van haar opa laat zien, gaat het verleden spreken.

Wout schrijft een brief aan Maartje. Die zal hij de volgende 
dag aan haar geven. Maar dan komt er een razzia. Waar gaat 
Wout heen? En hoelang gaat alles duren? Het verlangen 
naar huis wordt steeds sterker.

Indrukwekkend en ontroerend boek waarin heden en 
verleden elkaar raken.

12+

Coming Home

€16,00

Welcome twins

€14,95

Nieuw!

Ongezegend of gezegend
Henk-Jan van Ewijk

Hans en Agnes van Eck zijn een jong stel. Ze zijn pas getrouwd en wonen in een verbouwd bakhuisje aan de rand van het 
dorp. Agnes zit met haarzelf in de knoop omdat een zwangerschap uitblijft. Ze aarzelt over een onderzoekstraject.
Als haar ouders verhuizen, neemt zij de zorg voor haar broer op zich. Dit blijkt echter meer impact te hebben dan verwacht.
Ook het onverwachts overlijden van de buurvrouw zorgt voor de nodige spanningen en verrassingen. En wat is de rol van 
de buurman in het geheel?
Agnes voelt zich ongezegend, maar als zij kennismaakt met leeftijdgenoten die een heel ander leven hebben dan zij, beseft 
ze dat ze toch meer gezegend is dan ze dacht.

Doelgroep: 18+

Ongezegend of gezegend

€19,95
Prijs

ISBN: 978-94-6335-097-6 | 408 pag. | Paperback

NIEUW
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Nieuw!

Troost in nood
Ds C.L. Onderdelinden

Noden. Wat zijn ze er veel in deze wereld. Ver weg en dichtbij. We hoeven de krant maar open te slaan en worden ermee 
geconfronteerd. Wat kan er ook veel nood in ons eigen leven zijn. Lichamelijk of geestelijk. Elk huis kent zijn eigen kruis. Al 
deze noden wegen niet op tegen onze grootste nood: dat we God kwijt zijn en zonder Hem eeuwig verloren gaan. Als díe 
nood gaat wegen, hebben we een Trooster nodig. Deze eenvoudige meditaties, in de lijn van het kerkelijk jaar, wijzen heen 
naar de enige Troost in leven en in sterven, de Heere Jezus Christus. Alleen in Hem is de échte troost in nood te vinden.

Door de grotere letters is deze bundel ook prima geschikt voor de oudere of slechtziende lezer.

Ds. C.L. Onderdelinden is predikant van de Oud Gereformeerde Gemeente Bevervoorde - te Rijssen.

ISBN: 978-94-6335-105-8 | 160 pag. | Hardcover

NIEUW

€14,95
Prijs

Vechten?
Bijbelstudie voor jou over Efeze 6: 10-18

Ds. W. Pieters

Of je in de eerste eeuw van onze jaartelling leefde, of in de 
eenentwintigste eeuw ervan… je moet vechten.
Of je nou in Krabbendijke woont of in Haarlem, in Elspeet 
of in Wouterswoude… je moet vechten; hard vechten.
Maar tegen wie dan? Dat vertelt Paulus je.
En hoe dan? Dat vertelt hij je erbij.
En wat voor gevecht is dat dan?
Je kunt het lezen in zijn brief aan de christenen in Efeze.
En, eh, hoe loopt dat gevecht af?
Lees het in het boekje dat je nu in handen hebt.
Dit boekje over de uitrusting van de soldaten in het leger 
van Koning Jezus is vol aansporing en bemoediging om het 
biddend vol te houden!

Ds. W. Pieters schrijft graag voor jongeren. Van hem verscheen 
onder andere ook Psalmen voor jou

Doelgroep: Jongeren

Nieuw!

€9,95
Prijs

ISBN: 978-94-6335-108-9 | 60 pag. | Paperback

NIEUW

Eerder verschenen van deze auteur

Psalmen voor jou

€11,95

9 789491 586781

Speciaal voor 
ouderen in groot 
le� ertype!
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Nieuw! Nieuw!

Dichterbĳ  III  
Twintig onbekende Bijbelse 
geschiedenissen doorverteld

D.J. Vogelaar

Ken jij alle Bijbelse geschiedenissen, ook de onbekende? 
Vast niet! Dit derde deel van de Dichterbij-serie haalt een 
aantal minder bekende Bijbelgedeelten voor het voetlicht. 
Vanzelfsprekend kunnen er vragen rijzen over de mate van 
de (on)bekendheid van de stof. Kajafas is op zich niet 
onbekend, maar de vraag of hij als hogepriester zijn kleed 
mocht scheuren, krijgt vaak weinig aandacht. Soms is een 
geschiedenis opgenomen om de vele (onbekende) 
gegevens, die de auteur erover vond. Natuurlijk gaat het 
om subjectieve keuzes! Wat voor de auteur helemaal 
onbekend was, bleek bij anderen soms niet helemaal - of 
zelfs helemaal niet - onbekend te zijn.

Ook dit deel is prima geschikt om thuis, op school of op de 
vereniging te gebruiken. Het is de wens van de auteur dat 
deze serie dienen mag tot vermeerdering van de kennis 
van Gods Woord en bovenal tot uitbreiding van het 
Koninkrijk van God!

D.J. Vogelaar is 41 jaar werkzaam geweest in het onderwijs. 
Het grootste deel daarvan werkte hij met jongeren van de 
doelgroep. Op school en op de catechisatie wilde hij jongeren 
met de boodschap van de Schrift confronteren.

Doelgroep: Tieners

Nieuw!

Dichterbĳ  III  
Twintig onbekende Bijbe
geschiedenissen

D.J. Vogelaar

Ken jij alle Bijbelse geschiedenissen, ook de onbekende? 
Vast niet! Dit derde deel van de Dichterbij-serie haalt een 
aantal minder bekende Bijbelgedeelten voor het voetlicht. 
Vanzelfsprekend kunnen er vragen rijzen over de mate van 
de (on)bekendheid van de stof. Kajafas is op zich niet 
onbekend, maar de vraag of hij als hogepriester zijn kleed 
mocht scheuren, krijgt vaak weinig aandacht. Soms is een 
geschiedenis opgenomen om de vele (onbekende) 
gegevens, die de auteur erover vond. Natuurlijk gaat het 
om subjectieve keuzes! Wat voor de auteur helemaal 
onbekend was, bleek bij anderen soms niet helemaal - of 
zelfs helemaal niet - onbekend te zijn.

Ook dit deel is prima geschikt om thuis, op school of op de Ook dit deel is prima geschikt om thuis, op school of op de 
vereniging te gebruiken. Het is de wens van de auteur dat 
deze serie dienen mag tot vermeerdering van de kennis 
van Gods Woord en bovenal tot uitbreiding van het 
Koninkrijk van God!

