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‘Wat is er met je? Waarom ren je niet lekker door het bos?
Waar is je baas?’
Er komt een schorre blaf uit zijn bek.
Mijn ogen glijden over de hond.
Van zijn neus naar zijn achterlijf.
Van zijn oren naar zijn poten.

‘BLOED!’ klinkt het ineens naast me.
Jochem is toch komen kijken.
‘Hij heeft bloed.’

Wout weet ALLES over dieren! Met een vader als dieren-

arts en een moeder als veearts, kan dat ook niet anders. En 

alles wat hij niet weet, dat zoekt hij gewoon op! Als Wout 

op een dag tijdens het mountainbiken een gewonde hond 

zonder chip vindt, gaat hij op zoek naar de eigenaar, maar 

dat blijkt een stuk makkelijker gezegd dan gedaan. Lukt het 

hem de hond zonder naam weer thuis te brengen?
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Met een vader als dierenarts en een moeder als 

veearts, kan het niet anders dan dat Wouts hoofd 

gevuld is met feitjes over dieren. 

KOKBOEKENCENTRUM
ISBN 9789026623585

Een Bijbel voor kinderen van nu. Hier worden zestig verhalen 

uit de Bijbel aan elkaar verbonden door middel van pijltjes, 

vragen en supergrappige tekeningen. Zo heb je de Bijbel nog 

nooit gelezen!

KOKBOEKENCENTRUM
ISBN 9789026624414

Een feestelijk voorleesboek vol verhalen door het 

jaar heen. Lucas en Noor beleven samen grote en 

kleine avonturen.

KOKBOEKENCENTRUM
ISBN 9789026623349

€ 15,99

€ 16,99

€ 24,99

In de sportieve kinderboekenreeks ‘FRNZ4EVER’  

heeft Carlijn, die al sinds haar achtste op volleybal 

zit, de wens om ook op duikles te gaan.

KOKBOEKENCENTRUM
ISBN 9789026624537

Dit boek wil kinderen van 8 – 12 jaar helpen aan de 

hand van de scheppingsdagen aan de slag te gaan 

met het thema ‘Duurzaamheid’.

BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN 
ISBN 978946369148

Samen op ontdekkingsreis is hét boek over christelijk 

opvoeden. Vol tips voor ouders/verzorgers om samen 

met hun kind God steeds beter te leren.

DE WONDERWOLK
ISBN 9789083045580

€ 15,99

€ 17,99

€ 16,99
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Een jaar na het einde van de Amerikaanse Burgeroorlog is de Ierse 
Catriona op zoek naar haar broer Ryan, die als Ierse immigrant 
gedwongen werd om mee te vechten met het Zuiden.

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

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

Met veel oog voor historische details vertelt Alexander een 
meeslepend verhaal over waarheid, verraad en onwaarschijnlijke 
romantiek, dat tegelijk de vele schakeringen van Gods volmaakte 
verlossing laat zien.

Met warmte en liefde toont Tamera ons hoop en geloof aan het werk te 
midden van het lijden. (Lynn Austin)

Tamera Alexander schreef een groot aantal romans die allemaal 
in het Nederlands vertaald zijn. Ze stond op de bestsellerslijst van 
USA Today en werd dit jaar opgenomen in de ‘Hall of Fame’ van de 
Christy Awards, de belangrijkste christelijke boekenprijs in Amerika.

NUR 302

ISBN: 978 90 519 4598 0

9 789051 945980
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De spanningen tussen voor- en tegenstanders van de slavernij 

zetten ook de relatie tussen Catriona en Wade onder druk.  

Het wordt nog spannender als Catriona onder verdenking komt 

en Wade die verdenking moet onderzoeken.

UITGEVERIJ VAN WIJNEN
ISBN 9789051945980 

De geloften en overtuigingen van een Old Order-men-

nonietenstel worden uitgedaagd in deze ontroerende, 

eigentijdse roman.

DE BANIER
ISBN 9789087182755

Een boeiend, meeslepend verhaal dat je  

meeneemt in de tijd van Jezus rond Pasen.  

Over volwassen worden, boosheid overwinnen 

en ontdekken wat liefde is.

