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het Woord

het Woord
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Dit Bijbels dagboek is voor het grootste deel samengesteld uit meditaties, die 

dominee E. Venema na zijn arbeidzame leven ons naliet. Verder zijn enkele 

preken hiervoor gebruikt.

Door zijn eigen manier van uitdrukken en heldere bevindelijke uitleg van 

de Schrift boeit dominee Venema nog steeds bijzonder. Middels dit unieke 

dagboek geeft hij ons veel onderwijs uit Gods Woord. Daarbij benadrukt hij 

de noodzaak om op Gods leerschool gebracht en door de Heilige Geest on-

derwezen te worden.

Veelal is gekozen voor vervolgstof. De overdenkingen komen zowel uit het 

Oude- als ook uit het Nieuwe Testament, in volgorde van de Schrift. Tevens is 

er rekening gehouden met het kerkelijk jaar.

 

Voor de ouderen is gekozen voor een 

duidelijk lettertype, zodat dit dagboek 

zeer toegankelijk is voor jong en oud.

Reeds eerder verscheen een dagboek 

van dominee E. Venema met dezelfde 

opzet met als titel ‘Op Gods leerschool’.

 

Ds. Eetze Venema (1922-2003) diende 

achtereenvolgens: Maassluis (CGK), 

Zwijndrecht (CGK en GG), Drachten, 

Middelburg-Centrum, Elspeet en  

Scherpenisse.

O P  D E 
L E E R S C H O O L  VA N

OP GODS LEERSCHOOL
Ds. E. Venema  - Bijbels dagboek

In dit dagboek houdt ds. E. Venema ons voor wat op Gods leerschool geleerd wordt. 
Vervolgstof uit het O.T. en N.T. met aandacht voor feeststoffen. 

 ISBN:  9789461151353

OP GODS LEERSCHOOL + 
OP DE LEERSCHOOL VAN HET WOORD
ISBN: 9789461151896

OP DE LEERSCHOOL VAN HET WOORD
Ds. E. Venema  - Bijbels dagboek

Dezelfde opzet als Op Gods leerschool. Alleen de leerstof is verschillend.

 ISBN:  9789461151483

D
dagboek bij de bijbel met uitleg 

en de kanttekeningenbijbel

Dagelijks 
onderwijs

9789461150912
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Bij het dagelijks bijbellezen is goed onderwijs noodzakelijk. Velen raadplegen 

hiervoor de Bijbel met uitleg en de kanttekeningen uit de Statenvertaling. 

Beide bronnen geven immers een beknopte, eenvoudige uitleg en toelichting 

op de Schrift.

Dit bijzonder leerzame dagboek sluit hierbij aan: de Bijbel met uitleg als 

ook de kanttekeningen worden in de meditaties geciteerd. Deze citaten zijn 

gecursiveerd weergegeven. 

De meditaties gaan over bekende personen of thema’s en u volgt tevens 

het kerkelijk jaar. De vervolgstof noopt tot verder lezen. Achterin staan de 

feeststoffen die jaarlijks op een verschillende datum vallen. Zo is dit dagboek 

niet jaargebonden. 

De auteurs zijn afkomstig uit de gereformeerde gezindte. De medewerkende 

predikanten komen uit de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde 

Gemeenten in Nederland, de Hersteld Hervormde Kerk, de Protestantse 

Kerk Nederland en de Christelijk Gereformeerde Kerk.

Dit dagboek geeft veel onderwijs op onze levensweg en is ook heel geschikt 

om door jongeren gelezen te worden.

PreDiKANteN uit De GereformeerDe GeZiNDtePreDiKANteN uit De 

GereformeerDe GeZiNDte

DAGELIJKS ONDERWIJS
Dagboek bij de Bijbel met uitleg  
M.m.v. predikanten uit de GG, GGIN,
 HHK, PKN, CGK  
ISBN:  9789461150912

OVERDENKEN MET DE 
KANTTEKENINGEN 
Bijbels dagboek  M.m.v. predikanten 
Ger. Gem. ISBN: 9789461150073   
Sterk afgeprijsd  
van 19,95 voor 

LEZEN MET DE 
KANTTEKENINGEN
Bijbels dagboek  M.m.v. predikanten 
GG, GGIN en OGG  ISBN: 9789076466835 
 Sterk afgeprijsd 
van 19,95 voor 

20,95

20,95

30,00

9,95 9,9519,95

Dagboeken

PAKKET VENEMA-DAGBOEKSET: 
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In deze themaprekenserie staan preken van predikanten 
uit de Gereformeerde Gemeenten – uitzonderingen daar gelaten -
 rond een bepaald thema. Vanaf heden worden in tweetallen 
themapreken in brochurevorm uitgegeven onder de naam ‘Kanselserie’. 

Prijs per deel:  18,50, abonnementsprijs               

Van lijden tot heerlijkheid      
D

s. J. M
ol

Van lijden 
  tot heerlijkheid

9789461151513

DS. J. MOL 

Dit prekenboek ‘Van lijden tot heerlijk-
heid’ bevat feeststoffen van het kerkelijk 
jaar. Daarin zijn opgenomen een preek 
over Kerst, Lijden, Goede Vrijdag, Pasen, 
Hemelvaart en Pinksteren. Al deze zes 
preken zijn in de Gereformeerde Gemeen-
te te Drachten gehouden.

We worden in deze bundel bepaald bij de trappen van Chris-
tus’ vernedering en die van Zijn verhoging. Dominee Mol 
wijst erop dat deze gangen ook bevindelijk gekend moeten 
worden, wil het wel zijn.

Speciaal voor ouderen is een duidelijk en groter lettertype 
gebruikt. De opbrengst komt mede ten bate van de Gerefor-
meerde Gemeente te Drachten.

Andere delen uit de serie ‘Preken rond een thema’: 
Boetepreken / Avondmaalspreken / Bevrijdingspreken / 
Weespreken / Een Woord ter rechter tijd / Belijdenis doen, 
maar hoe? / Den loop geëindigd / Verheft de Banier

Van lijden 
  tot heerlijkheid

Ds. J. Mol 

Themapreken: Kerst, Lijden, Goede Vrijdag, 

Hemelvaart, Pasen, Pinksteren

Zie, een zaaier ging uit...      
D

s. E. V
enem

a

9789461151520

Zie, een zaaier
      ging uit...

Zie, een zaaier
      ging uit...

Ds. E. Venema

Themapreken: Gelijkenissen

DS. E. VENEMA 

De Heere Jezus verkondigt het Evangelie door gelijkenissen te vertellen. Om 
Zijn discipelen nader onderwijs te geven op de leerschool van het Woord, 
neemt Hij hen apart en verklaart hun de betekenis ervan.
Deze prekenbundel bevat een aantal preken over gelijkenissen, waarin do-
minee E. Venema de betekenis ervan Schriftuurlijk en bevindelijk ons voor 
ogen stelt. 

Dominee E. Venema (1922-2003) was predikant van de Christelijk Gere-
formeerde Kerken te Maassluis en Zwijndrecht. In 1970 kwam hij met zijn 
gemeente over tot de Gereformeerde Gemeenten. Daar diende hij achtereen-
volgens de gemeenten te Drachten, Middelburg-Centrum, Elspeet en Scher-
penisse.

Overzicht van opgenomen preken:
- De gelijkenis van het onkruid te midden van de tarwe (Matth. 13:24-30)
- Gelijk een mosterdzaad (Matth. 13:31-32)
- Gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (Matth. 20:1-16)
- Op de leerschool van de vijgenboom (Matth. 24:32a)
- De gelijkenis van de twee bouwers (Luk. 6:43-49)
- De gelijkenis van het verloren schaap (Luk. 15:1-7)

Andere delen uit de serie ‘Preken rond een thema’: 
Boetepreken / Avondmaalspreken / Bevrijdingspreken / Weespreken / Een 
Woord ter rechter tijd / Belijdenis doen, maar hoe? / Den loop geëindigd / 
Verheft de Banier / Van lijden tot heerlijkheid

Ds. B.J. van Boven, ds. A.T. Huijser
en ds. A. Verschuure

Den loop
   geëindigd

KANSELSERIE
Brochures met 2 themapreken
Auteur preken: ds. E. Venema (of 
andere predikant van Ger. Gem.)
Elke 3 maanden: 2 brochures

Losse verkoopprijs: 9,95 

Abonnementsprijs

LEZEN MET DE 
KANTTEKENINGEN
Bijbels dagboek  M.m.v. predikanten 
GG, GGIN en OGG  ISBN: 9789076466835 
 Sterk afgeprijsd 
van 19,95 voor 

VOORDELEN VAN ABONNEMENT

13,50

6,95

Themapreken

Deel 1. 
Boetepreken
Afgeprijsd van 18,50

voor 9,95

Deel 6. 
Belijdenis doen, 
maar hoe?

Deel 2. 
Avondmaalspreken
Afgeprijsd van 18,50

voor 9,95

Deel 7. 
Den loop geëindigd 
(herdruk)

Deel 3. 
Bevrijdingspreken
Afgeprijsd van 18,50

voor 9,95

Deel 4. 
Weespreken
Afgeprijsd van 18,50

voor 9,95

Deel 8. 
Verheft de banier, deel 1
Afgeprijsd van 18,50

voor 9,95

Deel 9. 
Verheft de banier, deel 2
Afgeprijsd van 18,50

voor 9,95

Deel 5. 
Een Woord
ter rechter tijd

Deel 10. 
Van lijden tot heerlijkheid
Ds. J. Mol
ISBN: 9789461151563
Lijden, Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, 
Hemelvaart en Pinksteren

Deel 11. 
Zie, een zaaier ging uit
en andere gelijkenissen
Ds. E. Venema
ISBN: 9789461151520
Het mosterdzaad, Verloren schaap, 
Twee bouwers, Zaaier en Vijgenboom

Deel 12. 
De Ziekentrooster
Ds. E. Venema
ISBN: 9789461151537
Wonderen van de Heere Jezus in gene-
zing van zieken

Deel 13. 
Dit is Gods vinger
preken i.v.m. het coronavirus
Predikanten: Ds. G. Beens, 
ds. A.T. Huijser, ds. A. Schot, 
ds. D.E. van de Kieft, ds. A. 
Verschuure en ds. A. Hellenbroek 
ISBN: 9789461151674
Nu al tweede druk!

Deel 14. 
Hoe groot is Uw 
goedgunstigheid
Enkele overdenkingen uit de 
psalmen van David
Ds. G.J.N. Moens
ISBN 9789461151872

1. U spaart mee met de nieuwe delen die in deze serie nog verschijnen.
2. U bent vrij om op te geven welke reeds verschenen delen u nog wenst. 
3. U bespaart:  5,00 per boek en betaalt slechts  13,50 i.p.v.  18,50 p.d.
4. U ontvangt desgewenst daarbij de kanselserie – daarin staan 2 preken over een thema - 

 voor  6,95 i.p.v.  9,95. Besparing hiervan is:  3,00 per brochure. 
5. U hebt een opzegtermijn van 3 delen.

Verheft 
de banier

Bundel tijdredes 100 jaar SGP
Ds. G.H. Kersten en andere predikanten

Deel 1Verheft 
de banier

Bundel tijdredes 100 jaar SGP
Ds. G.H. Kersten en andere predikanten

Deel 1

De Ziekentrooster 
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apreken: ziekte en genezing     D
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a

9789461151537

De Ziekentrooster
De Ziekentrooster
DS. E. VENEMA

Door de zondeval is ons leven een tranendal geworden, gepaard gaande 
met ziekten en verdriet als voorboden van ons naderend einde. Evenwel 
is de geheel enige Heelmeester naar deze aarde gekomen om te lijden en 
te sterven om daardoor zondaren zalig te kunnen maken. Maar Hij heeft 
ook oog voor ziekten en zorgen, waar mensen onder gebukt gaan. Wie 
Hem aanroept in de nood, vindt Zijn gunst oneindig groot.
Dit zien we op bijzondere wijze bewaarheid in de genezingen die de 
Heiland bewerkte, die veelal gepaard gingen met de genezing van de ziel. 
Wanneer we beterschap ontvangen is dat evenwel geen garantie dat ook 
onze zonden vergeven zijn. Dat blijkt wel bijzonder in de genezing van de 
tien melaatsen. Alleen de ene Samaritaan kwam terug om ware dankbaar-
heid te tonen. Vandaar de vraag die voor ons ook van het grootste belang 
is: ‘Waar zijn de negen?’

Deze bundel preken is heel geschikt om aan zieken te geven. Ze bevat 
ook een biddag- en een dankdagpredicatie en verder vrije stoffen, die 
behalve voor persoonlijk gebruik ook heel geschikt zijn voor de leesdien-
sten.

 
Dominee E. Venema (1922-2003) was predikant van de Christelijke Ge-
reformeerde Kerken te Maassluis en Zwijndrecht. In 1970 kwam hij met 
zijn gemeente over naar de Gereformeerde Gemeenten. Daarna diende 
hij achtereenvolgens de gemeenten van Drachten, Middelburg-Centrum, 
Elspeet en Scherpenisse.

Ds. E. Venema

Themapreken: ziekte en genezing

Dit is Gods vinger  
T

hem
apreken: C

oronavirus    D
s. A

. Schot e.a.   