D.J. Vogelaar is 41 jaar werkzaam geweest in het onderwijs. 
Het grootste deel daarvan werkte hij met jongeren van de 
doelgroep. Op school en op de catechisatie wilde hij jongeren 
met de boodschap van de Schrift confronteren.

Nieuw!

€8,95
Prijs

ISBN: 978-94-6335-100-3| 116 pag. | Paperback

NIEUW

Dichterbij

€6,50

Eerder verschenen van deze auteur
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D.J. Vogelaar

Jaren geleden merkte ik al dat we, leraren én leerlingen, de Bijbel vaak 
onvoldoende kennen. Sommige gedeelten zijn heel onbekend. Het is nodig dat 
we ons er echt in verdiepen en de tekst bestuderen. Ook die gedeelten die onbekend 
zijn, kunnen ons onderwijzen in  de dingen van het geloof, de dingen die nodig zijn 
tot zaligheid!
Na het eerste deeltje van Dichterbij, met overwegend vertellingen uit het Oude 
Testament, volgt nu deel 2 met uitsluitend vertellingen uit het Nieuwe Testament. 
Ik dacht dat er niet zoveel van deze nieuwtestamentische vertellingen/eenvoudige 
Bijbelstudies mogelijk waren, maar ik heb me daarin duidelijk vergist. Wat voor 
mijzelf verrijkend was, mag doorgeven worden aan de jonge generatie (13-17 
jaar). De Heere zegene deze uitgave tot de verheerlijking van Zijn grote Naam.

D. J. Vogelaar heeft lange tijd in het onderwijs gewerkt. De doelgroep kent hij ook 
vanuit zijn catechese-ervaring. Zijn intentie is dat jonge mensen Hem mogen leren 
kennen, Die Zelf gezegd heeft: ‘Onderzoekt de Schriften, want gij meent in dezelve 
het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen’ (Joh. 5:39).

D.J. Vogelaar

Dichterbij II

€7,95

Nieuw!Nieuw!Nieuw!Nieuw!

Trouw!
Anne-Lynn van Beek

‘Hosea’, klinkt de stem weer. ‘Ga heen en trouw met Gomer.’ Gomer, denkt Hosea, ik ken helemaal geen Gomer?
De stem spreekt verder: ‘Gomer is een vrouw die je niet trouw zal blijven, Hosea. Net als Israël, die niet trouw blijft aan hun 
God. Ze zal het bed delen met andere mannen en zwanger van hen worden. Toch wil ik dat je met haar trouwt.’

‘Trouw!’ Dat zegt God tegen de profeet Hosea. Hosea moet trouwen. Niet met een goede vriendin of een aardige kennis, 
maar met een wildvreemde vrouw. Hij krijgt een bevel van God én een waarschuwing: Gomer zal je niet trouw blijven.

Het volk Israël is ook ontrouw. Ze dienen de afgoden en zijn God vergeten. Hosea probeert het volk te waarschuwen voor 
de naderende straf, maar het volk lijkt doof voor zijn waarschuwingen. Het gaat toch goed met het volk? Ze hebben een 
goede oogst gehad, genoeg eten en de Israëlieten genieten van het leven. 
Maar God doet wat Hij belooft…

Een mooi boek voor kinderen vanaf tien jaar, die meer willen weten over het leven van de profeet Hosea.

Leeftijd: 10+

Trouw!

€9,95
Prijs

ISBN: 978-94-6335-104-1 | 72 pag. | Paperback

NIEUW
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Nieuw!

Praten over God - hoe doe jĳ  dat? 
Ds. G. J. van Cappellen 

Praat jij weleens met klasgenoten of collega’s over God?
Dat is moeilijk! zeg je misschien. En dat is het ook. Maar toch is het nodig. Steeds meer jongeren weten steeds minder over 
de Bijbel.
Zie dit boek als een steuntje in de rug bij je gesprekken met andersdenkenden. Gebruik dit boek telkens weer! Er komen tal 
van onderwerpen langs, die voor jou én de ander belangrijk zijn. Ze worden op een toegankelijke wijze beschreven.
Ieder hoofdstuk sluit af met een Bijbelstudie. Daarom is het ook goed bruikbaar op de jeugdvereniging of een (jongeren)
gespreksgroep.

Ds. G.J. Capellen is emeritus predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerken, woont met zijn vrouw in Damwoude en doet 
pastoraal werk in Broeksterwoude Andreasgemeente

Doelgroep: Jongeren

Binding in Bevinding 
Dr. C.A. van der Sluijs   

Gedachten uit het verleden worden in dit boek opnieuw overdacht en doordacht met het oog op de Bijbelse bevinding en 
het bevindelijke leven, die het wezenlijke segment zijn van de gereformeerde gezindte in ons land. 
Dr. C.A. van der Sluijs analyseert scherpzinnig, gebonden aan Schrift en belijdenis. Zijn taalgebruik is doorspekt van 
rijmwoorden en woordspelingen. 
Wie daar doorheen kijkt, ontdekt ‘een warme en ernstige overtuiging aangaande de bijbelse prediking en bevinding’ 
(ds. J.M.J. Kieviet in zijn aanbeveling op de achter� ap). 
Ook dr. J.B. ten Hove, prof. dr. W. van Vlastuin en ds. W.A. Zondag schreven voor dit boek een hartelijke aanbeveling.

Doelgroep: Ouderen en jongeren die (niet) bezorgd zijn om de Kerk, geïnteresseerden in kerkgeschiedenis

ISBN: 978-94-6335-107-2 | Paperback ISBN: 978-94-6335-106-5 | Paperback

NIEUW

€14,95
Prijs circa

€17,95
Prijs circa

Nieuw!

NIEUW

verschijnt in oktober

verschijnt in oktober
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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 le-
zen. 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 winnende 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

Herdrukken Theologie

Catechismus voor jou
Ada Schouten - Verrips

In de kerk wordt uit de Heidelbergse Catechismus gepreekt. Dat is 
soms best moeilijk voor jonge kinderen. In het gezin napraten over 
zo’n preek is ook niet altijd eenvoudig.  Dit boekje volgt de tekst 
van de Catechismus op de voet en probeert zo de oude woorden 
begrijpelijker te maken.

Prachtige tekeningen ondersteunen de uitleg.
Dit boek is ook in het Duits vertaald.

Leeftijd: 4+ 

ISBN: 978-94-63350-35-8 | 115 pag. | Hardcover
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Prachtige tekeningen ondersteunen de uitleg.
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Leeftijd: 4+

€ 4,95

€ 8,00

9 789491 586804

Gekomen om te dienen
Onder redactie van Om Sions Wil

Kerstfeest - God gaf Zijn Zoon.

De Zoon des mensen kwam naar deze aarde om te dienen, niet om gediend te worden.
Hij gaf Zijn ziel tot een rantsoen voor velen 
(naar Mattheüs 20 vers 28).

Tijdens de adventstijd en rond kerst gaat het aloude Evangelie open. Ook worden er op bij-
eenkomsten of gewoon thuis verhalen verteld en voorgelezen.