THE GRACE FACTORY
ISBN 9789082953954

€ 19,50

Een prachtige nieuwe young adult dat het verhaal 

vertelt van de vriendschap tussen de islamitische 

Aicha en de christelijke Sara.

KOKBOEKENCENTRUM
ISBN 9789026624490

€ 17,99

€ 21,00

Edith Cavell helpt in WOI heimelijk geallieerde soldaten en 

helpt hen uit België te ontsnappen. Zal Edith haar naasten-

liefde met de dood moeten bekopen?

DE BANIER
ISBN 9789087184704

€ 17,95

€ 21,50



Drie vrouwen in Irak leven onder het regime van 

Saddam Hussein. Welke offers zijn ze bereid te 

brengen om hun geliefden te beschermen?

MOZAÏEK
ISBN 9789023960393

Een op waargebeurde feiten gebaseerd verhaal over de 

Zuid-Afrikaanse Boerenoorlog en de situatie in hedendaagse 

strafkampen, waarin twee oerkrachten elkaar raken: macht 

en liefde.

MOZAÏEK
ISBN 9789023960171

€ 22,99

€ 21,99

Het waargebeurde verhaal van domineesvrouw 

Anna Pannekoek die in 1845 tegen haar zin naar 

exotisch Suriname emigreert.

KOKBOEKENCENTRUM
ISBN 9789029730679

€ 21,99

Als een jonge weduwe en het vijfjarige zoontje van haar 

zus plots op elkaar zijn aangewezen, ontstaat er een  

bijzondere band dankzij de kracht van verhalen.

KOKBOEKENCENTRUM
ISBN 9789029731058

€ 21,99

Het waargebeurde verhaal van het verzet van 

een groep studenten tegen het nazi-regime. 

KOKBOEKENCENTRUM
ISBN 9789029730891

€ 21,99



Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan  

zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn. Dit mysterie is groot… 

Efeziërs 5:31-32

‘Ik word moe van al die sentimentele verhalen over het huwelijk.  

Op bruiloften, in de kerk en op de zondagsschool hoor ik verhalen die 

de diepgang hebben van een wenskaart. Het huwelijk is een hele hoop 

dingen, maar het is allesbehalve sentimenteel. Het huwelijk is heerlijk, 

maar ook moeilijk. Het is vol vurige vreugde en kracht, maar ook vol 

bloed, zweet en tranen, vol inzichtgevende nederlagen en uitputtende 

overwinningen. Ik ken geen enkel huwelijk van meer dan een paar 

weken oud dat getypeerd kan worden als een sprookje.

Het is dan ook niet zo gek dat vers 32 in de Bijbeltekst hierboven het 

enige vers is in Paulus’ beroemde betoog over het huwelijk, waarmee 

de meeste stellen wel uit de voeten kunnen. Soms kruip je in bed, na 

een lange, zware dag waarop je elkaar probeerde te begrijpen, en kun 

je alleen nog maar verzuchten: “Wat een groot mysterie is dit!” Bij 

tijd en wijle lijkt je huwelijk net een onoplosbare puzzel, een doolhof 

waarin je verdwaald bent.

Dat alles geloof ik, en toch is er geen relatie tussen mensen die groter 

of belangrijker is dan het huwelijk. (…) Vandaar dat het, net zoals bij 

het kennen van God zelf, moeilijk en pijnlijk, maar toch ook waardevol 

en wonderlijk is om je man of vrouw te leren kennen en liefhebben.’ 

(uit Hoofdstuk 1 van dit boek)

Tim Keller is stichter en predikant van de Redeemer Presbyterian 

Church in New York City. Eerder verschenen van hem In alle redelijk-

heid (10e druk), De vrijgevige God (6e druk), Namaakgoden (2e druk), 

Ruim baan voor gerechtigheid en Kruistocht.