9789461151674

Dit is Gods vinger
Dit is Gods vinger
DS. G. BEENS, DS. A.T. HUIJSER, DS. A. SCHOT, 
DS. D.E. VAN DE KIEFT, DS. A. VERSCHUURE EN 
DS. A. HELLENBROEK

Diepingrijpend is de uitwerking van het coronavirus, dat de hele wereld 
momenteel bezighoudt. Een groot deel van het openbare leven is stil komen 
te vallen wegens het grote besmettingsgevaar. 
De Heere laat iets van Zijn almacht zien en we verliezen alle opgebouwde 
zekerheden. Met Farao kunnen we wel zeggen: ‘Dit is Gods vinger.’ De 
sprake die hiervan uitgaat wordt in deze bundel vanuit Gods Woord be-
licht. 
De oorzaak van alle ellende wordt aangewezen en ook de enige Persoon, 
Die redden kan. Van nature zoeken we onze hulp niet bij Hem. Dat het 
onze bede zou zijn dat het coronavirus in de nood der tijden gebruikt mag 
worden tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk, persoonlijk, landelijk, ja, in de 
gehele wereld.

De opgenomen preken zijn op of direct na de biddag van 2020 uitgespro-
ken. De preek van dominee Hellenbroek is gehouden tijdens een door de 
overheden belegde biddag, eveneens in een moeilijke tijd. 

Ds. A. Schot e.a.

Themapreken: Coronavirus

Hoe groot is Uw goedgunstigheid      
D

s. G
.J.N

. M
oens

9789461151872

Hoe groot is Uw 
goedgunstigheid

Hoe groot is Uw 
goedgunstigheid

Ds. G.J.N. Moens

Enkele overdenkingen uit de Psalmen van David

DS. G.J.N. MOENS 

Enkele overdenkingen uit de Psalmen van David
 
In de Psalmen van David zien we Gods kinderen in het hart. In Psalm 84 horen 
we het verlangen van David naar het huis des Heeren.  Vanwege het coro-
navirus is er beperkte kerkgang en kan het Heilig Avondmaal nog steeds niet 
bediend worden. De Heere geve dat dit mag uitdrijven tot de genadetroon, bij-
zonder van hen die bidden geleerd hebben.
Het is de wens van de auteur dat de overdenkingen in deze bundel daartoe 
dienstbaar mogen zijn.
 
In dit boekje vindt u enkele overdenkingen uit Psalm 84 in het licht van de 
bediening van het Heilig Avondmaal. Verder treft u een Nieuwjaars- en een 
belijdenispreek aan, waarvan de tekstkeuze eveneens uit de Psalmen van David 
afkomstig is.
De overdenkingen zijn bedoeld voor persoonlijk meditatief gebruik. Voor zover 
van toepassing kunnen enkele overdenkingen ook voor de leesdiensten gebruikt 
worden.
 

Andere delen uit de serie ‘Preken rond een thema’: 
Boetepreken / Avondmaalspreken / Bevrijdingspreken / Weespreken / Een 
Woord ter rechter tijd / Belijdenis doen, maar hoe? / Den loop geëindigd / 
Verheft de Banier / Van lijden tot heerlijkheid / Zie, een zaaier 
ging uit… / De ziekentrooster / Dit is Gods vinger

D S.  E .  V E N E M AK A N S E L S E R I E :  D E E L  1

wegenO N B E G R E P E N

Oktober 2020: 
- 1. Onbegrepen wegen (9789461151742) Genesis 35:18 Ben-oni 
 of Benjamin (Gen. 35:18) / God legt niet teveel op (Job 34:23)
- 2. Kerstfeest (9789461151773) Kerstfeest in de woestijn (Ex. 16:4) / 
 Een zeer bijzondere kerstboodschap (1 Tim. 1:15) 

December 2020 
- 3. Simson (9789461151780) Het raadsel van Simson (Richt. 14:14) / 
 Simson op het feest te Gaza (Richt. 16: 28-30)
- 4. Voorbereiding op het Heilig Avondmaal (9789461151797)
 Davids heimwee naar God (Ps. 42:2) / Ten dis geleidt (Matth. 15:27)

Maart 2021
- 5. Pasen (9789461151803) De bruid van Christus in haar gemis 
 (Joh. 28: 11) / Paasfeest en de liefde (Matt. 28:1-10)
- 6. Het geloof beproefd (9789461151810) Naboth (1 Kon. 21:3) / 
 Een nacht met Petrus op de golven (Matth. 14:29)

Juni 2021
- 7. Voor kleinmoedigen (9789461151827) Een woord voor een 
 kleinmoedige (Jer. 45) Vrees niet, geloof alleenlijk (Markus 5:36)
- 8. Het geluk van Gods volk (9789461151834) Geluk van vader Jakob 
 en zijn nageslacht (Ps. 146:5) / Efraïm tot God bekeerd (Jer. 31:9)

September 2021
- 9. Dankdag (9789461151841) De allerbeste dankdag (Openb. 7: 9, 10) 
 / De tien melaatsen (Lukas 17:16)
- 10. Ook voor de heidenen (9789461151858) Christus en de 
 Samaritaanse vrouw (Joh. 4:7) / Zangers in de nacht (Hand. 16:25)
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ONZE ENIGE TROOST
Verklaring van de Heidelbergse Catechismus
Ds. G.M. de Leeuw

In 52 zondagen wijst de auteur op de 
enige Troost, Die in leven en sterven ge-
kend moet worden.

                ISBN: 9789461151063

HULP IN BENAUWDHEDEN
H. Nieuwenhuize
Autobiografie dwangarbeider die in de WOII te werk gesteld 
wordt in Duitsland. Ternauwernood ontsnapt hij aan vele bom-
bardementen. Op de dag van zijn terugkeer, sterft zijn moeder, 
die mocht geloven dat hij levend zou terugkomen in Yerseke.

ISBN: 97890764666873       Van 24,95 voor

EEN GOEDE BUUR, EEN VERRE VRIEND
Jannie J. van Belzen-Poortvliet
Rachel Polak, een Jodin, ontsnapt ternauwernood aan een razzia 
en komt in Zeeland terecht als onderduikster. Maar haar familie 
mist ze enorm. Na de Tweede Wereldoorlog gaat ze met haar 
dochter Sari op bezoek in het Joodse land. Daar komt ze een 
bekende tegen…

ISBN: 97894611506

Wonderbaarlijk gemaakt (vouwboekje)
Gefeliciteerd met geboorte baby
ISBN: 9789076466187

Uw trouw is groot (geniet)
Gefeliciteerd met uw verjaardag
ISBN: 9789076466217

Tot één vlees zijn (geniet)
Gefeliciteerd met uw huwelijk
ISBN: 9789461150295

De daden des Heeren gedenken
(vouwboekje)
Gefeliciteerd met jullie ...jarig  huwelijksjubileum
ISBN: 9789461150301

Lieflijk omhelsd (geniet)
Gods nabijheid in uw ziekzijn
ISBN: 9789076466200

Jezus weende (vouwboekje)
Met oprechte deelneming
ISBN: 9789076466194

Wie Mij belijden zal (vouwboekje)
Met meditatie voor belijdenis doen
ISBN: 9789461151629

- Passende meditatie ds. D.J. Budding
- Ruimte voor persoonlijke wens
- In folie en envelop
- Per geschenkboekje: 2,95 
 Per set van 6 ex.: 17,50
- Uitvoering: geniet (8 pag.) of vouwboekje

65,00
14,95

19,95

19,95

UIT GADSBY’S HYMNBOOK
Samenstellers: vrienden van The Gospel Standard

Muziekboek met 4-stemmig te zingen Engelse 
hymns, die de Strict Baptists nog steeds gewend 
zijn te zingen. Compleet met Nederlandse 
vertaling. 

                ISBN: 9789461151094

Uit Gadsby’s   
     Hymnbook

S e l e c t i e  va n  G a d S b y ’ S  H y m n S  m e t  m e l o d i e  e n  v e rta l i n G
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Catechismusverklaring Oorlogsromans

Geschenkboekjes

Van kind tot kind

des Heeren gedenken

met meditatie van Ds. D.J. Budding

De daden
Van harte 

gelukgewenst

met uw .. . . . .
. . . . jarig 

huwelijksjubileum

Hartelijke groeten van:

Van harte gelukgewenst met uw …jarig huwelijksjubileum 

met medidatie 
van ds. Budding

Van harte 
gelukgewenst 

met uw ........ jarig 
huwelijksjubileum

De daden
des Heeren
gedenken

Hoe dichter ik nader
Aan ’t huis van mijn Vader,
Hoe sterker ik hijg
Naar d’ eeuwige woning,
Het feest van mijn kroning
En ’t eind van de krijg.
 
Dan mogen we uitzien naar de grote dag van de op-
standing. Dan zullen we verheerlijkt naar lichaam en 
ziel onze diepste wens verkrijgen. Dan zijn we vol-
maakt en eeuwig één. Nee, niet als man en vrouw. 
Maar als leden van het lichaam van Christus. Dan 
zijn wij de bruid en Hij is onze Bruidegom. Dan zit-
ten we aan met Abram, Izak en Jakob, ja, met heel de 
Kerk van alle tijden en plaatsen. ‘En hij zeide tot mij: 
Schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avond-
maal van de bruiloft des Lams’ (Openb. 19:9a).

Een bruiloft die eeuwig duurt. Een liefde die volmaakt 
is. Een heerlijkheid die alle begrip te boven gaat. ‘En 
de Geest en de bruid zeggen: Kom! En die dorst heeft, 
kome; en die wil, neme het water des levens om niet’ 
(Openb. 22:17). ‘Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik 
kom haastelijk! Amen’ (Openb. 22:20).
 
Van harte wensen we u een gezegende gedenkdag.

9 789461 150301

J

M E T  I N N I G E  D E E L N E M I N G

Jezus weende

met meditatie van Ds. D.J. Budding

Hartelijke groeten van:

Van harte gelukgewenst met uw …jarig huwelijksjubileum 

met medidatie 
van ds. Budding

Van harte 
gelukgewenst 

met uw ........ jarig 
huwelijksjubileum

De daden
des Heeren
gedenken

Hij getuigt het in je hart, dat je Zijn kind bent. 
De Vader laat het je voelen dat Hij je om Chris-
tus’ wil liefheeft. En als dit korte leven voorbij is, 
haalt Hij je Thuis. Dan zegt Hij tot Zijn Vader: 
‘Dit is Mijn bruid. Ik heb haar gekocht met Mijn 
bloed.’ Je bent welkom in het huis van de Vader. 
En straks op de grote dag van het oordeel zal Hij 
je belijden als Zijn eigendom. Dan begint de brui-
loft, die nooit meer eindigt.

Zijn deze dingen te groot voor je? Durf je dit alles 
van jezelf niet te zeggen? Maar kan je wel eerlijk 
zeggen dat je er met heel je hart naar verlangt? 
Belijd dat dan, houd moed en houd aan! Want Hij 
liet nooit een bidder staan.

9 789461 151629

Mij belijden zal
Wie 

Geschenkkaart 

belijdenis doen

Muziekboek

Kleur- en puzzelboek bij de Bijbel
Deel 1, 2: M.J. Ruissen (O.T.)  Deel 3, 4: Andre Boeder (N.T)

Bij elk verhaal kunnen kinderen een kleurplaat en 
een woordzoeker maken. Aanbevolen door: ds. W.J. Karels, ds. 
F. Mallan, ds. D. Heemskerk en ds. A.A. Egas

Deel 1: ISBN: 9789076466262   9,95
Deel 2: ISBN: 9789076466279   9,95
Deel 3: ISBN: 9789076466286   9,95
Deel 4: ISBN: 9789076466255   9,95

Set Van kind tot kind 
van 39.80 voor 25,00 
ISBN: 9789076466309



Al ’t schepsel moet hem prijzen
Dieren uit De BijBel

Schilderijen: Henk van Den Brink - 53 meditaties: MattHew Henry 

Gedichten: R. HoogeRweRf-Holleman

Al ’t schepsel moet hem prijzen
Dieren uit De BijBel
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Henk van den BRink, mattHew HenRy en R. HoogeRweRf-Holleman

Dieren zijn om ons heen en trekken voortdurend onze aandacht, ook van kinderen. 

Elk schepsel is geschapen tot roem van zijn Schepper. Uit hun leefwijze zijn veel rijke, 

geestelijke lessen te halen die de Heere ons in de Bijbel aanwijst. 

Henk van den Brink maakte van verschillende dieren uit de Bijbel prachtige schilde-

rijen. Aan deze platen zijn in deze bundel toegevoegd:

 • Toelichtingen vanuit de Bijbel.

 • Een of twee meditaties van Matthew Henry.  

  In totaal telt deze bundel 53 meditaties. 

 • Gespreksvragen die betrekking hebben op de meditaties. 

 • Gedichten van R. Hoogerwerf-Holleman

Deze meditatiebundel is bedoeld om een jaar lang te gebruiken. Elke week kan een 

dier aan de orde komen. Behalve voor persoonlijk gebruik is dit prachtige geschenk-

boek ook heel geschikt als Bijbelstudieboek in het gezin en op de verenigingen.

9789461150950

Omslag Heilbespiegelingen bij dieren uit de Bijbel.indd   1 03-12-18   19:57

PSALMEN IN WOORD EN BEELD, DEEL 1

GODS  VERBORGEN OMGANG  VINDEN

Schilderijen: HENK VAN DEN BRINK - Meditaties: DS. D.W. TUINIER - Toelichtingen: M.J. RUISSEN

Psalmberijming: JACOBUS REVIUS
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GODS VERBORGEN 

OMGANG VINDEN
PSALMEN IN 

WOORD EN BEELD, DEEL 1

Schilderijen: Henk van den Brink
Toelichting: M.J. Ruissen
Meditaties: Ds. D.W. Tuinier
Psalmberijming: Jacobus Revius
 
David die de meeste psalmen heeft gedicht, liet op zijn harp in de velden van Efratha 
de schoonste liederen horen tot eer van God. Later werd hij achtervolgd door koning 
Saul en kwam hij in grote nood terecht. Toch mocht hij steeds opnieuw getroost wor-
den door de Heere. Zo is dit Bijbelboek vol onderwijs en bemoediging voor dwalende 
schapen van de grote Herder. Maar ze bevatten ook een ernstige waarschuwing aan 
het adres van de goddelozen, die dit alles moeten missen.
 