Deze bundel is uitermate geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen.

ISBN: 978-94-6335-074-7 | 80 pag. | Paperback
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Kerstfeest - God gaf Zijn Zoon.

De Zoon des mensen kwam naar deze aarde om te 
dienen, niet om gediend te worden.

Hij gaf Zijn ziel tot een rantsoen voor velen 
(naar Mattheüs 20 vers 28).

Tijdens de adventstijd en rond kerst gaat het aloude 
Evangelie open. Ook worden er op bijeenkomsten of 

gewoon thuis verhalen verteld en voorgelezen.

Deze bundel is uitermate geschikt voor kinderen, 
jongeren en volwassenen.

GEKOMEN OM 

GEKOMEN OM 

ADA SCHOUTEN-VERRIPS E.A.

te dienen

te dienen

Deel 2:

Een getrouw Woord
Petrus Brouwer  

In deze preken is een onderscheidend woord te vinden. Voor degenen die Jezus Christus wel 
met de mond belijden, maar steunen op iets buiten Hem is het een ernstige waarschuwing. 
Voor bekommerden  een bemoediging en voor Zijn bevestigd volk een troostboodschap. De 
Koning der eeuwen is dat al van eeuwigheid en blijft dat ook te midden van alle wisselingen 
in de tijd. Een tijd waarin onzekerheid en de vraag: ‘Wat is waarheid?’ veel ervaren en gehoord 
worden. Ook in de jonge gemeente van Efeze leefde veel vragen over hoe men zich in de chris-
telijke  gemeente moest gedragen. Paulus geeft daarvoor  aanwijzingen. 

Doelgroep: Persoonlijk gebruik, geschikt voor leesdiensten

ISBN: 978-94-6335-065-5 | 115 pag. | Hardcover

€ 12,95

Belĳ denis 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 da-
gelijkse leven een ware christen wilt 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 
enzovoort. Genoeg dus om over na te denken. Geschikt voor persoonlijke of 
gezamenlijke Bijbelstudie.

ISBN: 978-94-91586-87-3 | 304 pag. | Paperback

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
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Theologie Theologie

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

€ 6,50

De drie doopvragen 
Ds. J. Catsburg

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

Doelgroep: Doopouders.

ISBN: 978-94-63350-18-1 | 77 pag. | Paperback

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 ge-
schikt voor de leesdienst. Het boek bevat een korte levensbeschrijving van de hand van ds. 
M. van Kooten

Doelgroep: Persoonlijk gebruik, geschikt voor leesdiensten.

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

De rechtvaardiging van 
de goddeloze
Ds. J. Catsburg

In dit boekje gaat de auteur uitvoerig in op ‘de rechtvaardiging van de goddeloze’. Hij schrijft 
onder andere: ‘God rechtvaardigt dadelijk de goddeloze. Wij doen niets: de zondaar wordt lij-
delijk gerechtvaardigd. Het wonderlijke geschenk wordt door de lege hand des geloofs aange-
nomen. Heere, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp!’

Doelgroep: Jongeren en ouderen.

ISBN: 978-90-7478-792-5 | Paperback

Muur of poort?
Jij en de uitverkiezing

Uitverkiezing. Moeilijk woord? Lastige zaak? Of wonderlijke troost? Wat als ik níet uitverkoren 
ben? Of hoe weet ik dat ik juist wel uitverkoren ben? Vragen die je hart kunnen vervullen. 
Speciaal voor jou hebben we een aantal predikanten en (oud)ambtsdragers gevraagd om er 
iets over te schrijven. Zij doen dit aan de hand van de Bijbel en de belijdenisgeschriften. Lees 
het biddend. Opdat je in mag stemmen met Psalm 65 vers 5: Welzalig is hij [ben ik] dien Gij 
verkiest en doet naderen, dat hij [ik] wone in Uw voorhoven. Aan dit boekje werkten mee: Bart 
Bolier, G. van de Breevaart, ds. G. Gerritsen, ds. M. Joosse, ds. W.M. Mulder, ds. A. Snoek en ds. 
A.C. Uitslag. 

Doelgroep: Jongeren en ouderen die meer willen weten over het thema 'Uitverkiezing'.

ISBN: 978-94-6335-046-4 | 90 pag. | Paperback

€ 7,95

€ 16,95

€ 8,95 € 6,95

Verloren en Gevonden
Overdenkingen over de verloren zoon

Ds. J. Catsburg

De gelijkenis van de verloren zoon is al heel wat keren bepreekt en er zijn door Gods genade ook men-
sen die zich hebben leren herkennen in deze jongen. Daarom blijft deze gelijkenis altijd weer nieuw 
en actueel. Ds. Catsburg heeft in Garderen een serie preken aan deze geschiedenis gewijd en op zijn 
geheel eigen, karakteristieke wijze zorgt hij ook ervoor dat de gelijkenis gaat leven. Zijn zeer unieke stijl 
heeft tijdens zijn leven velen aangesproken en ook dit boek zal de lezer aanspreken. 

Doelgroep: Jongeren en ouderen.

ISBN: 978-94-9158-628-6 | Paperback

Hudson Taylor en Maria
Een huwelijk dat in de hemel gesloten is

John pollock

Hudson Taylor (1832-1905) heeft ons veel te zeggen. Alleen zijn manier van werken in China 
al ...! Vertrouwend op God, maar niet op geld. En de middelen kwamen er, ondanks alle tegen-
stand en tegenspoed. Hudson Taylors huwelijk met Maria heeft ons ook veel te zeggen. Dit 
boek is er een getuigenis van hoe hun liefde in de hemel begon. Een drievoudig snoer wordt 
niet haast verbroken. Maria was het die Hudson steunde en stuurde, hoewel zij nooit de plaats 
van haar man innam, maar de vrouw bleef die de Bijbel ons tekent. Haar wandel was in oot-
moed, eenvoud en liefde. 

Doelgroep: Liefhebbers van zendingsgeschiedenis.

ISBN: 978-94-6335-038-9 | 266 pag. | Hardcover

€ 7,50

€ 17,95

9 789491 586606
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Overwinning
Wat zegt de Bijbel over de eindtijd?

Ds. J. van Meggelen

Wil je meer weten over de eindtijd, het duizendjarig rijk, de antichrist, het laatste oor-
deel, de toekomst van Israël, enzovoort? Dan moet je dit boek lezen. In twaalf korte 
hoofdstukken komt de Bijbel zélf aan het woord. Het is speciaal geschreven voor jon-
geren. Elk hoofdstuk is voorzien van gespreksvragen. Je kunt het dus ook gebruiken 
op de vereniging of Bijbelkring. Ds. J. van Meggelen is predikant binnen de Hersteld 
Hervormde Kerk.

Doelgroep: Jongeren.