ISBN 978 90 5194 440 2
NUR 707

Gods wijsheid 

over gevende 
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huwelijk

Tim Keller
samen met Kathy Keller
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‘Sentimentele verhalen over het huwelijk vind ik vermoeiend 

om aan te horen. Het huwelijk is veel, maar het is allesbe-

halve zoetelijk. Het huwelijk is groots, maar zwaar. Het is 

een brandende vreugde en kracht, en toch is het ook bloed, 

zweet en tranen, vernederende nederlagen en uitputtende 

overwinningen.’ – Tim Keller

UITGEVERIJ VAN WIJNEN
ISBN 9789051944402 

Een bijzonder dagboek waarin Francine Rivers de thema’s  

uit haar meest gelezen roman Bevrijdende liefde volgt:  

afwijzing, opgeven, redding, bevrijding, verzoening en herstel.

KOKBOEKENCENTRUM
ISBN 9789029730419

Een moderne klassieker, die je kijk op het leven verandert.

KOKBOEKENCENTRUM
ISBN 9789026623844

 HUWELIJKS-
DAGBOEK

Een zegel 

op je hart

Tim Keller
samen met Kathy Keller
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Dit nieuwe dagboek van Tim en Kathy Keller sluit aan bij hun 

eerdere boek Het huwelijk – Gods wijsheid over gevende liefde. Het kan 

echter heel goed zelfstandig gebruikt worden. Het dagboek biedt 

echtparen een dagelijkse overdenking om Gods wijsheid te vinden 

voor hun huwelijksleven. Elke dag bevat een Bijbeltekst of een citaat 

uit Het huwelijk, gevolgd door een kort commentaar en suggesties 

voor gesprek en gebed.

Wij zien het huwelijk als vriendschap-met-een-missie. Oude, traditionele 

huwelijken geven prioriteit aan de rol van het ouderschap, en in het 

moderne huwelijk worden de verlangens van romantische geliefden hoog 

gewaardeerd, maar wij betogen dat echtgenoten, naast al het andere, vooral 

elkaars beste vrienden moeten zijn. Vriendschap moet echter ergens over 

gaan, en in het huwelijk moet het gaan om geestelijke groei en de manier 

waarop beide partners elkaar helpen om meer op Christus te lijken. 

Huwelijksdagboek is een betrouwbare gids als het gaat om 

vriendschap, toewijding en discipelschap in de context van een 

huwelijk dat gefundeerd is op het christelijk geloof. Het helpt je om 

Gods wijsheid te verbinden met je huwelijk. 

Tim Keller was senior pastor van de Redeemer Presbyterian Church 

in New York City. Eerder verscheen een groot aantal titels van hem, 

waaronder de bestsellers In alle redelijkheid en De vrijgevige God.

Kathy Keller studeerde theologie aan het Gordon-Conwell 

Theological Seminary. Ze schreef samen met Tim Het huwelijk, 

Psalmendagboek, en Spreukendagboek.

NUR 707

ISBN 978 90 5194 583 6

9 789051 945836
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Dit dagboek biedt echtparen een dagelijkse overdenking om Gods 

wijsheid te vinden in hun huwelijksleven. Elke dag bevat een Bijbel-

tekst, een citaat uit Het huwelijk, een commentaar van de Kellers 

en suggesties voor gesprek en gebed. In deze reeks ook beschik-

baar: Psalmendagboek en Spreukendagboek.

UITGEVERIJ VAN WIJNEN
ISBN 9789051945836

Het huwelijk is een zegen die teruggaat naar het Paradijs.  

Ds. Vergunst behandelt aan de hand van Bijbelse gegevens 

heel praktisch en heel eerlijk allerlei vragen rond het huwelijk.

DE BANIER
ISBN 9789087182786

Het verbijsterende waargebeurde verhaal van een vrouw die 

zich opgaf om christenen te doden, en toen de dood in de 

ogen moest zien omdat ze er zelf een werd.

BREVIER UITGEVERIJ
ISBN 9789492433626

€ 20,00

€ 21,00

€ 19,99

€ 22,99

€ 18,95

€ 19,95



Hét verhaal over eerlijke handel. Reinier van den Berg 

(weerman): “De conclusies in het boek zijn onontkoom-

baar. Lezen!” Elbert Smelt: “Goed boek”.