Speciaal voor dit eerste deel maakte Henk van den Brink schilderijen van de 
eerste 25 psalmen, waarmee hij de geschiedenissen en beelden die deze 
psalmen bevatten, treffend heeft weergegeven.
Ter verduidelijking zijn deze platen toegelicht. Ds. D.W. Tuinier schreef 
er 52 meditaties over, zodat dit boek zeer geschikt is om het als week-
boek te gebruiken. De toegevoegde gespreksvragen maken het bruik-
baar voor bespreking in huiselijk en/of verenigingsverband. 
Verder treft u in dit mooie boek de psalmberijming van Jacobus Revius 
in hedendaags Nederlands aan, waarvan de verouderde woorden middels 
voetnoten worden verklaard. Deze berijming is nauw verwant aan de 
psalmberijming van Datheen. De rijke, aansprekende inhoud nodigt uit 
om deze psalmen daadwerkelijk te gaan zingen. 

9789461151582

Omslag Gods verborgen omgang vinden.indd   1Omslag Gods verborgen omgang vinden.indd   1 10-08-2020   09:0510-08-2020   09:05

GelijkeniSSen uit De BijBel

HET KONINKRIJK DER HEMELEN 
IS GELIJK AAN...

Schilderijen: Henk van Den Brink - 52 meditaties: DS. B.j. van BOven

Gedichten: HenriËt van leeuwen
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HET KONINKRIJK DER 

HEMELEN IS GELIJK AAN...
GelijkeniSSen uit De BijBel

Henk van Den Brink, DS. B.j. van BOven en HenriËt van leeuwen

De Heere Jezus heeft het Koninkrijk der hemelen verkondigd door gelijkenissen te 

vertellen. Gebeurtenissen uit het dagelijkse leven gebruikt Hij om geheimen van Gods 

Koninkrijk aan Zijn discipelen te verklaren. De betekenis ervan verklaart Jezus apart 

aan Zijn kinderen, terwijl anderen hiervan onwetend blijven.

Henk van den Brink maakte van de 26 meest bekende gelijkenissen prachtige, veel-

zeggende schilderijen. Aan deze platen zijn toegevoegd:

• Toelichtingen per plaat

• In totaal 52 meditaties. Speciaal hiervoor geschreven door dominee B.J. van Bo-

ven. Per plaat zijn een tweetal meditaties van hem opgenomen. Hierdoor is dit 

boek zeer geschikt om als weekboek gebruikt te worden. 

• Passende gedichten van Henriët van Leeuwen

Deze meditatiebundel is bedoeld om een jaar lang te gebruiken. Elke twee weken 

wordt een andere  gelijkenis behandeld. Behalve voor persoonlijk gebruik is dit prach-

tige geschenkboek ook heel geschikt voor gezinnen en verenigingen.

9789461151162

Omslag Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan.indd   1 26-09-18   13:57

PSALMEN IN WOORD EN BEELD, DEEL 2

GELIJK EEN HERT SCHREEUWT
NAAR DE WATERSTROPEN

Schilderijen: HENK VAN DEN BRINK - Meditaties: DS. C.H. SPURGEON - Toelichtingen: M.J. RUISSEN

Psalmberijming: JACOBUS REVIUS
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GELIJK EEN HERT SCHREEUWT
NAAR DE WATERSTROPEN

PSALMEN IN 
WOORD EN BEELD, DEEL 2

Schilderijen: Henk van den Brink
Toelichting: M.J. Ruissen
Meditaties: Ds. D.W. Tuinier
Psalmberijming: Jacobus Revius
 
David die de meeste psalmen heeft gedicht, liet op zijn harp in de velden van Efratha 
de schoonste liederen horen tot eer van God. Later werd hij achtervolgd door koning 
Saul en kwam hij in grote nood terecht. Toch mocht hij steeds opnieuw getroost wor-
den door de Heere. Zo is dit Bijbelboek vol onderwijs en bemoediging voor dwalende 
schapen van de grote Herder. Maar ze bevatten ook een ernstige waarschuwing aan 
het adres van de goddelozen, die dit alles moeten missen.
 
Speciaal voor dit eerste deel maakte Henk van den Brink schilderijen van 
de eerste 25 psalmen, waarmee hij de geschiedenissen en beelden die 
deze psalmen bevatten, treffend heeft weergegeven.
Ter verduidelijking zijn deze platen toegelicht. Ds. D.W. Tuinier schreef er 
52 meditaties over, zodat dit boek zeer geschikt is om het als weekboek te 
gebruiken. De toegevoegde gespreksvragen maken het bruikbaar voor bespre-
king in huiselijk en/of verenigingsverband. 
Verder treft u in dit mooie boek de psalmberijming van Jacobus Revius in he-
dendaags Nederlands aan, waarvan de verouderde woorden middels voetnoten 
worden verklaard. Deze berijming is nauw verwant aan de psalmberijming van Da-
theen. De rijke, aansprekende inhoud nodigt uit om deze psalmen daadwerkelijk te 
gaan zingen. 

9789461151582

DEEL 1. AL ’T SCHEPSEL 
MOET HEM PRIJZEN
Meditatie- en gedichtenboek over dieren uit de Bijbel
Matthew Henry (53 meditaties), 
Schilderijen: Henk van den Brink
Gedichten: R. Hoogerwerf-Holleman
Toelichting, gespreksvragen: M.J. Ruissen

ISBN: 9789461150950

DEEL 3. GODS VERBORGEN 
OMGANG VINDEN
Psalmen in woord en beeld, deel 1
Schilderijen: Henk van den Brink
Toelichting: M.J. Ruissen
52 Meditaties met gespreksvragen over 
Psalm 1 t/m 25: Ds. D.W. Tuinier
Psalmberijming: Jacobus Revius

ISBN: 9789461151544      19,95, na 31-12 23,50 

DEEL 2. HET KONINKRIJK
DER HEMELEN IS GELIJK AAN…
Meditatie- en gedichtenboek over gelijkenissen
Ds. B.J. van Boven, Henk van den Brink en Henriët van Leeuwen
Speciaal voor kinderen is hierbij bestelbaar: ‘Onderzoekt de 
gelijkenissen’. Bevat: schilderijen, verhalen voor de jeugd 
en puzzels over gelijkenissen.

ISBN: 9789461151162

DEEL 4. GELIJK EEN HERT SCHREEUWT 
NAAR DE WATERSTROMEN
Psalmen in woord en beeld, deel 2
Schilderijen: Henk van den Brink
Toelichting: M.J. Ruissen
52 Meditaties: Ds. C.H. Spurgeon
Psalmberijming: Jacobus Revius

ISBN: 9789461151902

Vervolgdelen zijn in voorbereiding; het is namelijk de 
bedoeling dat alle 150 Psalmen op deze wijze worden belicht.

5 

Weekboeken als gezinsboek Jeugdboeken
De prachtige platen van Henk van den Brink, aangevuld met een toelichting, een tweetal 
meditaties, gespreksvragen en gedicht maken het aantrekkelijk om deze in gezinsverband te 
bekijken en te lezen. 

Prijs:                            abonneeprijs 18,5023,50

O BIJBELS KIJK-, LEES- EN PUZZELBOEK DEEL 1

O  nderzoekt de      erkgeschiedenis
BIJBELS KIJK-, LEES- EN PUZZELBOEK

Schilderijen: Henk van den Brink

Tekst: C. de Bode

Zolang de wereld bestaat zullen er mensen zijn die de Heere verkoren heeft om Hem lief te 

hebben en te dienen. Maar de goddelozen ergeren zich daaraan. Telkens blijkt dat Gods Kerk 

vervolgd wordt. Daarom zegt de Heiland: ‘Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de 

kroon des levens’ (Openb. 2:10b).

Om het vak kerkgeschiedenis een plaats in het onderwijs te geven heeft de heer C. de Bode 

voor de groepen 7 en 8 (toen nog de klassen 5 en 6) de methode ‘Zijt getrouw’ geschreven. 

Daarin vatte hij de geschiedenis beknopt samen en maakte hij verwerkingsstof in de vorm van 

vragen en puzzels.

In totaal zijn er vier deeltjes met elk 20 hoofdstukken. Elke tiende les is een repetitieles.

De vragen kunnen zelfstandig door de kinderen vanuit de tekst worden beantwoord. De 

puzzels zijn bedoeld voor kinderen die meer aankunnen.

De antwoorden hiervan kunnen gecontroleerd worden aan de hand van ‘Antwoordenboekje 

bij Onderzoek de kerkgeschiedenis’.

Om dit geheel ook voor gezinnen toegankelijk te maken, is de tekst aangepast, zodat alle 

antwoorden te vinden zijn in het werkboekje. Verder is er voldoende ruimte om de antwoorden 

en de oplossingen hierin op te schrijven, in plaats van in een apart schriftje.

De schilderijen geven een hoofdmoment uit de tekst weer. De toelichting ernaast is als 

introductie op de les bedoeld.

 

Dit lees- en puzzelboek is een waardevolle aanwinst voor alle christelijke scholen en gezinnen.   nderzoekt de     erkgeschiedenis

Schilderijen: Henk van den Brink  -  Tekst: C. de Bode9789461151599
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enk van den Brink  -  C. de Bode

DEEL 1

ONDERZOEKT DE SCHRIFTEN
52 Bijbelse puzzels met toelichtingen
Thirza Westerbeke

Wekelijks kan men bij een geschiedenis 
uit de Bijbel een puzzel maken en 
gespreksvragen bespreken. 

 ISBN: 9789461151070

ONDERZOEKT 
DE GELIJKENISSEN
Schilderijen: Henk van den Brink
Verhalen: M.J. Ruissen
Puzzels: Thirza Westerbeke
Voorwoord: Ds. D.E. van der Kieft
Sluit aan bij: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk 
aan …, Ds. B.J. van Boven

   ISBN: 9789461151599

ONDERZOEKT 
DE  KERKGESCHIEDENIS  (1)
Lees- en puzzelboek bij de kerkgeschiedenis
Kerntekst: C. de Bode
Schilderijen: Henk van den Brink
Toelichtingen: M.J. Ruissen en Henk van den Brink 

  ISBN: 9789461151766

10,95

15,95

VOOR WEKELIJKS GEBRUIK

- Prachtig schilderij met passend verhaal.
-  Begrijpend lezen: kinderen beantwoorden 10 vragen aan de hand van 

de tekst
- Puzzel: als afsluiting van elke les 
-  Antwoorden op vragen en puzzels: zie Antwoordenboekje bij de kerk-

geschiedenis, C. de Bode, ISBN: 9789461151889
- Inhoud deel 1: Van Apostolische tijd t/m De Noormannen
- Doelgroep: kinderen vanaf groep 6 t/m groep 8 
- Vervolgdelen: in totaal zijn er 4 delen met elk 20 lessen.

15,95

OPZET VAN DEZE KERKGESCHIEDENISMETHODE: 



4

18

11

25

4. De kok van de Simpang 

ISBN: 9789076466798

18. Strumpelkenshoef 

ISBN: 9789461150196

11. Frans Wikkers 

ISBN: 9789461150035

25. Zoon van 
schipper Holting 
ISBN: 9789461150332

5

19

12

26

5. De Zwerver

ISBN: 9789076466804

19. Agge, de vogelaar 

ISBN: 9789461150226

12. Hermien 

ISBN: 9789076466989

26. Oog om oog 

ISBN: 9789461150356

6

20

13

27

6. Het Uilennest  

ISBN: 9789076466811

20. Het veerhuis en 
de Rozendonk 
ISBN: 9789461150233

13. De Sluiker 

ISBN: 9789461150011

27. Wuildershoeve 

ISBN: 9789461150417

7

21

14

28

7. Klavervier (in herdruk) 

ISBN: 9789076466842

21. De vondeling 

ISBN: 9789461150257

14. De jongens van de Roerdomp 

ISBN: 9789461150066

28. Vreewalds molen 

ISBN: 9789461150424

2

9

16

2. Beter dan Goud

ISBN: 9789076466729

16. Vaders jongen 

ISBN: 9789461150141

9. Donar 

ISBN: 9789076466941

23. Eiberlust

ISBN: 9789461150271

23

1

8

15

1. De Vleermuis

ISBN: 9789076466736

15. De boswachter 
van de Oldenborn 
ISBN: 9789461150103

8. Het Geuzenjong 

ISBN: 9789076466965

22. De vissers van 
Nispenrode 
ISBN: 9789461150264

22

3

17

10

3. Een zeemansvrouw

ISBN: 9789076466781

17. De straatmuzikant 

ISBN: 9789461150158

10. De nieuwe veldwachter 

ISBN: 9789076466958

24. Wapenbroeders 

ISBN: 9789461150318

24

ACTIEBOEK

5,00
ACTIEBOEK

5,00
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Schippersserie



33 35

37 39

34

36 38 40

29 3130 32

41

43 45 47

42

44 46

32. De vrijwilliger van 1830 

ISBN: 9789461150455

39. Twee wegen, één doel 

ISBN: 9789461150578

46. Op de keien 

ISBN: 9789461150714

33. In storm en vloed 

ISBN: 9789461150516

40. Om de Hornkamp 

ISBN: 9789461150653

47. Herinneringen 

ISBN: 9789461150721

34. De insluiper 

ISBN: 9789461150523

41. De speler en zijn gezin 

ISBN: 9789461150660

35. De halfbroeders 

ISBN: 9789461150530

42. Het hofje van Gerbrandus 

ISBN: 9789461150677

30. De pleegzoon van 
de ketellapper 
ISBN: 9789461150431

37. De Korenbloem 

ISBN: 9789461150554

44. Mannen van de zee 

ISBN: 9789461150691

29. De Grienduil 

ISBN: 9789461150004

36. Jan Starheim 

ISBN: 9789461150547

43. Stem des bloeds 

ISBN: 9789461150684

31. Bouke Bijlertsma 

ISBN: 9789461150448

38. Trouw moet blijken 

ISBN: 9789461150561

45. De stroper 

ISBN: 9789461150707

SCHIPPERSSERIE

Ontroerende, opvoedkundig 
verantwoorde boeken voor de 
oudere jeugd en volwassenen. 

