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Waarde, Aren van
Titel van het boek

Recensie

Gerda van Leeuwen

Acht gelijkenissen over het Koninkrijk
Acht
dergelijkenissen
hemelen over het Koninkrijk der hemelen
Auteur: Aren van Waarde
Uitgever: EverRead
Prijs: € 10,00
ISBN: 9789066 943964
Het boekje “acht gelijkenissen over het Koninkrijk der Hemelen” is een
helder geschreven boekje, dat vaak puntsgewijs uitleg geeft over de 8
gelijkenissen die we vinden Mattheus 13.
Deze uitleg zal voor velen anders zijn dan ze ooit gehoord hebben, maar is
zeker de moeite waard om te lezen en erover na te denken.

Qureshi, Nabeel
Titel van het boek

Recensie

Maartje Bac

Allah of Jezus, een persoonlijke zoektocht
Allah of naar
Jezus,
de een
waarheid
persoonlijke zoektocht naar de waarheid
Auteur: Nabeel Qureshi
Uitgever: Kok
Prijs: €24,99
ISBN: 9789043528290
368 pagina's
Op een toegankelijke manier vergelijkt de schrijver de Islam met het
Christendom. Door persoonlijke ontmoetingen en verhalen, maar ook door
wetenschappelijk onderzoek.
De bewijzen die Nabeel vond op deze persoonlijke zoektocht, veranderde
zijn hart en zijn leven en dat van vele anderen.
Een duidelijk en prettig te lezen boek voor iedereen die meer wil weten over
de verschillen tussen deze godsdiensten. Aanbevolen.
16 september 2017 is Nabeel, na een ernstige ziekte overleden in de leeftijd
van 34 jaar.

01-03-2018

Pagina 1 van 4

Boekrecensies - NIEUWE publicaties uit onze periodiek
Slagter, H.B. (Hoite)
Titel van het boek

Recensie

Belangrijke Bijbelwoorden

Belangrijke Bijbelwoorden
Auteurs: Hoite en Peter Slagter
Uitgever: EverRead
Prijs: € 5,50
ISBN: 9789066 944039
Geloof, gerechtigheid, genade, uitverkiezing en verzegeling zijn de 5
belangrijke woorden uit de Bijbel die in dit boekje worden behandeld. De
vraag: "wat voor betekenis hebben ze in de Bijbel en welke plaats hebben
ze in onze persoonlijke relatie met God" wordt zo goed mogelijk
beantwoord.
Alle 5 woorden komen bij het nadenken erover uit bij de genade van God en
het is ook weer genade dat het nadenken over deze woorden je doet
groeien in begrip van Wie God voor je is.

Titel van het boek

Recensie

Belangrijke Bijbelwoorden

Belangrijke Bijbelwoorden
Auteurs: Hoite en Peter Slagter
Uitgever: EverRead
Prijs: € 5,50
ISBN: 9789066 944039
Geloof, gerechtigheid, genade, uitverkiezing en verzegeling zijn de 5
belangrijke woorden uit de Bijbel die in dit boekje worden behandeld. De
vraag: "wat voor betekenis hebben ze in de Bijbel en welke plaats hebben
ze in onze persoonlijke relatie met God" wordt zo goed mogelijk
beantwoord.
Alle 5 woorden komen bij het nadenken erover uit bij de genade van God en
het is ook weer genade dat het nadenken over deze woorden je doet
groeien in begrip van Wie God voor je is.

Titel van het boek

Recensie

De gezonde leer

De gezonde leer
Auteur: Hoite Slagter
Uitgever: EverRead
Prijs: € 5,00
ISBN: 9789066 944008
De term - de gezonde leer- is in de Bijbel alleen te vinden in de drie laatste
brieven van Paulus: de beide brieven aan Timotheüs en de brief aan Titus.
De gezonde leer mogen we zien als de leer die gebaseerd is op de
openbaring van het geheimenis - de boodschap over het lichaam van
Christus - waarover Paulus schrijft in zijn eerdere brieven aan de Efeziërs
en de Colossenzen.
Het is een klein boekje, maar met een belangrijke inhoud, zeker in onze tijd.
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Meijeren, Marieke van
Titel van het boek

Recensie

Maartje Bac

Een hemel zonder schroeven

Een hemel zonder schroeven
Auteur: Marieke van Meijeren
Uitgever: Mozaïek
Prijs: €17,99
ISBN: 9789023996958
158 pagina's
Het aangrijpende verhaal van Maria, een oude dame, die, na het overlijden
van haar man, niet meer voor zichzelf kan zorgen en opgenomen moet
worden. Wanhopig klemt ze zich vast aan wat haar dierbaar is. Een eerlijk
verhaal.
Mooi geschreven, maar niet altijd even gemakkelijk te begrijpen.