SKANDALON  UITGEVERIJ
ISBN 9789493220010

€ 19,95

Wanneer haar dochtertje overlijdt in de baarmoeder 

staat Ineke voor een proces van rouw en worsteling 

met God. Een ontroerend, herkenbaar en eerlijk boek.

TRIPLE BOEKEN
ISBN 97898302789

€ 15,95

Willem J. Ouweneel legt kort en krachtig uit wat de kern en 

de blijvende waarde is van het christelijk geloof.

KOKBOEKENCENTRUM
ISBN 9789043535229

Een nieuwe, eigentijdse berijming van alle 150 psalmen 

op de Geneefse melodieën.

KOKBOEKENCENTRUM

ISBN 9789043535762

Kees schildert met woorden. Dat is ook wat je in dit 

bijzondere dagboek tegenkomt. Verhalen met diepgang, 

die je iedere dag aan het denken zetten.

.

OPWEKKING

ISBN 9789059696716

€ 16,99

€ 22,50

€ 22,50



Het christelijk geloof geeft zin aan het bestaan. Het helpt ons om 

het leven te begrijpen. En het helpt ons zinvol te leven. Maar hoe 

dan precies?

Tom Wright gaat in dit mooie en toegankelijk boek te rade bij 

een van de indrukwekkendste teksten uit de wereldliteratuur: het 

Evangelie van de apostel Johannes. Hij behandelt zeven wegwijzers 

naar God, die iedereen in zijn leven herkent: gerechtigheid, liefde, 

spiritualiteit, schoonheid, vrijheid, waarheid, macht. We zoeken 

ernaar, we kunnen er niet zonder, en we brengen er toch vaak zo 

weinig van terecht. Maar elk van deze zeven wegwijzers, hoe krom 

en kapot ze ook vaak zijn, wijzen een weg naar een zinvol leven. 

Een weg naar God.

Sommige auteurs schrijven scherpzinnig over het menselijk leven. 

Andere zijn heldere vertolkers van de Bijbel. Tom Wright is het in  

dit boek allebei. Hij verweeft de beide elementen meesterlijk.  

(Nicholas Wolterstorff)

Ik zou geen beter boek weten voor wie zoekt naar de zin van het 

bestaan en onze plaats in de wereld. Ik ga dit boek nog jaren 

aanbevelen! (Jason Harris)

NUR 707

ISBN 978 90 519 4590 4

9 789051 945904

Tom Wright (1948) was van 2003 tot 

2010 bisschop van Durham in de Church 

of England. Sinds 2019 is Wright als senior 

research fellow verbonden aan Wycliffe Hall, 

een theologisch college van de Universiteit  

van Oxford. Wright is volgens velen de belang-

rijkste hedendaagse nieuwtestamenticus.  

Zijn populaire serie De Bijbel voor iedereen 

(Nieuwe Testament) is als complete set van  

19 delen verkrijgbaar.
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Het christelijk geloof geeft zin aan het bestaan. Het helpt ons 

om het leven te begrijpen. En het helpt ons zinvol te leven. Maar 

hoe dan precies? Tom Wright gaat in dit mooie en toegankelijk 

boek te rade bij één van de indrukwekkendste teksten uit de 

wereldliteratuur: het Evangelie van de apostel Johannes.

 

UITGEVERIJ VAN WIJNEN

ISBN 9789051945904 

Een stevig maar ook heerlijk praktisch com-

mentaar op het hele Nieuwe Testament, van 

de grootste nu levende kenner, Tom Wright. 

De losse delen kosten € 17,95, voor de hele 

serie betaalt u bijna 100 euro minder!

UITGEVERIJ VAN WIJNEN

ISBN 9789051943269 

€ 22,50

€ 249,00
€ 341,05

Nouwen nodigt ons aan de hand van Rembrandts meesterwerk 

‘De Terugkeer van de Verloren Zoon’ uit om de parabel van de 

scheppende, onvoorwaardelijke en bevrijdende liefde van God, 

anders te zien en te begrijpen.

UITGEVERIJ LANNOO 
ISBN 9789401436274

387 dagelijkse meditaties van Henri Nouwen waarmee hij 

zijn geloof, zijn eigen credo, heeft uitgeschreven. 