Per deel:  14,95 
5 delen of meer: 10,00 per boek 

MP3 VOOR URENLANG 
LUISTERPLEZIER

U kunt van verschillende Schippers- 
boeken luisterboeken op MP3 bestellen. 
Ingesproken in samenwerking met uitgeve-
rij De Toren of CBB te Ermelo.

19,95 per luisterboek
Bij abonnement: 17,50

Alle boeken:

(dat is 8,00 per deel)

375,-

ACTIEBOEK

5,00

7 



Leerzame historische jeugdboeken, die ook voor 
volwassenen geschikt zijn. Alle delen zijn rijk 
geïllustreerd. Prachtige voorleesboeken. 

In dienst van de 
Koning

ISBN: 9789076466583

Een arme 
dienstknecht

ISBN: 9789461150400

De milde
 Hand

ISBN: 9789076466705

De dominee die niet 
meer preken mocht
ISBN: 9789461150585

Het hoge huis van 
Sion

ISBN: 9789076466682

Gods Woord 
houdt stand

ISBN: 9789461150493

Een zwakke 
dienstknecht

ISBN: 9789076466774

Calvinisten van
 het eerste uur

ISBN: 9789461150622

Verlost van 
Spaanse banden

ISBN: 9789076466828

Zendeling onder de 
Papoea’s

ISBN: 97894611507638

Een opgejaagde 
dienstknecht

ISBN: 9789461150042

Augustinus

ISBN: 9789461150820

Tussen twee rijen 
van stenen

ISBN: 9789461150219

De bewaker van 
Johannes de Doper

ISBN: 9789461150837

Helden zonder 
kroon

ISBN: 9789461150202

 John Knox

ISBN: 9789461150844

Een boerenknecht 
wordt Gods knecht

ISBN: 9789461150738

 John Bunyan

ISBN: 9789461150851

Prijs per deel:

-  5,00 voordeel per boek: 10,95 
- Opzegtermijn: 3 delen
- U spaart de nieuwe delen
- Eerdere delen voor abonnementsprijs aanschaffen

15,95 ABONNEREN?

 

N
apoleon

9789461151414

In Frankrijk was de revolutie uitgeroepen. Er 
kwam opstand tegen het gezag. Koning Lo-
dewijk XVI en veel koningsgezinden werden 
door de guillotine omgebracht. 

Hierdoor kwam er grote chaos in Frankrijk. 
Pas toen de dappere bevelhebber van het 
leger, Bonaparte Napoleon, naar de macht 
greep, kwam daaraan een einde. 

Napoleon wilde de baas worden in Europa en 
trok op naar Italië om daar te vechten. Het 
lukte hem om de Italianen en de Oostenrijkers 
tot overgave te dwingen. 

Op het toppunt van zijn macht kroonde hij zichzelf tot keizer van de Fransen. 
Alleen Engeland kreeg hij niet op de knieën. Daarom stelde hij het continen-
tale stelsel in. Vanaf dat moment mocht geen land nog handel drijven met 
Engeland.

Toen Rusland dat verbond verbrak, ondernam hij de tocht naar Rusland. 
Maar het liep voor hem uit op een grote teleurstelling. Met grote verliezen 
keerde hij in de ijzige kou terug uit Moskou. 

De onderworpen vijanden kwamen in opstand en namen hem gevangen. 
Eerst werd hij gevangen gezet op het eiland Corsica en daarna ver weg van 
zijn vaderland op het eenzame eiland Sint-Helena.

Ook in Nederland werden de Fransen als bevrijders binnengehaald. Men dans-
te rond de vrijheidsboom. Prins Willem V moest zelfs naar Engeland vluch-
ten. Maar na de tocht naar Rusland was het hier ook gedaan met Napoleons 
macht.

Dit leerzame deel van de historische jeugdserie over een van de invloedrijkste 
staatsmannen van Europa zullen ook ouderen interessant vinden om te lezen. 

Napoleon

M . J .  R u i s s e n

Napoleon
P. de Zeeuw JGzn, naverteld door M.J. Ruissen

M
.J. R

u
issen

Deel 34

NAPOLEON
P. de Zeeuw en M.J. Ruissen 

ISBN 9789461151414
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Onder de Duitse bezetting

9789461151551

De wraak van de sluiswachter

De oorlog met Duitsland breekt uit. Mensen en 
beesten uit Nieuwkerk moeten naar Keistad eva-
cueren. 

Jaap van de sluiswachter helpt zijn vader een 
handje met het veetransport. Dan ontsnapt er een 
koe. Als Jaap de koe bijna gevangen heeft, valt er 
een bom waardoor hij zwaargewond raakt.

Gelukkig knapt Jaap op. Samen met zijn broer be-
denkt hij een grote verrassing om toch Koningin-

nedag te vieren. Dat zet bij de Duitsers kwaad bloed. 

Plotseling stort er een Duitse bommenwerper neer in het IJsselmeer. Twee 
Duitse piloten verkeren in levensgevaar. Welke keus maakt de sluiswachter, 
als hij dat ziet?

De sprong in de sneeuw

Meneer Verbeek heeft meegedaan aan de spoor-
wegstaking tegen de Duitsers. Wanneer hij in de 
hongerwinter bij een boer etenswaren gaat halen, 
wordt hij gevangengenomen en per trein naar 
Duitsland op transport gezet. Onderweg springt 
hij uit de rijdende trein in de sneeuw en probeert 
zo te ontkomen. Zullen zijn vrouw en kinderen 
zonder hem Kerstfeest moeten vieren?

Beide oorlogsverhalen zijn echt gebeurd. De auteur heeft deze geschiedenissen voor 
jong en oud zeer boeiend beschreven. Dit boek is een van de mooie delen van de 
historische serie. Doelgroep: 10 jaar en ouder.

Onder de 
Duitse bezetting

(1940-1945)

P .  d e  Z e e u w  J G z n

Deel 35
ONDER DE DUITSE 
BEZETTING (1940-1945)
De wraak van De sluiswachter en

 De sprong in de sneeuw
P. de Zeeuw JGzn 

 ISBN: 9789461151551
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De hut van oom Tom
In ‘De hut van oom Tom’ wordt op ontroerende 
wijze beschreven wat het slavenleven in Amerika 
inhoudt. De vanuit Afrika gehaalde slaven werden 
vaak onder vreselijke omstandigheden op de 
katoenplantages tewerk gesteld. 

Oom Tom is een zorgzame lieve man en vader, 
die in een goed blaadje bij zijn baas staat. Maar 
financiële zorgen dwingen zijn baas om hem aan 
een slavenhandelaar te verkopen. Na eerst bij een 

goede nieuwe baas in dienst te zijn geweest, komt oom Tom bij een tiran 
in dienst. Deze martelt hem zo erg dat dit zijn dood betekent, juist op het 
moment dat de redding nabij is.

Poncho luidt de klok
In ‘Poncho luidt de klok’ is president Lincoln bezig met een opmars tegen de 
zuidelijke staten van Amerika. Wanneer Richmond bevrijd wordt door het 
oprukkende noordelijke leger, krijgen de slaven ook daar de vrijheid. Poncho, 
een kleine slavenjongen, wil president Lincoln bedanken. 

Omdat Richmond gevaar loopt heroverd te 
worden, moet Poncho de klok luiden zodra er 
gevaar dreigt. Maar als de steel van zijn hamer 
doormidden geschoten wordt, treft een kogel hem 
in een long. Dan mag hij naar Massa Jezus toe.

Beide boeiende boeken gaan over de strijd tegen 
slavernij in Amerika en zijn heel toegankelijk voor 
jong en oud.

Doelgroep: 10 jaar en ouder.

P .  d e  Z e e u w

De strijd tegen de slavernij
P. de Zeeuw JGzn, bewerkt door M.J. Ruissen
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Deel 36
DE STRIJD TEGEN 

DE SLAVERNIJ 
De hut van oom Tom en 

Poncho luidt de klok
P. de Zeeuw JGzn 

 ISBN: 9789461151568
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Het slavinnetje van 
generaal Bakar
Koopman Bendi in Armenië wordt met zijn vrouw 
en bedienden vermoord door de woeste Iberiërs. 
Nunia, hun dochter van 16 jaar, blijft gespaard en 
wordt als slavin verkocht aan de heidense generaal 
Bakar. 
In deze omgeving komt zij steeds uit voor haar 
geloof in de Heere Jezus. Dit brengt haar soms in 
zeer moeilijke omstandigheden. Door haar grote 
trouw en wonderlijke gebedsgenezingen wordt zij 

het middel van de grote ommekeer in Iberië.
Een ontroerend historisch verhaal uit de tijd van Constantijn de Grote.

Harold en Bonifatius 
De wereld van het Germaanse heidendom was een wereld vol dreigende 
geheimzinnigheid. Te midden van priesters, Wodanseiken, mensenoffers en 
het feest van de zonnewende komt Bonifatius in de lage landen aan 
de zee om het licht van het Evangelie te brengen. 
Besloten wordt dat er een kerk gebouwd zal 
worden. Maar ineens staat het nog niet voltooide 
kerkgebouw in brand! Wie zou dat gedaan 
hebben?

Beide in deze bundel opgenomen boeken zijn 
leerzaam en al goed leesbaar voor jongens en meisjes 
vanaf 10 jaar. De verhalen berusten op waarheid 
en zijn daarom aanraders in de serie Historische 
verhalenserie voor jong en oud.

P .  d e  Z e e u w

Blijde boodschap voor blinde 
heidenen P. de Zeeuw JGzn
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Deel 37
BLIJDE BOODSCHAP 

VOOR BLINDE 
HEIDENEN 

P. de Zeeuw JGzn 
 ISBN: 9789461151575

Dit zendingsboek bevat een 
tweetal historische zendings-
verhalen uit een ver verleden:

Het slavinnetje van generaal 
Bakar
Koopman Bendi in Armenië wordt 
met zijn vrouw en bedienden 
vermoord door de woeste Iberiërs. 
Maar hun dochter wordt in een 
vreemd land het middel tot een 
grote omkering in Iberië. Een ont-
roerend historisch verhaal uit de 
tijd van Constantijn de Grote.

Harold en Bonifatius
Bonifatius kom in de lage landen 
aan de zee om het licht van het 
Evangelie te brengen. Besloten 
wordt dat er een kerk gebouwd 
zal worden. Maar ineens staat het 
nog niet voltooide kerkgebouw 
in brand! Wie zou dat gedaan 
hebben?

NIEUWSTE DELEN
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ISBN 978-94-6115-084-4 

JOHN KNOX
De hervormer van Schotland (± 1514 -1572)
P. de Zeeuw JGzn - M.J. Ruissen (eindredactie)

John Knox woont in Schotland in de buurt van de 
stad Edinburgh. Eerst heeft hij voor priester geleerd 
op de universiteit van St. Andrews. Maar hij is ervan 
geschrokken dat de Rooms-Katholieke Kerk mensen 
die de Heere oprecht dienen, durft te vervolgen en 
te doden. In het bijzonder hebben ze het nu gemunt 
op dominee Wishart. Daarom beschermt John hem 
met een scherp zwaard dat hij altijd bij zich draagt.

Toch kan hij niet voorkomen dat de kardinaal van St. 
Andrews, de dienaar van de paus, dominee Wishart 
op de brandstapel brengt. Binnen een week wordt 

de kardinaal voor deze gruweldaad gestraft en St. Andrews verandert in een 
gereformeerd bolwerk. John Knox wordt hun dominee.

Maar dan verovert een Frans leger St. Andrews en John Knox wordt gevan-
gen genomen. Als galeislaaf wordt hij vastgeketend op de roeibank. Toch 
mag hij het middel zijn tot de bekering van 
de verrader van dominee Wishart. 

Na twee jaar gevangenschap krijgt dominee 
Knox de vrijheid terug en worden zijn ket-
tingen losgemaakt. Opnieuw preekt hij op 
de kansel van St. An-drews en nadien wordt 
hij predikant in Edinburgh. Ondanks vijand-
schap en vele doodsbedreigingen wordt hij 
de grote hervormer van de Schotse kerk.

Dit deel van de historische verhalenserie 
geeft een boeiend en betrouwbaar beeld 
van de Schotse kerkhervormer, John Knox. 

Doelgroep: 10 jaar en ouder.

John Knox
De hervormer van Schotland
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ISBN 978-94-6115-0851

John Bunyan groeit op als een ondeugende jon-
gen in Elstow, niet ver van Bedford in Engeland.
Al gauw neemt hij het werk van zijn vader over 
en wordt ketellapper. Wanneer zijn moeder 
overleden is, hertrouwt zijn vader en besluit John 
om soldaat te worden in het leger van de koning. 