Diverse auteurs
Titel van het boek

Recensie

Handelingen 2017/4

Handelingen 2017/4
een nummer van het tijdschrift voor Praktische Theologie en
Religiewetenschap.
Diverse auteurs
Uitgever: Kok ten Have
Prijs: € 15,00
ISBN: 8713791 906469
Dit is een speciaal nummer dat helemaal handelt over religieuze muziek
met een accent op christelijke kerkmuziek in de liturgie.
Het belang van muziek wordt op vele manieren belicht waarna wordt
geëindigd met de tekst uit Psalm 147:7: Zing de Heere een beurtzang met
dankzegging, zing Psalmen voor onze God met de harp. Deze
aanmoediging van de Psalmist heeft de kerk al vanaf haar eerste dagen ter
harte genomen; de eerste christenen zongen en door de eeuwen heen heeft
muziek en zang altijd een rol gespeeld in de geloofsbeleving van
christenen.
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Joubert, Irma
Titel van het boek

Recensie

Jenny Korpershoek-van Mourik

Het meisje uit het verscholen dorp Het meisje uit het verscholen dorp
Auteur: Irma Joubert
Uitgever: Mozaïek
Prijs: € 23,99
ISBN: 978 90 239 5053 0
Nunspeet, 1943. Mentje is een meisje van 9 jaar die met haar vader op een
klein boerderijtje in de buurt van Vierhouten woont. Op een dag wordt haar
vader samen met de Joodse onderduikers opgepakt. Mentje komt terecht in
het Pas-Opkamp, waar enkele tientallen onderduikers een tijdelijke
schuilplaats vinden. Dit is de eerste verhaallijn. De tweede verhaallijn begint
in Zuid-Afrika. Daar is de hoofdpersoon de 21-jarige Tinus die zich als
vrijwilliger bij het Engelse leger meldt en zo moet meevechten bij de slag
om Arnhem. Bij Arnhem ontmoet hij Mentje onder zeer gevaarlijke
omstandigheden. De vraag die in het hele boek meegaat, is: zal Mentje
haar vader terugvinden? De auteur heeft veel moeite gedaan om zich te
verdiepen in het dagelijks leven in de tweede wereldoorlog in Nederland.
Ook heeft zij zich verdiept in het Nederlandse verzet. Alle personen, behalve
de hoofdpersonen uit het boek, hebben echt bestaan. In het boek komt
Mentje, door de oorlogsomstandigheden, ouwelijk over, maar ze moet
zelfstandig al heel veel beslissingen nemen! Een prachtig boek om te lezen.
Het is het tweede deel van een trilogie. Het eerste deel “Hildegard” speelt
voornamelijk in Duitsland. Het derde deel zal zich meer in Engeland
afspelen. Deze boeken laten zien dat de geschiedenis van Zuid-Afrika en
Europa niet los van elkaar staan. Als historica wil de auteur ons daar op een
zeer boeiende manier wat van laten zien!

Waals, Jacqueline van der
Titel van het boek

Recensie

Aagje Lingen

Verzamelde gedichten

Verzamelde gedichten
Auteur: Jacqueline E. van der Waals
Uitgeverij Kok Utrecht
Prijs: € 29,99
IBSN:
978 90 435 2847 4
Dit mooie, goudkleurig uitgevoerde boek, bevat alle gedichten van de
bekende auteur Jacqueline Elisabeth van der Waals (1868-1922), óók de
vier ongepubliceerde- en de vier niet gebundelde gedichten.
Haar doods- natuur- en geloofsgedichten zijn veelal niet alleen geschreven
met een ongekende diepgang, maar ook vaak met alle eenvoud.
De uitgever schrijft in zijn voorwoord dat Van der Waals een intrigerende
dichteres was en een boeiende persoonlijkheid van grote betekenis voor het
protestants deel van Nederland. Deze gouden editie, (gebaseerd op die van
1999) dient een kroon te dragen en is als zodanig bedoeld. Aanbevolen!

EINDE VAN DIT OVERZICHT
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