ISBN: 978-94-6335-045-7 | 82 pag. | Paperback

€ 9,95

Vertrouw op Mĳ 
Cora Krijgsman

Vertrouw op Mij is het levensveranderende verhaal van Leo en Cora Krijgsman nadat zij 
hun kinderen Martijn en Marit moesten loslaten na een ernstige stofwisselingsziekte.

Een moeilijke weg die zij met Gods hulp mogen volbrengen. Dit boek is hopelijk tot 
steun en herkenning voor andere ouders in een soortgelijke situatie. Daarnaast is het 
een herinnering aan Martijn en Marit. Maar bovenal een getuigenis van Gods zorg in tij-
den van moeite en verdriet.

Doelgroep: Ouders, familieleden, vrijwilligers en medewerkers in de zorg.

ISBN: 978-94-6335-080-8 | 228 pag. | Hardcover

Heiligmaking  
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. Uitermate ge-
schikt om als belijdenisgeschenk te geven. Gezien de belangstelling voor dit boek is 
er tevens een cursus ontwikkeld om het stapsgewijze door te nemen (info@cursus-
senoudvaders.nl).

Doelgroep: Ouderen en jongeren.

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

9 789491 586590

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 kapitaal 
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 levendige 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 gees-
telijk onderwijs, niet in het minst aan de vier kinderen die ze kreeg, maar ook aan an-
deren. 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. | Hardcover

De Alpha en de Omega
Ds. E. van Meer

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 predi-
kantschap in Hervormd Utrecht tot bekering. Vanaf die tijd bracht hij een schriftuurlijk-be-
vindelijke prediking. Voor de inhoud van de boeken 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 pro� jt van het 
praktische geloofsleven’. Ds. E. van Meer schreef nog in de oude spelling. Dit is in deze uitga-
ve omgezet naar de hedendaagse Nederlandse spelling zonder dat de voor Ds. E. van Meer 
zo herkenbare 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. | Hardcover

De liefde van Christus
John Welch

John Welch (±1570-1622) werd in zijn dagen een type van Christus genoemd. Hij wandelde 
met God en had een zeer nauw geestelijk leven. Van deze godzalige predikant zijn een tien-
tal preken uit het Engels vertaald door Ruth Pieterman. De eerste twee preken gaan over 
het laatste oordeel (Openbaring 20:11 en 12). Daarna volgen acht preken over het ware 
berouw (Openbaring 2:2, 3 en 5).  De preken worden voorafgegaan door een uitgebreide 
levensbeschrijving.

Doelgroep: Geïnteresseerden in kerkgeschiedenis, gemeenteleden die graag preken met  

diepgang lezen.

ISBN: 978-94-6335-027-3 | 209 pag. | Hardcover

Theologie Theologie

€ 17,95

€ 19,95€ 17,95

€ 18,50

€ 24,95
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Bi jbelstudies Bi jbelstudies en puzzelen

Mĳ n 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 aan-
gekeken. Werk je echt niet? Maar je opleiding dan, je talenten? Het begrip zelfverloochening is niet 
eenvoudig. Dit boekje wil een handreiking zijn voor al diegene die aanlopen tegen hun (on)moge-
lijkheden. Ook thema's als 'hoe leer je je kinderen zichzelf te verloochenen' en 'kruis dragen' komen 
aan de orde. 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: 78-94-6335-014-3 | 80 pag. | Paperback

€ 7,95

Strĳ den in Gaza
Ds. M.A. Kempeneers

Simson is misschien wel de meest omstreden � guur uit de Bijbel. Als je aan kinderen vraagt wie 
Simson is, dan vertellen ze over die sterke man die een leeuw doodde, in zijn eentje een groot 
leger versloeg en een zware poort wegdroeg. Terwijl ouderen misschien eerder denken aan zijn 
zwakheid op het terrein van het zevende gebod en de vraag stellen: is dat nou een knecht van 
God? Bij elk hoofdstuk staat een te lezen Bijbelgedeelte en een te zingen psalm. Dat maakt dit 
boek geschikt voor persoonlijke of gezamenlijke Bijbelstudie. 

Doelgroep: Jongeren.

ISBN: 978-94-6335-078-5 | 132 pag. | Paperback

Die liefl ĳ k zĳ n en harten treff e
Achtergrond en betekenis van enkele Psalmen

B.S. van Groningen

De Psalmen spreken over de dagelijkse geloofspraktijk. Veel facetten van het geloofsleven vin-
den we erin terug. Deze Bijbelstudies gaan over de Psalmen 1, 8, 23, 32, 45, 56, 73, 98, 116, 130, 
137 en 150.

Doelgroep: Jongeren, gezinnen, (Bijbelstudie)verenigingen, kerkenraden. 

ISBN: 978-90-74787-85-7 | 92 pag. | Paperback

Belĳ denis 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 leef-
wereld. 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.  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. Geschikt voor persoonlijke of gezamenlijke Bijbelstudie.

ISBN: 978-94-91586-87-3 | 304 pag. | Paperback

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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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 onderzoek blijkt dat er nog zoveel meer te vinden 
is in de schat van Gods Woord. Geschikt voor persoonlijke gebruik, huisgodsdienst en Bijbelstudiever-
eniging.

Doelgroep: Jongeren en ouderen.

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

Leven in Egypte
Ds. M.A. Kempeneers

Een boek voor jou over Jozef. Als godvrezende jongeman leefde hij middenin de wereld. Hij werd 
geconfronteerd met allerlei verleidingen en zonden. Net als jij. En daarom kun je veel van hem leren. 
Het is verbazingwekkend hoe hij middenin de wereld staande is gebleven en zijn geloof niet heeft 
verloochend. Je kunt veel van hem leren over hoe je om moet gaan met bijvoorbeeld verleidingen 
op seksueel gebied en werelds amusement. Wat je moet doen als je geconfronteerd wordt met lijden 
en verdriet. Enzovoort. Bij elk hoofdstuk staat een te lezen Bijbelgedeelte en een te zingen Psalm. Dat 
maakt dit boek geschikt voor persoonlijke of gezamenlijke Bijbelstudie.

Doelgroep: Jongeren.

ISBN: 978-94-6335-066-2 | 122 pag. | Paperback

€ 8,95

€ 12,50

In tien Bijbelstudies wordt het boek Amos uitgelegd. Deze Bijbelstudies 

willen een handreiking zijn voor de bestudering van het boek Amos. 

Dat is mogelijk voor persoonlijke Bijbelstudie, maar ook in groepsverband 

of op Bijbelstudieverenigingen. Het boek Amos is het meer dan waard 

om niet alleen gelezen te worden, maar bij nauwkeurig onderzoek blijkt 

dat er nog zoveel meer te vinden is in de schat van Gods Woord.

De titel is ontleend aan een tekst uit Amos 5 vers 6:  ‘Zoekt de HEERE 

en leeft’. Uit deze tekst blijkt duidelijk dat de HEERE geen lust heeft in 

onze dood, maar daarin heeft Hij lust, dat wij ons bekeren zouden en 

leven. In vers 4 van hetzelfde hoofdstuk staat het nog directer: ‘Zoekt 

Mij en leeft’!