Wonderlijk genoeg blijft hij gespaard. Een vriend 
die voor hem de wacht waarneemt bij de bele-
gering van een vesting, wordt dodelijk getroffen 
door musketvuur. De herinneringen aan deze 
hevige strijd verwerkt Bunyan later in zijn boek 
‘De Heilige Oorlog’.

Hij verlaat zijn goddeloze weg en wordt predikant van de baptistengemeente 
van dominee Gifford. Als het preken hem verboden wordt, weigert hij daaraan 
gehoor te geven. Daarom wordt hij twaalf jaar opgesloten in de gevangenis van 
Bedford.

Daar schrijft hij het beroemde boek ‘De Chris-
tenreis’. Na zijn vrijlating volgt het tweede deel 
‘De Christinnereis’.

Op zestigjarige leeftijd sterft hij in vrede te Lon-
den en hij wordt begraven op Bunhill Fields. 
Zijn boeken mogen nu nog velen tot zegen zijn.

Dit deel van de historische verhalenserie geeft 
een boeiend en betrouwbaar beeld van de 
schrijver van ‘De Christenreis’, John Bunyan. 
Doelgroep: 10 jaar en ouder. 

John Bunyan
De dappere ketellapper

P.  de  Zeeuw JGzn
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ISBN 978-94-6115-082-0 

DE BEWAKER VAN 
JOHANNES DE DOPER
Ds. D.J. Budding

De bewaker van Johannes de Doper is een Romeinse 
soldaat van Griekse afkomst. Door de prediking van Jo-
hannes de Doper komt hij tot bekering (Joh. 3:14). 

Hij maakt de onthoofding van Johannes mee. Ook 
wordt hij ooggetuige van het sterven van de Heere Je-
zus. Bovendien is hij aanwezig op de Pinksterdag als de 
Heilige Geest wordt uitgestort. 

Toch blijft hij op een bijzondere wijze verbonden met Herodes. Hij volgt hem 
naar Rome. Dan wordt hij verbannen naar Lugdunum, het tegenwoordige 
Lyon in Frankrijk. Daar wordt hij de stichter van een christengemeente. Ten 
slotte keert hij terug naar Rome en ontvangt daar de martelaarskroon. 
 
Dit deel van de historische verhalenserie vertolkt op boeiende en aangrijpen-
de wijze hoe een ooggetuige de heilsfeiten beleefd kan hebben. Ook wordt 
geschetst hoe krachtig de Heilige Geest werkte in de stichting van de eerste 
christengemeenten (Markus 16:20). De Bijbelse gegevens zijn nauwkeurig 
weergegeven in een historisch betrouwbare context.

Doelgroep: oudere jeugd en volwassenen
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Paul Kruger

ISBN: 9789461151155
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ISBN: 9789461150868

 De hugenoten 
in de knel  

ISBN: 9789461151148
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ISBN: 9789461150974

Livingstone
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Eetze Venema groeit op in één van de armste wijken van Leeuwarden, 
het Achterbuurtje. Zijn vader is bloemenman en moet met een klein 
loon voor zijn negen kinderen zorgen. 
Na een ernstige ziekte worstelt Eetze met de vraag of de Heere hem 
heeft geroepen tot dominee. Inderdaad wordt hij toegelaten tot de 
Theologische Universiteit te Apeldoorn en neemt vervolgens het beroep 
van de kleine gemeente te Maassluis aan. 

In Zwijndrecht verbreekt hij samen met de kerkenraad de band met 
de Christelijke Gereformeerde Kerken. Na enkele jaren gaat dominee 
Venema met de kerkenraad en de gemeente over naar de Gereformeerde 
Gemeenten. 

Na Zwijndrecht wordt dominee Venema predikant van de gemeentes 
van Drachten, Middelburg, Elspeet en Scherpenisse. 
Veel zorgen heeft hij over zijn zoon Geert, die uiteindelijk een 
zwerversbestaan leidt. 
Kort voor zijn sterven gaat dominee E. Venema in Barneveld nog 
eenmaal aan het Heilig Avondmaal. 
Zijn preken hebben velen geboeid en zijn tot vandaag tot rijke zegen. 

Dit deel van de Historische serie is heel toegankelijk voor kinderen. Maar ook 
velen die dominee Venema nog gekend hebben, zullen dit boek graag lezen. 

Trijntje Zegers-Venema 

De dominee uit het 
Achterbuurtje
Uit het leven van ds. E. Venema

Trijntje Zegers-Venema
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9789461151759

Maarten Heikoop wist al jong dat hij predikant zou worden. De Heere 
had hem geroepen met de woorden: ‘Hiertoe heb ik u verordineerd, om 
Mijn Woord uit te dragen.’

De bezoeken aan de gezelschappen waren voor hem onvergetelijk. Toch 
dacht hij vaak dat hij een huichelaar was en telkens moest de Heere hem 
bemoedigen. Als ouderling in de Gereformeerde Gemeente te Den Haag 
was Maarten zeer begaan met de leden van de gemeente.
Na zijn studie op de Theologische School in Rotterdam, nam hij tegen 
ieders verwachtingen in het beroep aan naar Utrecht. Deze zeer kleine 
gemeente kwam toen tot bloei.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte hij los van Utrecht en dacht hij 
naar Zeist te moeten. Toen hij in het AZU-ziekenhuis op controle ging, 
trof een verdwaalde Engelse bom het gebouw. Dominee Heikoop werd 
vanonder het puin vandaan gehaald. Hij was evenals Elia de eeuwige 
heerlijkheid ingegaan.

Voorzien van foto’s en tekeningen.

Doelgroep: vanaf 10 jaar

Maarten Vos 

Maarten de groenteboer 
wordt dominee
Uit het leven van dominee M. Heikoop

Maarten Vos en M.J. Ruissen (eindredactie)
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Deel 38
DE DOMINEE UIT HET 

ACHTERBUURTJE
Uit het leven van ds. E. Venema

Trijntje Zegers-Venema
ISBN 9789461151759

Deel 39
MAARTEN DE GROENTE-
BOER WORDT DOMINEE
Maarten Vos en MJ Ruissen (eindredactie)

ISBN 9789461151865

Eetze Venema groeit op in één van de 
armste wijken van Leeuwarden, het 
Achterbuurtje. Zijn vader is bloemist 
en moet met een klein loon voor zijn 
negen kinderen zorgen. Na een ernstige 
ziekte worstelt Eetze met de vraag of de 
Heere hem heeft geroepen tot dominee. 
Inderdaad wordt hij toegelaten op de 
Theologische Universiteit te Apeldoorn 
en neemt vervolgens het beroep van 
de kleine gemeente te Maassluis aan. In 
Zwijndrecht verbreekt hij samen met de 
kerkenraad de band met de Christelijke 
Gereformeerde Kerken en gaat over naar 
de Gereformeerde Gemeenten.
Na Zwijndrecht wordt dominee Venema 
predikant van de gemeentes van Drach-
ten, Middelburg, Elspeet en Scherpenis-
se. Veel zorgen heeft hij over zijn zoon 
Geert, die uiteindelijk een zwerversbe-
staan leidt. Kort voor zijn sterven gaat 
dominee E. Venema in Barneveld nog 
eenmaal aan het Heilig Avondmaal. Zijn 
preken hebben velen geboeid en zijn tot 
vandaag tot rijke zegen.

Maarten Heikoop wist al jong dat hij predikant 
zou worden. De Heere had hem geroepen met de 
woorden: ‘Hiertoe heb ik u verordineerd, om Mijn 
Woord uit te dragen.’

De bezoeken aan de gezelschappen waren voor 
hem onvergetelijk. Toch dacht hij vaak dat hij een 
huichelaar was en telkens moest de Heere hem 
bemoedigen. Als ouderling in de Gereformeerde 
Gemeente te Den Haag was Maarten zeer begaan 
met de leden van de gemeente.
Na zijn studie op de Theologische School in 
Rotterdam, nam hij tegen ieders verwachtingen 
in het beroep aan naar Utrecht. Deze zeer kleine 
gemeente kwam toen tot bloei.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte hij los van 
Utrecht en dacht hij naar Zeist te moeten. Toen hij 
in het AZU-ziekenhuis op controle ging, trof een 
verdwaalde Engelse bom het gebouw. Dominee 
Heikoop werd vanonder het puin vandaan ge-
haald. Hij was evenals Elia de eeuwige heerlijkheid 
ingegaan.

VERWACHTE UITGAVEN:

Deel 40
DE WALDENZEN VERVOLGD
P. de Zeeuw JGzn  (maart 2021)
 ISBN: 9789461151919

Deel 41
CALVIJN, DE GROTE HERVORMER
M.J. Ruissen (juni 2021)
 ISBN: 9789461151926

Deel 42
DE SLAPENDE SCHILDWACHT EN ANDERE 
KERSTVERHALEN P. de Zeeuw JGzn  (september 2021)
 ISBN: 9789461151933
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ISBN 97890-76466-040

Een gelukkige zanger

I. Hubregtse

Frederik, een zigeunerjongen, komt 
na een zwervend leven als stal-
knecht in dienst van een rijke land-
heer. Als deze de geniale muzikale 
gaven van de jongen ontdekt, stelt hij 
hem aan als zanger en violist om de 
tuin- en jagersfeesten op het land-
goed op te luisteren.

Het contact met een godvrezend tuinmansecht-
paar wordt het middel tot zijn bekering. 
Voor Frederik wordt het onmogelijk om nog langer aan de ijdele feesten 
op het landgoed zijn muzikale bijdragen te leveren. Onverwachts gaat deze 
wens in vervulling na het zingen van Psalm 49. Voor hem wordt waar: ‘Want 
na de dood is ’t leven mij bereid, God neemt mij op in Zijne heerlijkheid.’

De auteur is er met Gods hulp in geslaagd deze 
historische gebeurtenis uit de tijd van de Af-
scheiding, die hij vernam van een ouderling uit 
Yerseke, aan de vergetelheid te ontrukken. 
Daarbij benadrukt hij dat de Heere wonder-
lijke wegen gaat om Zijn uitverkorenen tot de 
zaligheid te brengen.

Dit boek geeft een boeiend beeld van men-
sen die met de Afscheiding zijn meegegaan en  
hiervan getuigenis gaven tot zegen van een 
arme zigeunerjongen. Deze aangepaste en 
met nieuwe illustraties voorziene uitgave 
hoort thuis in de historische serie voor jong 
en oud.
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Willem de Zwijger
P. de Zeeuw JGzn, M.J. Ruissen (eindredactie)

P .  d e  Z e e u w  J G z n

Toen keizer Karel V liet weten dat Willem, de oudste 
zoon van graaf Willem van Nassau, de bezittingen van 
René van Chalon had geërfd, gaf dat veel onrust op de 
Dillenburg. Willem werd prins van Oranje en kreeg 
rijke bezittingen in de Nederlanden. Hiervoor zou hij 
in Brussel rooms-katholiek opgevoed moeten worden, 
terwijl zijn moeder Juliana biddend achterbleef.

Toen Karel op 25 oktober 1555 terugtrad als koning van 
Spanje, keizer van Duitsland en heer der Nederlanden, 
leunde hij op de schouder van de 22 jaar jonge prins. 

Hieruit sprak zijn groot vertrouwen in Willem van Oranje. 

Maar zijn opvolger, koning Filips II, haatte hem. En toen prins Willem van de 
Franse koning te horen kreeg dat deze van plan was om al de ketters uit te 
roeien, besloot hij voor hen partij te kiezen. Wijselijk liet hij dat niet merken, 
waardoor hij zijn bijnaam Willem de Zwijger eer aan deed.

Tevergeefs deed Willem verschillende invallen in de strijd tegen Alva en lange 
tijd leek zijn strijd hopeloos. Terwijl verschillende broers van hem sneuvelden, 
bleef hij wonderlijk gespaard. Na de inname van Den Briel en de bevrijding van 
Leiden kwam er een keer ten goede. Kardinaal Granvelle kon dat niet verdragen 
en hij hitste Filips II op om hem in de ban te doen. De moordenaar van de prins 
werd een rijke beloning beloofd. De tweede aanslag op zijn leven overleefde 
Willem van Oranje niet. Zo offerde hij zichzelf op voor onze vrijheid. 
Nog steeds zitten de Oranjes op de Nederlandse troon 
en is er met hen een sterke band.
  
Dit deel van de Historische Verhalenserie beschrijft op 
boeiende wijze het leven van de Vader des Vaderlands en 
is een aanrader voor allen die Ons Koninklijk Huis een 
warm hart toedragen.

Doelgrooep: 10 jaar en ouder.

9789461151001
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Zeven Jodinnen
Laat God uw Leidsman wezen

R. Hoogerwerf-Holleman
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Laat God uw Leidsman wezen

Ella Paulussen meldt zich aan 
bij de nieuwe tweejarige gidsen-
opleiding ‘Jeschurunschool’ in 
Jeruzalem. Al gauw komt ze in 
contact met het directeursgezin 
en maakt kennis met de oudste 
zoon, Avram, die dan nog zijn 
militaire dienstplicht vervult. 
De Zesdaagse Oorlog (1967) is 
net voorbij, maar het is nog 
onrustig aan de fronten. Israël 
moet paraat blijven.

Jacov, een vriend van Avram, 
afkomstig uit de orthodoxe 
wijk Mea Shearim, raakt door 
een Palestijnse beschieting zwaar-
gewond. Al zijn vrienden komen in het ziekenhuis om afscheid van hem 
te nemen. Het getuigenis van twee christelijke schoonmaaksters dat Je-
zus de ware Messias is, wordt het middel voor zijn en Ella’s bekering. 