UITGEVERIJ LANNOO 
ISBN 9789401460095

€ 19,99

€ 22,99

In zes stappen maakt Nouwen duidelijk wat het voor hem 

betekent om Jezus te volgen. Hij doet dat aan de hand van 

Bijbelpassages die hij vaak verrassend weet te ontsluiten. 

UITGEVERIJ LANNOO 
ISBN 9789401468787

€ 19,99

Dagelijkse meditaties, samengesteld uit Nouwens 

nalatenschap, die helpen om een spirituele houding te 

vinden in vertrouwelijke relaties en pijnlijke confron-

taties, in persoonlijk lijden en mededogen.

UITGEVERIJ LANNOO 

ISBN 9789401460095

€ 19,99



Het boek bevat veel praktische voorbeelden 

die je helpen om samen met God door moei-

lijke tijden te gaan. Met vragen voor gesprek 

of persoonlijke reflectie.

EVERREAD UITGEVERS

ISBN 9789066944473

Kom dichter bij je verlangen en geef de monnik in jezelf 

stem. Een unieke combinatie van boek en cd, van spiri-

tualiteit, theologie en muziek.

UITGEVERIJ ADVENIAT

ISBN 9789493161702

Het Koninkrijk van Jezus is niet van hier. Het is omgekeerd, tegengesteld en 

ongezien. Zodra we overgezet zijn in dat hemelse Rijk, begint er een uitda-

gende en soms pijnlijke reis van transformatie: groeien in koninklijk denken.

UITGEVERIJ ROYAL MISSION PRODUCTIONS

ISBN 9789082010671

Sta op en schitter brengt mooie en hoopvolle gedachten 

van God samen in een geweldig dagboek. Dit boek is een 

gedenksteen van Gods goedheid in uitdagende tijden.  

Een herinnering aan de zegen die Hij geeft in bange dagen. 

UITGEVERIJ ROYAL MISSION PRODUCTIONS

ISBN 9789082010688

€ 21,95

€ 16,95

€ 17,50

€ 15,00

De auteurs werken vijftien jaar als zendelingen 

in Nigeria als ze op een nacht worden ontvoerd. 

Indrukwekkend getuigenis van Gods tegenwoor-

digheid te midden van terreur en onzekerheid.

DE BANIER

ISBN 9789087184872€ 19,95

Iedereen krijgt vroeg of laat met lijden te maken.  

De waaromvraag blijft vaak onbeantwoord. God blijft 

echter Dezelfde. Dat geeft houvast. Hij weeft vreugde en 

verdriet in ons leven.

 

DE BANIER

ISBN 9789087183677
€ 16,95



Jezus’ kruis en opstanding zijn de kern waar de hele Bijbel 

om draait. Dit boek beschrijft niet alleen wat er is gebeurd, 

maar vooral wat de betekenis van kruis en opstanding is.

BREVIER UITGEVERIJ

ISBN 9789492433640

Sytze de Vries doordenkt in miniaturen het Johannes- 

evangelie zoals hij dit kan: dichterlijk en fijngevoelig,  

intiem en vertrouwelijk, altijd vanuit het hart.

SKANDALON

ISBN 9789493220065

€ 20,00

€ 22,50

Verschillende publicaties pleiten voor een open houding van 

het christelijk geloof voor de evolutietheorie. Daarbij wordt 

wel aandacht gegeven aan de Bijbel, maar de nadruk ligt op 

de theologie of de geloofsleer. In dit boek wil Geertsema 

duidelijk maken dat die tegenstelling niet terecht is.

BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN 

ISBN 9789463691109

€ 28,90

Heilige Herrie is het Nirvana voor muziekliefhebbers die 

meer willen weten over de crossovers tussen popmu-

ziek en geloof. Corjan Matsinger neemt je mee in zijn 

jarenlange pelgrimsreis door de hitlijsten.

BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN 

ISBN 97894363691109

€ 16,90

Dit boek stelt de vraag of we geloof in God de Schepper 

en wetenschappelijke kennis op een natuurlijke manier 

met elkaar kunnen verbinden. 

BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN 

ISBN 9789463690737

€ 35,00