 

De schrijver is docent godsdienst aan het Wartburg College (locatie 

Guido de Brès). Hij schrijft regelmatig artikelen in de Gezinsgids en 

Om Sions Wil. Hij is ouderling in de Gereformeerde Gemeente van 

Hendrik-Ido-Ambacht en geeft les aan de Cursus Godsdienst Onderwijs.

Zoekt de HEERE en leeft 
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Even puzzelen voor jong en oud Deel 4
J.J. de Pater

Uit de Bijbel kun je veel leren! 
Niet alleen via de prediking, of het onderwijs op school, maar ook door er zelf mee bezig te zijn. 
Dit boekje met vijftien Bijbelse puzzels is een prima manier om uw/jouw Bijbelkennis te vergro-
ten. Het kan alleen, maar ook in gezinsverband gebruikt worden. Bijvoorbeeld op zondagmid-
dag of -avond. De puzzels zijn ook geschikt voor club of vereniging.

Doelgroep: Gezinnen, club en vereniging.

ISBN: 978-94-6335-041-9 | 24 pag. | Paperback

€ 4,95

Puzzeltĳ d
Willeke den Ouden en Janneke Koetsier

Puzzelen kun je op verschillen plaatsen en tijdstippen doen. Even tijd nemen voor een puzzel is 
een goede tijdsbesteding. In dit puzzelboek zijn verschillende soorten Bijbelse puzzels opgeno-
men voor diverse leetijden.
Neem puzzeltijd! Op zondag, 's avonds, tijdens een vakantie, of zomaar tussendoor.

Doelgroep: Kinderen en ouderen.

ISBN: 978-94-6335-062-4 | 52 pag. | Paperback
JANNEKE KOETSIER & WILLEKE DEN OUDEN

Puzzel  Puzzel  

Puzzelen
met een open 

Bijbel

tĳ dtĳ d
Puzzelen kun je op verschillen plaatsen en tijdstippen doen. Even 
tijd nemen voor een puzzel is een goede tijdsbesteding. In dit 
puzzelboek zijn verschillende soorten Bijbelse puzzels opgenomen 
voor diverse leeftijden.
Neem puzzeltijd! Op zondag, 's avonds, tijdens een vakantie, of zomaar 
tussendoor.

De auteurs van dit puzzelboek werken mee aan de puzzelrubriek in het 
gezinsblad Om Sions Wil.

Puzzeltijd,   Puzzelen m
et een open Bijbel

Janneke Koetsier en W
illeke den O

uden

€ 8,50
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Dagboeken

Wĳ ze wensen voor jonge mensen
Geesje Vogelaar – van Mourik

Wil jij iets leren? Wil je wijs worden? Natuurlijk, zeg je, wie wil er nu niet wijs worden?
Als je veel weet, kun je een goede baan krijgen. En veel geld verdienen. Is dat het 
belangrijkste voor jou? Nee toch? Wijs ben je als je God kent. Hij wil jou wijze lessen 
leren. Lees daarom elke dag in de Bijbel, Gods Woord.
Deze dagboekstukjes willen jou helpen. Ze gaan over Psalmen en Spreuken.
Wijze lessen… voor jou!

Doelgroep: Jongeren, die de Bijbel moeilijk vinden.

ISBN: 978-94-6335-088-4 | 372 pag. | Paperback

€ 18,50

Van Jozua tot Samuel
J. Boeder

Mozes is gestorven, Jozua geroepen door de HEERE. De reis van het volk van Israël 
door de woestijn is ten einde. En dan begint de strijd in het Beloofde Land. Een strijd 
tegen wezenlijke, aardse vijanden. Maar ook een strijd tegen zonden vanbinnen. 
Want al is het volk bij het afscheid van Jozua duidelijk met de belijdenis ‘wij zullen de 
HEERE dienen’, de praktijk is weerbarstig. En Gods stra� en zwaar. Tegelijkertijd blinkt 
Zijn genade in het boek Richteren en het leven van Samuël. De HEERE laat het werk 
van Zijn handen niet varen! Om Jezus’ wil.
Dit dagboek gaat over de geschiedenissen van Jozua, de richters en Samuël. 
De auteur heeft veel pastorale ervaring als ambtsdrager.

Doelgroep: Gezinnen, alleenstaanden, ouderen.

ISBN: 978-94-6335-086-0 | 372 pag. | Paperback

Van Alpha tot Omega Deel 1, 2, 3 en 4  
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 Bijbelhoofdstuk-
ken 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 gezinsdag-
boek. om de Bijbel van kaft tot kaft te lezen en te begrijpen.

Doelgroep: Gezinnen die de Bijbel van het begin tot het eind willen lezen.

Deel 1: ISBN: 978-94-91586-30-9 | 370 pag. | Paperback

Deel 2: ISBN: 978-94-91586-52-1| 370 pag. | Paperback

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

Deel 4: ISBN: 978-94-6335-036-5 | 370 pag. | Paperback

9 789491 586521

9 789491 586309
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€ 14,50 € 14,50€ 14,50 € 14,50
Deel 1: Deel 3:Deel 2: Deel 4:
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Dagboeken

Indien Wĳ sheid ontbreekt
Dagboek over Bijbelse kernwoorden onder redactie ds. A.A. Egas

Dit dagboek is in verschillende opzichten bijzonder. In de eerste plaats omdat het zeven 
dagen lang een Bijbels kernwoord behandelt. Door middel van de uitleg van verschillen-
de Bijbelteksten wordt het kernwoord van diverse kanten belicht en wordt een bevinde-
lijke toepassing gemaakt naar het hart van de lezer. Verder is het een bijzonder dagboek 
omdat de predikanten die meewerken uit de hele breedte van onze gereformeerde ge-
zindte komen. Zo mag iets zichtbaar worden van die ene Kerk, waar Christus het Hoofd 
van is. Het dagboek maakt duidelijk dat er, ondanks de verschillende accenten die gelegd 
worden, sprake is van één Bijbelse boodschap. 

Het dagboek is ook als Bijbelstudieboek te gebruiken.

Doelgroep: Gezinnen.

ISBN: 978-94-6335-072-3 |  Hardcover
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Indien Wijsheid      
ontbreekt

Het dagboek dat u, jij hier in handen hebt, is in verschillende 
opzichten bijzonder. In de eerste plaats omdat het zeven dagen lang 
een Bijbels kernwoord behandelt. Doormiddel van de uitleg van 
verschillende Bijbelteksten wordt het kernwoord van diverse kanten 
belicht en wordt een bevindelijke toepassing gemaakt naar het hart 
van de lezer. Verder is het een bijzonder dagboek omdat de 
predikanten die meewerken uit de hele breedte van onze 
gereformeerde gezindte komen. Zo mag iets zichtbaar worden van 
die ene Kerk, waar Christus het Hoofd van is. Het dagboek maakt 
duidelijk dat er, ondanks de verschillende accenten die gelegd 
worden, sprake is van één Bijbelse boodschap. 