Ella moet steeds meer van het land Israël leren kennen om goed te kun-
nen gidsen. Bij een bezoek aan Nazareth grijpt de herinnering aan de ver-
werping van Jezus in Zijn woonplaats haar bijzonder aan. 

Plotseling echter wordt haar studie onderbroken door de ziekte en het 
overlijden van haar vader. Na haar terugkomst belooft ze met Avram te 
trouwen en hem bij te staan in de oprichting van een nieuw reisbureau 
in Galiléa.
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Robinson Crusoë
Daniël Defoe

Naverteld en eindredactie: M.J. Ruissen

M . J .  R u i s s e n

Robinson Crusoë ontvlucht de kantoorbaan 
die zijn vader hem had opgedrongen en kiest 
het ruime sop. Maar al op de eerste reis vergaat 
het schip. Hij wordt op het nippertje gered. 
Terug in Engeland monstert hij aan op een 
schip dat naar Afrika vertrekt. Voor de kust 
van Guinée wordt hij gevangengenomen door 
een Turkse kapitein. Hij ontsnapt en wordt 
opgepikt door een Portugees schip, waardoor hij 
in Brazilië terechtkomt. Dat schip verongelukt 
op een klip, net voor de kust van Zuid-Amerika. 

Als enig overgebleven drenkeling slaagt hij erin om te overleven op een 
onbewoond eiland. Robinson maakt daarbij gebruik van allerlei spullen die 
hij uit het vergane schip heeft kunnen redden. Lang is hij de enige bewoner 
op het eiland. Hij gaat geiten houden en verbouwt gerst. Maar door de 
ontdekking van een voetafdruk krijgt hij de schrik van zijn leven. 
In de Bijbel vindt hij steun voor zijn zorgen. 
Dan ontdekt hij dat er kannibalen op het strand van het eiland komen om 
daarna weer weg te gaan. Hun slechte praktijken kan hij niet verdragen. Hij 
slaagt erin om een gevangene uit de handen van de menseneters te redden. 
Deze inboorling wordt zijn vriend. 

Wanneer plotseling een Engels schip 
voor het eiland verschijnt, kan de 
thuisreis worden aanvaard. Hij verlaat 
het eiland, maar wel met het plan om 
er later weer naar terug te keren.

9789461151124
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Het geheim van de 
bandrecorder
P. de Zeeuw JGzn, M.J. Ruissen (eindredactie)

9789461151131

Ambe’Roeroe, de messenmaker, 
woont op het Indonesische eiland 
Celebes, in de dessa Kotamobagu. 
Hij wil het Evangelie in zijn dorp 
laten horen door een bandrecorder 
af te laten spelen. Maar zo’n 
apparaat kost veel geld. Daarvoor 
gaat hij sparen in een bamboespijl. 

De zoon van het dorpshoofd 
ontdekt zijn geheime spaarpot en 
berooft hem van zijn zendingsgeld. 
Wanneer deze jongen met het geld 
onderweg is naar de stad om het 

daar uit te geven, krijgt hij een auto-ongeluk. Hierdoor komt hij in 
een zendingsziekenhuis terecht. Zijn 
diefstal komt uit en de bandrecorder 
wordt geleverd. 

Voortaan laat de messenmaker 
trouw elke avond dit geluidsapparaat 
afspelen vanaf de veranda van zijn 
huis. Zo verspreidt hij het Evangelie. 
De heidense priester van de dessa 
probeert dit te verhinderen. Al 
zijn pogingen mislukken om deze 
toverdoos tot zwijgen te brengen. Het 
Woord van God gaat voort.

Omslag Het geheim van de bandrecorder.indd   1 07-05-18   16:43
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Livingstone
Zendeling en ontdekkingsreiziger 
van Afrika
P. de Zeeuw JGzn en M.J. Ruissen (eindredactie)

9789461151384

Al op jonge leeftijd verlangt David Li-
vingstone ernaar om dokter en zendeling 
te worden onder de Chinezen. Maar omdat 
daar een oorlog uitbreekt, besluit hij op aan-
raden van de Schotse zendeling Moffat naar 
Afrika te gaan.

Op zijn reis door de oerwouden van Afrika 
doet hij grote ontdekkingen. Hij ziet rivie-
ren en meren die een blanke nooit eerder 
zag. Overal waar hij komt, merkt hij hoe-
veel bijgelovigheid er is. Hij heeft een ster-
ke drang om zoveel mogelijk mensen het 

Evangelie te brengen. De Engelse regering waardeert zijn werk en helpt 
hem om zijn tochten voort te zetten.

Als men een hele poos niets meer van hem hoort, wordt Stanley, een jour-
nalist, uitgezonden om hem te gaan zoeken. Inderdaad lukt het hem Li-
vingstone op te sporen. 

Samen trekken ze eropuit. Onderweg komen ze slavenhalers tegen. Die 
nemen bewoners gevangen en transporteren hen naar de kust. Vandaar 
worden ze per stoomboot naar Europa vervoerd, om levenslang als sla-
ven tewerkgesteld te worden. Het wordt Livingstones levensdoel aan de 
slavenhandel een einde te maken.

Op 1 mei 1873 sterft Livingstone in hartje Afrika. Hij wordt eervol begra-
ven in de Westminster Abbey te Londen.

Dit leerzame boek is een deel van de historische jeugdserie, die ook ouderen 
graag lezen. Doelgroep: 10 jaar en ouder. 

Livingstone
Zendeling en 

ontdekkingsreiziger 
van Afrika
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De hugenoten in de knel
P. de Zeeuw JGzn, M.J. Ruissen (eindredactie)

9789461151148

Charles Dupré kan het niet verdragen 
dat André Aubin molenaar is in het 
Franse dorp Vassy. Door hem te verraden, 
omdat hij een hugenoot is, hoopt hij 
de nieuwe eigenaar van de molen te 
worden. Maar door tegenwerking van 
de pater mislukt dat. 
Zijn zoon, Jean Aubin, wordt 
schaapherder te Montcontour. Als 
Gaspard de Coligny in hem een dapper 
man ontdekt, stelt hij hem als zijn 
wapendrager aan. 
In de strijd houdt De Coligny zich lang 
staande tegen de Spanjaarden. Maar 
wanneer hij ten slotte het onderspit 

moet delven, sluiten ze hem op in de Steen in Sluis. Daar komt hij tot 
bekering door het lezen in de Bijbel en de geschriften van Luther. Nadat 
voor hem een groot losgeld is betaald, krijgt hij de vrijheid terug.
Vanaf dat moment is hij de trouwe aanvoerder van de hugenoten. 
Na enkele veldslagen verloren te hebben, slaagt hij er in om met een 
overmacht op te rukken naar Parijs. De vrede van St. Germain wordt 
gesloten en er komt vrijheid van godsdienst. 
Eenmaal in Parijs wordt hij tijdens de Bartholomeüsnacht koelbloedig 
vermoord. Gelukkig slagen Jean en zijn zoon André erin uit het 
gevaarlijke Parijs te ontsnappen en veilig naar hun ouderlijke woning te 
Montcontour terug te keren.

Dit boek geeft een goed beeld van het leven van Gaspard de Coligny en 
is een aanrader voor jong en oud. Het laat ons zien welk voorrecht we 
genieten als we nog in alle rust naar de kerk kunnen gaan. Maar ook wat 
er nodig is wanneer er vervolging zou losbarsten.
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Willem Tell
De vrijheidsheld van Zwitserland

P. de Zeeuw JGzn en M.J. Ruissen (eindredactie)

9789461151391

Willem Tell, een Zwitserse jager uit de 
kanton Uri, sluit een verbond met andere 
kantons om samen een opstand tegen de 
Oostenrijkers te beginnen. 

Er wordt hiervoor een datum afgespro-
ken; tot zolang zullen ze wachten. Maar 
als Willem Tell niet voor de hoed buigt 
die de landvoogd Geszler had opgericht, 
wordt hij gedwongen om een appel van 
het hoofd van zijn zoon Walter te schie-
ten. 

Dat lukt hem, maar toch wordt hij weer veroordeeld. Tijdens de overtocht 
over het Vierwoudstedenmeer - onderweg naar de gevangenis - komt er 
een zware storm opzetten. Tell krijgt het roer in handen. Hij slaagt erin 
om alleen aan wal te komen en vanuit een hinderlaag de landvoogd neer 
te schieten. 

Dit wordt het begin van de Zwitserse opstand. In de vrijheidsstrijd wordt 
hij een van de belangrijkste aanvoerders. 

Willem Tell
De vrijheidsheld van 

Zwitserland
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Paul Kruger
De leeuw van Zuid-Afrika
P. de Zeeuw JGzn, M.J. Ruissen (eindredactie)

9789461151155

Wanneer de Boeren door de Engelsen 
uit de Kaapkolonie verdreven wor-
den, hoort Paul Kruger bij de Voor-
trekkers die zich in het noorden wil-
len gaan vestigen.
 Eenmaal daar aangekomen, krijgen 
ze veel last van wilde dieren en van 
het Bantoevolk dat steeds op hun 
rooftochten vee steelt. In geloofsver-
trouwen doet Paul Kruger dappere 
daden en behaalt hij vele overwin-
ningen op de vijand. En als hij wat ge-
daan wil krijgen bij Bantoekoningen 
blijkt hij goed te kunnen onderhan-
delen namens de Boeren.

 Hij wordt zelfs president van Zuid-Afrikaanse Republiek. De Engelsen 
kunnen echter de macht en de rijkdom van de Boeren niet verdragen. De 
Grote Boerenoorlog breekt uit, waarin Kruger drie jaar lang vecht met de 
Engelsen. Met de vrede van Vereniging komt in 1902 een einde aan deze 
oorlog. 
Kruger woont daarna een tijdlang in Nederland. Wanneer zijn gezond-
heidsklachten toenemen, verhuist hij naar Zwitserland. Daar overlijdt hij 
in 1904 aan een longontsteking.
Paul Kruger was een zeer invloedrijk staatsman. Oprecht vertrouwde hij 
op de Heere in de zware strijd die hij te voeren had. 

Dit boek is een deel van de leerzame historische jeugdverhalenserie. Doel-
groep: kinderen vanaf 10 jaar en ouderen.

Paul Kruger
De leeuw van Zuid-Afrika

Omslag Paul Krüger.indd   1 13-11-18   09:02
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De overwintering op 
Nova Zembla
P. de Zeeuw JGzn, naverteld door M.J. Ruissen

9789461151407

Toen de Tachtigjarige Oorlog voorbij was, 
voeren veel Hollandse kooplieden langs de 
zuidkust van Afrika naar Indië om daar spe-
cerijen te kopen. Maar hun levendige handel 
werd belemmerd door de Portugezen en Span-
jaarden.

Op advies van dominee Plancius probeerde 
men toen om via het noorden in Indië te ko-
men. Na twee vergeefse reizen besloten De 
Rijp en Barendsz nog een uiterste poging te 
wagen om deze route te verkennen.

Ze kwamen echter niet verder dan Nova Zem-
bla. Hun schip raakte vast in het ijs en de schepelingen moesten overwinteren 
op dit eiland. Daar kreeg men veel last van beren. Ook miste men vitaminerijk 
voedsel, waardoor men scheurbuik kreeg.

Het is een wonder dat de meesten na een barre tocht van achttien maanden 
weer terugkwamen in Holland.

Wat wij van die tocht en deze overwintering weten, danken wij aan Gerrit 
de Veer. Dagelijks schreef hij op wat er gebeurde. Nog steeds is dit verhaal van 
onze voorouders, die vol moed deze barre tocht maakten, de moeite waard 
om te lezen.

Doelgroep: jongeren vanaf 10 jaar.  
Ook ouderen zullen dit een mooi boek vinden. 

Nova Zembla
De overwintering op
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ISBN 978-94-6115-0851

John Bunyan groeit op als een ondeugende jon-
gen in Elstow, niet ver van Bedford in Engeland.
Al gauw neemt hij het werk van zijn vader over 
en wordt ketellapper. Wanneer zijn moeder 
overleden is, hertrouwt zijn vader en besluit John 
om soldaat te worden in het leger van de koning. 

Wonderlijk genoeg blijft hij gespaard. Een vriend 
die voor hem de wacht waarneemt bij de bele-
gering van een vesting, wordt dodelijk getroffen 
door musketvuur. De herinneringen aan deze 
hevige strijd verwerkt Bunyan later in zijn boek 
‘De Heilige Oorlog’.

Hij verlaat zijn goddeloze weg en wordt predikant van de baptistengemeente 
van dominee Gifford. Als het preken hem verboden wordt, weigert hij daaraan 
gehoor te geven. Daarom wordt hij twaalf jaar opgesloten in de gevangenis van 
Bedford.

Daar schrijft hij het beroemde boek ‘De Chris-
tenreis’. Na zijn vrijlating volgt het tweede deel 
‘De Christinnereis’.

Op zestigjarige leeftijd sterft hij in vrede te Lon-
den en hij wordt begraven op Bunhill Fields. 
Zijn boeken mogen nu nog velen tot zegen zijn.

Dit deel van de historische verhalenserie geeft 
een boeiend en betrouwbaar beeld van de 
schrijver van ‘De Christenreis’, John Bunyan. 
Doelgroep: 10 jaar en ouder. 