Het dagboek is ook als Bijbelstudieboek te gebruiken.

Indien u wijsheid ontbreekt. Het is het verlangen van de schrijvers dat 
de Heere bij het lezen van dit dagboek u en jou naar Zijn belofte die 
Wijsheid wil schenken. 
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Onder redactie van ds. A.A. Egas

Indien 
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€ 18,50
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: muren, 
deuren, ramen, lampen en nog veel meer. Je doet ook heel veel in huis: spelen, lezen, 
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 Bijbel-
gedeelten 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 geschreven 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.

Leeftijd: 8+

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

€ 14,50

€ 18,50
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Graankorrel in de aarde
Het leven van Jan de Bakker, martelaar
Henry Wessels

Jan Janszoon zal hier, in Den Haag, het schavot op gebracht worden en aldaar verbrand 
worden tot pulver – opdat er aan hem geen herinnering meer zal zijn.

Zo luidde het vonnis dat op vijftien september 1525 werd uitgesproken. Kort daarna 
werd Jan de Bakker de brandstapel opgeleid. Bijna vijfhonderd jaar na zijn dood wordt 
hij nog steeds herinnerd als de eerste martelaar van de Reformatie in de noordelijke 
Nederlanden.

Zijn lichaam werd verbrand, maar vergeten werd hij niet. Meester Aert, Jans vriend en 
mede-reformator, vertelde zijn zoon over Jans geloof, zijn strijd, zijn moed, zijn angst, 
zijn trouw tot in de dood. Dit is zijn verhaal.

Doelgroep: Jongeren en ouderen.

ISBN: 978-94-6335-090-7 | 308 pag. | Paperback

Voorbĳ  de bewoonde wereld
Ada Schouten - Verrips

Eindelijk is het buurhuis weer bewoond. Mari-Ann is razend nieuwsgierig naar de nieuwe 
bewoners. Ze hoeft niet veel geduld te hebben voor de eerste ontmoeting. De nieuwe 
buurjongen rijdt haar ondersteboven met zijn � ets. Gijs heet hij, en hij is omgeven door een 
heleboel geheimzinnigheid. Mari-Ann weet het al gauw heel zeker: er is iets aan de hand in 
dat buurhuis. Maar wat ...? En hoe kan zij Gijs helpen?  
12+ boek over een heftig en actueel onderwerp.

ISBN: 978-94-6335-048-8 | 145 pag. | Paperback

Laat mĳ  niet gaan
Henri Wessel

Wat moet je doen als je verliefd wordt op iemand die de Heere niet dient? Jan, een jonge 
student, worstelt met deze vraag. Hij verlangt naar Esther, en voelt zich onweerstaanbaar 
tot haar aangetrokken. Hij kan haar niet laten gaan. Tegelijk wil hij God blijven dienen. Wat 
is Gods weg? Hoe regeert God zijn leven? Deze vragen worden nog sterker als zijn moeder 
ziek blijkt te zijn. Hij vraagt zich af of God wel te vertrouwen is. Wie moet hij loslaten, Esther 
of de Heere? Is dat geen onmogelijke keus? Young adult roman met een aanspreekbaar 
thema uit het studentenleven.

ISBN: 978-94-6335-052-5 | 150 pag. | Paperback

€ 13,95

€ 13,95

€ 14,95

Jan Janszoon zal hier, in Den Haag, het schavot op gebracht worden en aldaar verbrand 

Zo luidde het vonnis dat op vijftien september 1525 werd uitgesproken. Kort daarna 
werd Jan de Bakker de brandstapel opgeleid. Bijna vijfhonderd jaar na zijn dood wordt 
hij nog steeds herinnerd als de eerste martelaar van de Reformatie in de noordelijke 

Zijn lichaam werd verbrand, maar vergeten werd hij niet. Meester Aert, Jans vriend en 
mede-reformator, vertelde zijn zoon over Jans geloof, zijn strijd, zijn moed, zijn angst, 

Leesverhalen
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Het geheim van Emma
José Kwakkel

Wat is dat voor geluid …? Lieke wordt een beetje wakker. Er ritselt iets. Zou Emma …? 
Ineens gaat Emma rechtop zitten. Het is nu donker in de tent. ‘Hoor jij dat ook?’ vraagt 
Emma bang. ‘Een geluid!’ zegt Lieke. ‘Ik zoek de lamp op.’ Lieke en Emma zijn vriendinnen. 
Lieke vindt dat Emma soms raar doet. Ze ontdekt het geheim van Emma. Er zijn ook veel 
leuke dingen. De juf trouwt! Lieke leert wat er in de Bijbel staat over het huwelijk. En… de 
meiden maken nog iets spannends mee, middenin de nacht! 
Een leuk en leerzaam boek voor kinderen vanaf zeven jaar. Avi E4. 

ISBN: 978-94-6335-049-5 | 85 pag.

€ 8,50

Kinderboeken Kinderboeken

Ton wil stoer zĳ n
Janco Bunt - Koster

Fien is al groot. Fien kan alles. Ze denken dat Ton niets kan. Maar hij wil stoer zijn! Ton glipt 
de deur uit samen met de hond van Fien. Weg van huis, naar het bos. Hij gaat een schat 
zoeken. Mag dat wel? De lucht wordt donker en het gaat heel hard regenen. Ton is klet-
snat en hij voelt zich niet meer zo stoer. Zal hij naar huis gaan? Nee… hij heeft een ander 
plan!

Lees zelf hoe stoer Ton dán is!
Dit is het tweede deel van de serie Fien en Ton.

Leeftijd: 6+ Avi: E3

ISBN: 978-94-6335-063-1 | 64 pag. | Hardcover

Fien wil een paard
Janco Bunt - Koster

Fien en Ton zijn zus en broer. Ze gaan naar opa en oma met een tas.
Maar die is veel te zwaar! Onderweg gaat er van alles mis.
Dan komen ze bij een paard. Ton is er bang van. Fien niet. Zij wil ook een paard. 
Als ze jarig is. Dat is een goed idee! Of … toch niet?

Dit is het eerste deel van de serie Fien en Ton.
Samen beleven ze heel wat. Veel leesplezier!