John Bunyan
De dappere ketellapper

P.  de  Zeeuw JGzn
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ISBN: 9789076466521
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Eenvoudige, getrouwe navertelling door M.J. Ruissen van het 
origineel. Voorzien van eenvoudige vragen voor kinderen met 
antwoorden achterin en eerzame gespreksvragen met schrift-
verwijzingen. 
Ook beschikbaar op MP3

COMPLETE BUNYANSERIE: 
Als 4-delig set slechts 

(4x 15,00 i.p.v. 4x 19,50)
ISBN: 9789461150240

60,-
74,00

1. DE CHRISTENREIS
Beschrijft de reis van Christen. Uit de stad 
Verderf geroepen gaat hij door De Enge 
Poort naar de Hemelstad.
ISBN: 9789080238954: 19,50
ISBN: 9789080238985: MP3: 19,95

2. DE CHRISTINNEREIS
Beschrijft de reis van Christinne, de we-
duwe van Christen, en haar zoons naar de 
Hemelstad. Vervolg op ´De Christenreis.´
ISBN: 9789076466088: 19,50
ISBN: 9789076466033: MP3:19,95

3. DE HEILIGE OORLOG
Vertelt het verhaal van de Heilige Oorlog, 
waarin de stad Mensenziel wordt bevrijd 
van Diabolus door Immanuël.
ISBN: 9789080238923: 19,50
ISBN: 9789076466118: MP3: 19,95

4. LEVEN EN STERVEN VAN 
MENEER KWAAD
Tegenhanger van ´De Christenreis.´ 
Beschrijft het zondige leven en uitzicht-
loze, kalme sterven van een goddeloze.
ISBN: 9789080238916: 19,50

Bunyan-serie
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Schaalmodel Pijler van de Pijlerdam  3,95
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Nieuw! 
1. DE PLAAT VAN DE BREDE 
EN DE SMALLE WEG
De plaat van de brede en de smalle weg geeft aanschou-
welijk onderwijs.  Levering per 6, Imprint naam gratis 
vanaf 100 ex. 
 
Deze plaat verkrijgbaar als:
- Fotokaart met toelichting   2,25 
- Ansichtkaart met Bijbeltekst    1,50
- Miniposter A4 als uitdeelplaat
  en toelichting  1,95 
- Bij 100 ex. of meer:  1,00
  (gratis imprint)
- Poster A3 met toelichting  4,95
- Poster A2 zonder toelichting 12,50 

2. MINIPOSTERSET ‘PSALMEN, DEEL 1’
25-delig: Psalm 1 t/m 25

3. MINIPOSTERSET ‘GELIJKENISSEN’ 
HENK VAN DEN BRINK
Het licht op de kandelaar, Wijde en enge poort, Voor-
zichtige en dwaze bouwer, Zaaier, Onkruid tussen de 
tarwe, Schat in de akker, Parel van grote waarde, Visnet, 
Boze dienstknecht, Arbeiders in de wijngaard, Kwade 
wijngaardeniers, Koninklijke bruiloft, Dwaze maagden, 
Barmhartige Samaritaan, Onbeschaamde vriend, Rijke 
dwaas, Onvruchtbare vijgenboom, Torenbouw, Verloren 
schaap, Verloren penning, Verloren zoon, Onrechtvaar-
dige rentmeester, Rijke man en Lazarus, Onrechtvaardige 
rechter, Farizeeer en de tollenaar, Tien ponden

4. MINIPOSTERSET ‘DIEREN UIT DE BIJBEL’ 
HENK VAN DEN BRINK
32-delig: arend, beer, duif, ezel, geit, haan, kloek, hert, 
hinde, hond, kameel, konijn, kraanvogel, lam, leeuw, me-
rel, mier, mus, os, paard, pauw, rund, slang, sprinkhaan, 
veldhoen, vissen, vogeltje uit Egypte, vos, zwaluw, zwaan

5. MINIPOSTERSTE ‘OUDE SCHOOLPLATEN’
17-delig: Ezels, Godsdienst en huiselijk leven, Herberg, 
Het koren en zijn bewerking, Huis en graf, Kleding, 
Landbewerking, Loofhuttenfeest, Op reis, Stadsleven en 
buitenleven, Tent en herberg, Uit de dierenwereld, Uit 
de plantenwereld, Vissers, Vruchten en buitenleven, Wijn 
maken, Zee, bron en water

6. MINIPOSTERSET ‘LUMMELPLATEN’
7-delig: Hogepriester, Priesters, Tabernakel in de 
woestijn, Tabernakel van binnen, Tabernakel van buiten, 
Brandofferaltaar en koperen wasvat, Bloed aan de deur.

7. MINIPOSTERSET ‘BIJBELSE TAFERELEN, 
RINO VISSER’
16-delig: De oogst, herberg, eenvoudig huis, feest, 
gastvrijheid, vissers, herder, landman, synagoge, bruiloft, 
wijngaard, straatje, in de poort, in de tent, bij de bron, 
een deftig huis.
Verjaardagskalender van deze platen: 12,50

8. MINIPOSTERSET ‘TROONSWISSELING’
5-delig: Balkonscène, Drie prinsesjes, Gezin koning Wil-
lem-Alexander en prinses Beatrix, Eedzwering, Koninklijk 
paar op weg naar de Nieuwe Kerk in Amsterdam. 
(hiervan ook ansichtkaarten beschikbaar 5,00 
per 5-delig set)

9. MINIPOSTERSET 
‘WAT GEKEND MOET WORDEN’
12-delig: Deze serie is op dik crème papier gedrukt. 

Op A4-formaat: 
Het Onze Vader (toelichting: achterzijde), De Wet des 
Heeren, Het Lutherlied, Het Wilhelmus, Bijbelboeken op 
rijm (Bijbelboekenoverzicht: achterzijde), Lukas 2
Prijs A4: 1,50

Op A5-formaat: 
Het Onze Vader (ansichtkaart), Our Father (A5, Engels, 
ansichtkaart), Onze Geloofsbelijdenis, Scheppingsdagen 
(achterzijde op rijm), Dankdag / Biddag / Gebed voor 
mijn kinderen / Wachtwoord der hervormers (bladwijzer)
Prijs A5: 0,85

Op achterzijde treft u een beschrijving van de plaat. Zeer 
geschikt voor het onderwijs.
Ook mooi om weg te geven als verjaardagscadeau!

Er staat bovenaan: 
Geschenk voor: ………… 
Gekregen van: ………………..
Ter gelegenheid van … verjaardag / …………………..

A4: 1,00 
Bij 5 sets: 0,85 per plaat

Afwijkende formaten: 
A3: 5,00 / A2: 12,50 (minimale afname: 20 ex.)

Onze Vader, Die in de hemelen zijt;

Uw Naam worde geheiligd.

Uw Koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, 

alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden,  

gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze.

Want Uw is het Koninkrijk,

en de kracht, en de heerlijkheid

in der eeuwigheid. 

Amen

Het Onze Vader

Onze Vader A6.indd   1 10-08-16   09:07

Our Father which art in heaven

Hallowed be thy name.

Thy kingdom come.

Thy will be done

in earth, as it is in heaven.

Give us this day our daily bread.

And forgive us our debts,

as we forgive our debtors.

And lead us not into temptation,

but deliver us from evil:

For thine is the kingdom, and the power,

and the glory, for ever.

Amen.

Our Father

1. Licht

2. Uitspansel en wolken

3. Scheiding van water en land, 

zaaddragende gewassen

4. Zon, maan en sterren

5. Vissen en vogels

6. Landdieren en de mens

7. Rustdag

Scheppingsdagen 
(Genesis 1)

1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper 
des hemels en der aarde.

2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze 
Heere;

3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit 
de maagd Maria;

4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is 
gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald 
ter helle;

5. ten derde dage wederom opgestaan van de doden;

6. opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand 
Gods, des Almachtigen Vaders;

7. van waar Hij komen zal om te oordelen de 
levenden en de doden.

8. Ik geloof in de Heilige Geest.

9. Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke 
Kerk, de gemeenschap der heiligen;

10. vergeving der zonden;

11. wederopstanding des vleses;

12. en een eeuwig leven.

De Geloofsbelijdenis
De Twaalf Artikelen

12 

Miniposters A4

Het heilig Bijbelboek bevat
In zich een ongemene schat
Voor naarstigen in ‘t zoeken.
Men vindt in ‘t Oude Testament,
Bij Jood en chisten wel bekend,
Een min dan veertig boeken.
Vijf zijn van Mozes; Jozua;
Het boek der Richt’ren; Ruth daarna;
Van Samuël twee werken;
Twee van ‘t bedrijf der Koningen;
Kronieken twee, door Geest en pen
Beschreven voor Gods kerke.
 
Ezra en Nehemia trouw;
‘t Boek Esther, Ahasveros’ vrouw;
Job en het Boek der Psalmen;
De Spreuken, Prediker, ‘t Hooglied,
Veel schoner dan Parnas[1] uitgiet
In aangename galmen.
Profeten, viermaal vier daar zijn:
Vier noemt men groot en twaalf klein,
De groot’ vindt men in deze:
Jesaja, deftig, hoog van toon;
Dan Jeremia, ‘s priesters zoon,
Die ‘t Klaaglied ook doet lezen.
 
De derde is Ezechiël,
De vierde grote Daniël.
Nu volgen twaalf kleine:
Hoséa, Joël, Amos en
Obadja, Jona, die met hen
Bestraften het onreine.
Voorts Micha, Nahum, Habakuk,
Zefanja, Haggaï; van druk
En vreê meldt Zacharias.
Maleachi besluit het hek,
Vertonend’ in zijn klein bestek
De komst van de Messias.
 
Het Nieuwe Testament begint
met Jezus, Godes heilig kind,
De mens tot heil gegeven.
De boeken of afdelingen
Zijn driemaal negen door de pen
Van heiligen beschreven.
Matthéüs, Marcus, Lukas, Jan
Of wel Johannes, melden van
De daden onzes Heeren;
En Lukas, in het schrijven kloek,
Beschrijft met lof in ‘t tweede boek
d’ Apostelen hun lere.
 

d’ Apostel Paulus, groot van geest,
Weleer in ‘t Paradijs geweest,
Schrijft tweemaal zeven brieven.
Hij zond er één naar Rome heen;
Aan de Korinthers twee voor één,
Om Gods Kerk te gerieven.
Galaat, Efezen, Filippens
En Kolossens, elk één, naar wens.
Twee brieven zond hij veilig
Naar Thessalonicensen toe;
Werd nooit van schrijven mat noch moe;
God maakt’ Zijn Schriften heilig.
 
Hij zond twee brieven met een kus
Aan zijnen zoon Timothéüs,
Aan Titus één, alsmede
Aan Filémon, met smeekgebeên
En nog op ‘t laatst aan de Hebreen
Met wens van heil en vrede.
De verd’re heil’ge brieven zijn
Geschreven door Gods Geest zeer rein,
In God gewijde bladen:
Een van Jakobus, Petrus twee,
Drie van Johannes met een beê
Om zielen te verzaden.
 
Daarop volgt Judas kort en klaar,
En dan Johan zijn Openbaar’,
Het slot van alle Schriften.
Zo men die niet ter harte neemt
En daar in ‘t minst iets van vervreemdt,
God zal onz’ daden ziften.
Dit zijn de boeken van het Oud-
En Nieuw Verbond, meer waard dan goud.
Men vindt hierin het leven;
Ja, ‘t eeuwig leven is er in;
O hemel! o wat groot gewin!
Wil ons genade geven!
 
Dat wij door Uwen lieven Zoon
Erlangen mogen ‘s hemels troon;
En wij als rechte wijzen,
Hier mogen zoeken ‘t smalle pad,
Waar langs men gaat naar ‘s Hemels stad
Om eeuwig God te prijzen.
 
Uit:  Daconie der Schrift (1790)

[1] Parnas: De Bijbelboeken overtreffen de 
Griekse wijsheid.

De Bijbelboeken op rijm
(Wijze: Psalm 68)
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DE BREDE EN DE SMALLE WEG
MATTHEÜS 7: 13, 14
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AL JAREN EEN BEGRIP OP VEEL SCHOLEN.

1. BASISSCHOOLAGENDA ‘Ons Koninklijk Huis’ 2020/2021

Actuele beelden van Koninklijke familie. Speciaal voor meisjes!

2. BASISSCHOOLAGENDA ‘75 jaar bevrijding’ 2020/2021

Stoere agenda voor jongens

      Zeer handzaam, afgestemd op de basisscholen. 

      Lesrooster, cijferlijst, vrienden- en vriendinnenpagina’s, 

      fotopuzzel, wire-o etc.                          Losse verkoopprijs

3. STUDIEPLANNER ‘Pool- en zeedieren’ 2020/2011

Overzichtelijke studieplanner voor de basisschool. Men schrijft in de linkerkolom het vak en onder de dag dat 

het huiswerk gedaan moet zijn het huiswerk . In de dagen ervoor noteert men wat men gaat oefenen om na 

herhaling tot een goed resultaat te kunnen komen. Ontwikkeld door de Haarschool te Rijssen.

          Formaat 17 cm x 17 cm, Bindwijze: wire-o

          138 pagina’s                       Losse verkoopprijs

U geeft met deze prachtige platen op luxe crème papier kinderen 
een blijvende herinnering mee aan de (zondags)school.

OUDE GETUIGSCHRIFTEN OP GROOT FORMAAT (A3):
1. Oud getuigschrift (gelige ondergrond, Ik zal u onderwijzen ... 30/24 cm)
2. Getuigschrift David en Mirjam groot
3. Oude plaat Isings Circa A3, luxe papier

Prijs per plaat 2,35. Bij 50 of meer 10%. 
Bij 250 ex. of meer gratis bedrukking naam school en plaats, geen extra korting. 

NIEUWE GETUIGSCHRIFTEN OP A4:
4.  ‘Getuigschrift Mozes I’, namens schoolbestuur en personeel
5.   ‘Getuigschrift Mozes II’, namens personeel
6. Getuigschrift Isings klein

Prijs A4:  1,75 (nr. 4 en 5) /  1,95 (nr. 6)

BIJ HET VERLATEN VAN DE SCHOOL

Bij 10 of meer:
3,95 per stuk!