Leeftijd: 6+ Avi: E3

ISBN: 978-94-6335-050-1  | 93 pag. | Hardcover

Pĳ len voor Mark
Jeanet Zuidweg

Het is woensdagmiddag. Mark heeft zin om spoorzoekertje te doen en hij haalt het stoep-
krijt uit de schuur. De grote zus van Julia wil de pijlen wel zetten. Ze verzamelen een hoop 
kinderen die mee willen doen. Mark gaat met zijn verrekijker op stap en  ze doen allerlei 
opdrachten. Als ze thuiskomen, belooft mama dat zij ook een keer een speurtocht uit zal 
zetten. Maar kan ze dat wel? Ze is toch ziek? Ze hebben al pijlen moeten volgen in het zie-
kenhuis… op weg naar de dokter. ‘Opdrachten bedenken kun je zelfs ’s nachts, als je niet 
kunt slapen’, lacht mama. Maar het duurt nog wel een hele poos voor Mark écht mama’s 
pijlen kan gaan volgen…

Leeftijd: 8+ Avi: E4

ISBN: 978-94-6335-060-0 | 120 pag. | Hardcover

PRIJS
 € 8,95

PRIJS
 € 8,95
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Ton wil stoer zi jn
Janco Bunt - Koster

Lee� ijd: 6+ 
Avi: E3

JANCO  BUNT - KOSTER

Fien is al groot. Fien kan alles.
Ze denken dat Ton niets kan. Maar hij wil stoer zijn!

Ton glipt de deur uit samen met de hond van Fien.
Weg van huis, naar het bos.
Hij gaat een schat zoeken.
Mag dat wel?
De lucht wordt donker en het gaat 
heel hard regenen.
Ton is kletsnat en hij voelt zich niet 
meer zo stoer.
Zal hij naar huis gaan?
Nee… hij hee�  een ander plan!

Lees zelf hoe stoer Ton dán is!

Dit is het tweede deel van de serie Fien en Ton.

Het is woensdagmiddag.
Mark heeft zin om spoorzoekertje te doen en hij haalt het 
stoepkrijt uit de schuur.
De grote zus van Julia wil de pijlen wel zetten.
Ze verzamelen een hoop kinderen die mee willen doen.
Mark gaat met zijn verrekijker op stap en  ze doen allerlei 
opdrachten.

Als ze thuiskomen, belooft mama dat zij ook een keer 
een speurtocht uit zal zetten. Maar kan ze dat wel? 
Ze is toch ziek? Ze hebben al pijlen moeten volgen in het 
ziekenhuis… op weg naar de dokter.  
‘Opdrachten bedenken kun je zelfs ’s nachts, als je niet 
kunt slapen’, lacht mama.
Maar het duurt nog wel een hele poos voor Mark écht 
mama’s pijlen kan gaan volgen…
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Jeanet Zuidweg

Pijlen 
           voor Mark

Leeftijd: +8   Avi: M5

Pijlen 
           voor Mark

€ 8,50

€ 8,75

€ 8,10
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Als een dief in de nacht
Jannie Koetsier - Schokker

Het is donker, aardedonker. Het stormt en het water zwiept rondom 
het eiland omhoog. Maar de bewoners van het huis, slapen rustig. 
Ze bemerken niet dat ze zich in groot gevaar bevinden. De dief 
sluipt naar binnen. Opeens een schreeuw.  Moeder stapt uit bed en 
schudt haar man wakker. Eruit, eruit. 
Er is water op de vloer. Dan snelt moeder naar de kinderen die op 
zolder slapen. Moeders stem klinkt angstig, Hanna eruit, het water 
stijgt.  Verbaasd komt Hanna overeind. Moeder roept Heidi en Adri.  
Slaapdronken kijken ze hun moeder aan. Onmiddellijk aankleden, 
het water, komt. Niet begrijpend kijken ze haar aan. Snel, snel. Dan 
gaat alles in een vlug tempo. Ze moeten vluchten, maar kan dit 
nog? Zijn ze niet te laat? Oma en opa, moeten 
ook vluchten. Zal dit lukken? Maar waarheen?

Een waargebeurd verhaal opgetekend van iemand die het 
meegemaakt heeft.

Leeftijd: 10+

Het is woensdagmiddag. Mark heeft zin om spoorzoekertje te doen en hij haalt het stoep-
krijt uit de schuur. De grote zus van Julia wil de pijlen wel zetten. Ze verzamelen een hoop 
kinderen die mee willen doen. Mark gaat met zijn verrekijker op stap en  ze doen allerlei 
opdrachten. Als ze thuiskomen, belooft mama dat zij ook een keer een speurtocht uit zal 
zetten. Maar kan ze dat wel? Ze is toch ziek? Ze hebben al pijlen moeten volgen in het zie-
kenhuis… op weg naar de dokter. ‘Opdrachten bedenken kun je zelfs ’s nachts, als je niet 
kunt slapen’, lacht mama. Maar het duurt nog wel een hele poos voor Mark écht mama’s 
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€ 8,75
Blz 33/34 Die eenvoudige wijsheid leert

€8,20
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ISBN: 978-94-6335-084-6 | 80 pag. | Hardcover
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De Bijbelverhalen in de serie ‘Die eenvoudigen wijsheid leert’ zijn bijzonder geschikt voor kin-

deren van groep één tot en met vijf. Bij elk verhaal staat een Bijbelgedeelte aangegeven en 

wordt een kerntekst genoemd. Ben Horsthuis en Jaap Kramer verzorgden 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. Er zijn geen afbeeldingen 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: 978-94-91586-72-9 | 64 pag.

Wat de Heere belooft (deel 2)
Ada Schouten - Verrips

ISBN: 978-94-91586-73-6 | 64 pag.

Hoe de Heere zorgt (deel 3)
Ada Schouten - Verrips

ISBN: 978-94-91586-74-3 | 64 pag.

Mozes de knecht van God (deel 4)
Ada Schouten - Verrips

ISBN: 978-94-91586-75-0 | 64 pag.

Door de woestĳ n (deel 5)
Ada Schouten - Verrips

ISBN: 978-94-91586-76-7 | 64 pag

Serie ‘Die eenvoudigen wĳ sheid leert’ 
Ada Schouten - Verrips

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
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Die eenvoudigen wijsheid leert - deel 1

Ada Schouten -VerripsAda Schouten -Verrips

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
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Ada Schouten -VerripsAda Schouten -Verrips

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
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Die eenvoudigen wijsheid leert - deel 3
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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
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Die eenvoudigen wijsheid leert - deel 4

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

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

Hoe de Heere hoort (deel 8)
ISBN: 978-94-6335-028-0 | 64 pag.

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

Ver van huis (deel 10)
ISBN: 978-94-6335-024-2 | 64 pag.

Hoe de Heere redt (deel 11)
ISBN: 978-94-6335-026-6 | 64 pag.

Naar Bethlehem (deel 12)
ISBN: 978-94-6335-029-7 | 64 pag.

Wonderen van Uw hand (deel 13)
ISBN: 978-94-91586-92-7 | 64 pag.

Milde handen, vriendelĳ k 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.

Verkondigt alle landen (deel 20) 
ISBN: 978-94-6335-030-3 | 64 pag.

9 789491 586828

9 789491 586835
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Prijs per deel € 7,95
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Opruiming!

OP = OP
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Opruimingsboeken!
Bij de opruimingsboeken vindt u boeken die uit het fonds van Om Sions Wil 

gaan. Deze boeken heeft Om Sions Wil al langer in de verkoop en restanten 

staan hier. Kijk hier voor leuke aanbiedingen. 

kĳ k snel op!
Houd onze website in de gaten voor boeken die ook in de opruiming komen!

www.omsionswil.nl/boeken/opruimingsboeken

€ 5,00 € 5,00

Opruiming Opruiming

€ 5,00€ 5,00

1 2

€ 5,00 € 5,00

9 789491 586415

9 789074 787765 9 789074 787895

1 2

9 789491 586538 9 789491 586712

DS.J.LOHUIS

  

P
asen, geen punt m

aar een kom
m

a
 1 K

orinthe 15 en de waardering van ons lichaam

DS.J.LOHUIS

 1 Korinthe 15 en de 

waardering van o
ns lichaam

 1 Korinthe 15 en de 

waardering van o
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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.

Pasen, 
geen punt maar een komma

Pasen, 
geen punt maar een komma

€ 5,00 € 5,00

9 789491 586224

€ 5,00
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Interview

Mijn naam is Anne Bruins. Ik ben 45 jaar en 

woon met mijn man en onze drie tieners 

(twee meisjes en een jongen) in Kampen. 

Vroeger was ik secretaresse, sinds ik kinderen 

heb, ligt mijn prioriteit bij mijn gezin. Nu ze 

wat ouder worden, komt er weer meer tijd 

voor andere dingen.

Anne Bruins
INTERVIEW MET

Hoe het schrĳ ven begon
Ik ben met verhaaltjes schrijven begonnen toen ik in groep 3 

leerde lezen en schrijven. Als ik een leuk plaatje vond, plakte ik 

dat in mijn verhaaltjesschrift en schreef er wat bij. Mijn hoofd 

zat altijd vol met fantasie. Soms vertelde ik zelf verzonnen ver-

halen aan jongere kinderen. Die zoog ik dan ter plekke uit 

mijn duim. Toen ik een tiener werd, schreef ik steeds langere 

verhalen. Ik hoopte dat het ooit een boek zou worden dat uit-

gegeven zou worden. Eén keer (ik was 16) heb ik een verhaal 

ingestuurd naar een gezinsblad en dat is toen gepubliceerd. 

Ik wist zelf nog niet dat het erin stond en werd door een paar 

docenten op school op mijn schouder getikt: wat een leuk 

verhaal heb je geschreven. Na mijn trouwen heb ik er lange 

tijd niets mee gedaan. Tot onze kinderen begonnen te lezen 

en het een na het andere kinderboek hier in huis kwam. Ik las 

ze vaak zelf of las aan hen voor. Op een gegeven moment be-

gon het bij mij te ‘kriebelen’ en kwam mijn ‘oude wens’ weer 

boven: zelf een kinderboek gaan schrijven. Ideeën waren er 

genoeg, maar toch heb ik er nog een hele tijd over nagedacht 

wat het zou moeten worden, totdat…

Het idee
In het najaar van 2018 las ik een roman over het leven van 

Katharina von Bora. Dat vond ik heel boeiend. Toen ik het uit 

had, wist ik ineens wat ik wilde: een boek over haar leven 

schrijven voor kinderen en jongeren. Ik had al veel mooie kin-

derboeken gelezen over mannen die God op een bijzondere 

manier gebruikt heeft in Zijn Koninkrijk. Maar waar zijn de ver-

halen over vrouwen? vroeg ik me af. Die zijn er veel minder. 

Het leek me mooi om daar ‘iets mee te gaan doen’.

Onderzoek
Om een historisch boek te schrijven moet je eerst onderzoek 

doen, want het verhaal moet natuurlijk wel kloppen. Ik heb 

verschillende boeken gekocht die over Katharina’s leven gaan 

en ook een paar over Luther. Sommige waren in het Duits. 

Daarin vond ik veel bruikbare informatie die in Nederlandse 

boeken niet te vinden was. Erg handig dus dat ik vroeger op 

school ook andere talen geleerd heb! Nadat ik heel veel gele-

zen had, heb ik een tijdschema gemaakt en in chronologische 

volgorde alle gebeurtenissen uit Katharina’s leven opgeschre-

ven. Zo kon ik ook een globale hoofdstukindeling maken. Ver-

der is er natuurlijk op internet veel informatie te vinden. Een 

mooi voorbeeld is het kloosterleven. Käthe woonde jarenlang 

in een Cisterciënzerklooster, maar er is bijna niets van haarzelf 

over die tijd bekend. Wel kun je informatie vinden hoe het le-

ven in zo’n klooster was, zodat je toch een waarheidsgetrouw 

verhaal kunt schrijven. Het kost dus veel tijd om onderzoek te 

doen, maar dat vond ik juist heel leuk. 

Het verhaal over 
Käthe
In mijn boek gaat het over 

Käthe (haar o�  ciële naam is 

Katharina) die na de dood 

van haar moeder als klein 

meisje door haar vader naar 

een klooster wordt gebracht. 

Hier groeit ze op met de ge-

dachte dat ze haar hele leven in het klooster zal moe-

ten doorbrengen. Maar Käthe komt tot de ontdekking 

dat het kloosterleven niet Bijbels is en besluit, samen 

met een aantal andere nonnen, een vluchtpoging te 

wagen. De gevluchte nonnen zoeken hulp bij Martin 

Luther in Wittenberg. Hij regelt onderdak voor hen en 

probeert een huwelijkspartner te vinden. Käthe heeft 

een veelbewogen leven gehad, maar door alles heen 

is Gods hand zichtbaar. Ik vind het mooi om dat aan 

mijn lezers door te geven: wie je ook bent, in welke tijd 

je ook leeft, wat jouw omstandigheden ook zijn: God 

blijft altijd Dezelfde. Als we met Hem leven, kan Hij 

ook in jouw en mijn leven tot Zijn doel komen.

Het verhaal over 
Käthe

van haar moeder als klein 

meisje door haar vader naar 

een klooster wordt gebracht. 
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SAMEN 
RICHTING 
ZOEKEN

Nu vernieuwd.  
Download hem nu!

Voor 

jongere
n 

en oude
re

6 dagen in de week een 

korte overdenking.

Deze app is gratis

beschikbaar in de diverse

app-stores.

NIEUW!

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.

Om Sions Wil
Om Sions Wil mag zich verheu-

gen 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, Boeken 

& Mu ziek, Onderweg met, Belij-

denisgeschriften, Column, Voor 

de vrouw, Puz zelplein, Opvoeding 

en onder wijs, Denk & Doe -12, Op-

merkzaam, Gedichten, Vervolgver-

haal, De lofzang klimt..., Onder alle 

volken, etc.

Ook
digitaal

beschikbaar!

Om Sions Wil

Proefabo
€9,95
voor 2 maanden

(stopt automatisch)
Jaarabo

€2,05
per nummer

incl. jongerenkatern
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Uitgeverij Om Sions Wil
Oost Kinderdijk 19
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