Bij 10 of meer:
6,95 per stuk!

                      -  BASISSCHO OL -Agenda
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O N S  koninklijk H U I S
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2 0 2 0

2 0 2 1

Agenda Jongens 2020-2021.indd   1Agenda Jongens 2020-2021.indd   1 06-04-2020   15:0406-04-2020   15:04

1

4
5

2 3

Getuigschrift bij het verlaten 
van de basisschool:

Leer mij, o God van zaligheden,
Mijn leven in Uw dienst besteden;
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand;

Uw goede Geest bestier’ mijn schreden,
En leid’ mij in een effen land.

Psalm 143:10

En dat gij van kinds af de heilige Schriften
geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot

zaligheid, door het geloof, hetwelk in
Christus Jezus is.

2 Tim. 3:15

De Godvrezende Samuël 
En Samuël zeide: Spreek, want Uw knecht hoort

1 Sam. 3: 10b

Het Joodse dienstmeisje van 
Naämans huisvrouw

Deze zeide tot haar vrouw: Och, of mijn heer ware voor

het aangezicht van den profeet, die te Samaria is,

dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen.

2 Kon. 5:3

Uw Woord
is een lamp voor

mijnen voet/en een licht 
voor mijn pad

Naam:

Datum:

    Directeur:                                          Voorzitter:
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Opruimingsboeken

Verheft 
de banier

Bundel tijdredes 100 jaar SGP
Ds. G.H. Kersten en andere predikanten

Deel 1

Verheft 
de banier

Bundel tijdredes 100 jaar SGP
Ds. G.H. Kersten en andere predikanten

Deel 1

R. Hoogerwerf-Holleman
en M. Quist

R. H
oogerwerf-H

ollem
an en M

. Q
uist

Bundel met historische verhalen en gedichten
voor wekelijks gebruik

R. Hoogerwerf-Holleman en M. Quist

In deze bundel blikken twee geliefde auteurs in hun hoge ouder-
dom terug op wonderlijke voorvallen die ze vaak van dichtbij in 
hun leven meemaakten.
Het bevat een bloemlezing van 39 aansprekende korte verhalen en 
13 gedichten. In totaal zijn er dus 52 bijdragen, bedoeld om een 
jaar lang wekelijks te overdenken.

Behalve voor persoonlijk gebruik, is deze bundel ook heel geschikt 
als voorleesboek in gezinnen en verenigingen. Ter aanvulling van 
deze bundel schreef Marjan van Voorst-Dek enkele boeiende ge-
dichten.
De verhalen zijn veelal echt gebeurd en beschrijven dat de Heere 
een God van wonderen is. Hij leidt Zijn kinderen op de weg des 
levens en geeft wijze raadgevingen op onze levensweg.

      Wonderlijk
          geleid

      Wonderlijk             geleid
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1

4

7

10

13

16

2

5

8

11

14

17

3

6

9

12

15

18

Preken: 

1. BROOD OP HET WATER
2. BOETEPREKEN, Ds. B.J. van Boven e.a.

3. BEVRIJDINGSPREKEN, Ds. B.J. van Boven e.a.

4. WEESPREKEN, Ds. B.J. van Boven e.a. 
5. VERHEFT DE BANIER, DEEL 1, Tijdredes ds. G.H. Kersten e.a.

6. VERHEFT DE BANIER, DEEL 2, Tijdredes prof. G. Wisse e.a.

Bijbelstudie:

7. NAAR NINEVÉ, J. van ’t Hul

Dagboeken met kanttekeningen

8. LEZEN MET DE KANTTEKENINGEN
9. OVERDENKEN MET DE KANTTEKENINGEN

Levensbeschrijving

10. DE BEDELAAR STIERF

Romans

11. VALLEI VOL TRANEN
12. HEILTJE MARIA
13. RONALDTRILOGIE DEEL 1
14. MEER DAN EEN BELOFTE
15. OM DE HORNKAMP 5,00
16. VREEWALDS MOLEN 5,00

Waargebeurde verhalen

17.  WONDERLIJK GELEID,
  R. Hoogerwerf-Holleman en R. Quist

Geschiedenis van Zeeland

18. ZEELAND, EEN GESCHENK VAN DE SCHELDE

9,95PRIJS PER BOEK
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Preken: 
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17.  WONDERLIJK GELEID,
  R. Hoogerwerf-Holleman en R. Quist

Geschiedenis van Zeeland

18. ZEELAND, EEN GESCHENK VAN DE SCHELDE

Naam:   .......................................................................................
Adres:   .......................................................................................
Postcode en woonplaats:  ..........................................................
E-mailadres:  ................................................................................
Telefoonnummer:  ......................................................................

Bestelbon franco zenden aan: 
Uigeverij De Ramshoorn
Antwoordnummer 860, 4460 WB Goes

ABONNEREN?
Ja, we willen ons abonneren op:

THEMAPREKENSERIE 
Serie bestaat uit gebonden boeken, desgewenst aangevuld met brochures 
(kanselserie). U betaalt voor de boeken: 13,50 i.p.v. 18,50.
En voor de brochures, genaamd kanselserie: 6,95 i.p.v. 9,95.
O ex. Compleet abonnement met kanselserie
O ex. Themaprekenserie zonder de kanselserie

HISTORISCHE JEUGDBOEKEN
Circa 4 boeken per jaar. Doelgroep: 10 jaar en ouder.
O ex. Abonnement op historische verhalenserie. Van 15,95 voor 10,95. 
Te beginnen met deel:…
We wensen nog de delen: ......................................................................................................

OVERIGE BESTELLINGEN:
… ex. Compleet Schippersset 375,00

… ex. …………………………………………………………
… ex. …………………………………………………………
… ex. …………………………………………………………

… ex. …………………………………………………………

WEEKBOEKEN MET SCHILDERIJEN 
VAN HENK VAN DEN BRINK
O We willen op deze serie een abonnement voor 18,50 per deel i.p.v. 23,50.
We wensen nog: Al ’t schepsel moet Hem prijzen / Het Koninkrijk der hemelen is gelijk 
aan / Gods verborgen omgang vinden (streep door wat niet meer gewenst is)

LUISTERBOEKEN
O We bestellen de nieuwe luisterboeken voor 17,50 i.p.v. 19,95
Van de verschenen luisterboeken wensen we nog:  ........................................................
......................................................................................................................................................  

Bestelbon

Zie, een zaaier ging uit...      
D

s. E. V
enem

a

9789461151520

Zie, een zaaier
      ging uit...

Zie, een zaaier
      ging uit...

Ds. E. Venema

Themapreken: Gelijkenissen

DS. E. VENEMA 

De Heere Jezus verkondigt het Evangelie door gelijkenissen te vertellen. Om 
Zijn discipelen nader onderwijs te geven op de leerschool van het Woord, 
neemt Hij hen apart en verklaart hun de betekenis ervan.
Deze prekenbundel bevat een aantal preken over gelijkenissen, waarin do-
minee E. Venema de betekenis ervan Schriftuurlijk en bevindelijk ons voor 
ogen stelt. 

Dominee E. Venema (1922-2003) was predikant van de Christelijk Gere-
formeerde Kerken te Maassluis en Zwijndrecht. In 1970 kwam hij met zijn 
gemeente over tot de Gereformeerde Gemeenten. Daar diende hij achtereen-
volgens de gemeenten te Drachten, Middelburg-Centrum, Elspeet en Scher-
penisse.

Overzicht van opgenomen preken:
- De gelijkenis van het onkruid te midden van de tarwe (Matth. 13:24-30)
- Gelijk een mosterdzaad (Matth. 13:31-32)
- Gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (Matth. 20:1-16)
- Op de leerschool van de vijgenboom (Matth. 24:32a)
- De gelijkenis van de twee bouwers (Luk. 6:43-49)
- De gelijkenis van het verloren schaap (Luk. 15:1-7)

Andere delen uit de serie ‘Preken rond een thema’: 
Boetepreken / Avondmaalspreken / Bevrijdingspreken / Weespreken / Een 
Woord ter rechter tijd / Belijdenis doen, maar hoe? / Den loop geëindigd / 
Verheft de Banier / Van lijden tot heerlijkheid
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De hut van oom Tom
In ‘De hut van oom Tom’ wordt op ontroerende 
wijze beschreven wat het slavenleven in Amerika 
inhoudt. De vanuit Afrika gehaalde slaven werden 
vaak onder vreselijke omstandigheden op de 
katoenplantages tewerk gesteld. 

Oom Tom is een zorgzame lieve man en vader, 
die in een goed blaadje bij zijn baas staat. Maar 
financiële zorgen dwingen zijn baas om hem aan 
een slavenhandelaar te verkopen. Na eerst bij een 

goede nieuwe baas in dienst te zijn geweest, komt oom Tom bij een tiran 
in dienst. Deze martelt hem zo erg dat dit zijn dood betekent, juist op het 
moment dat de redding nabij is.

Poncho luidt de klok
In ‘Poncho luidt de klok’ is president Lincoln bezig met een opmars tegen de 
zuidelijke staten van Amerika. Wanneer Richmond bevrijd wordt door het 
oprukkende noordelijke leger, krijgen de slaven ook daar de vrijheid. Poncho, 
een kleine slavenjongen, wil president Lincoln bedanken. 

Omdat Richmond gevaar loopt heroverd te 
worden, moet Poncho de klok luiden zodra er 
gevaar dreigt. Maar als de steel van zijn hamer 
doormidden geschoten wordt, treft een kogel hem 
in een long. Dan mag hij naar Massa Jezus toe.

Beide boeiende boeken gaan over de strijd tegen 
slavernij in Amerika en zijn heel toegankelijk voor 
jong en oud.

Doelgroep: 10 jaar en ouder.

P .  d e  Z e e u w

De strijd tegen de slavernij
P. de Zeeuw JGzn, bewerkt door M.J. Ruissen
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De strijd tegen
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T

hem
apreken: C

oronavirus    D
s. A

. Schot e.a.   

9789461151674

Dit is Gods vinger
Dit is Gods vinger
DS. G. BEENS, DS. A.T. HUIJSER, DS. A. SCHOT, 
DS. D.E. VAN DE KIEFT, DS. A. VERSCHUURE EN 
DS. A. HELLENBROEK

Diepingrijpend is de uitwerking van het coronavirus, dat de hele wereld 
momenteel bezighoudt. Een groot deel van het openbare leven is stil komen 
te vallen wegens het grote besmettingsgevaar. 
De Heere laat iets van Zijn almacht zien en we verliezen alle opgebouwde 
zekerheden. Met Farao kunnen we wel zeggen: ‘Dit is Gods vinger.’ De 
sprake die hiervan uitgaat wordt in deze bundel vanuit Gods Woord be-
licht. 
De oorzaak van alle ellende wordt aangewezen en ook de enige Persoon, 
Die redden kan. Van nature zoeken we onze hulp niet bij Hem. Dat het 
onze bede zou zijn dat het coronavirus in de nood der tijden gebruikt mag 
worden tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk, persoonlijk, landelijk, ja, in de 
gehele wereld.

De opgenomen preken zijn op of direct na de biddag van 2020 uitgespro-
ken. De preek van dominee Hellenbroek is gehouden tijdens een door de 
overheden belegde biddag, eveneens in een moeilijke tijd. 

Ds. A. Schot e.a.

Themapreken: Coronavirus
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Eetze Venema groeit op in één van de armste wijken van Leeuwarden, 
het Achterbuurtje. Zijn vader is bloemenman en moet met een klein 
loon voor zijn negen kinderen zorgen. 
Na een ernstige ziekte worstelt Eetze met de vraag of de Heere hem 
heeft geroepen tot dominee. Inderdaad wordt hij toegelaten tot de 
Theologische Universiteit te Apeldoorn en neemt vervolgens het beroep 
van de kleine gemeente te Maassluis aan. 

In Zwijndrecht verbreekt hij samen met de kerkenraad de band met 
de Christelijke Gereformeerde Kerken. Na enkele jaren gaat dominee 
Venema met de kerkenraad en de gemeente over naar de Gereformeerde 
Gemeenten. 

Na Zwijndrecht wordt dominee Venema predikant van de gemeentes 
van Drachten, Middelburg, Elspeet en Scherpenisse. 
Veel zorgen heeft hij over zijn zoon Geert, die uiteindelijk een 
zwerversbestaan leidt. 
Kort voor zijn sterven gaat dominee E. Venema in Barneveld nog 
eenmaal aan het Heilig Avondmaal. 
Zijn preken hebben velen geboeid en zijn tot vandaag tot rijke zegen. 

Dit deel van de Historische serie is heel toegankelijk voor kinderen. Maar ook 
velen die dominee Venema nog gekend hebben, zullen dit boek graag lezen. 

Trijntje Zegers-Venema 

De dominee uit het 
Achterbuurtje
Uit het leven van ds. E. Venema

Trijntje Zegers-Venema
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De dominee uit het 
Achterbuurtje

Uit het leven van ds. E. Venema
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De Ziekentrooster
De Ziekentrooster
DS. E. VENEMA

Door de zondeval is ons leven een tranendal geworden, gepaard gaande 
met ziekten en verdriet als voorboden van ons naderend einde. Evenwel 
is de geheel enige Heelmeester naar deze aarde gekomen om te lijden en 
te sterven om daardoor zondaren zalig te kunnen maken. Maar Hij heeft 
ook oog voor ziekten en zorgen, waar mensen onder gebukt gaan. Wie 
Hem aanroept in de nood, vindt Zijn gunst oneindig groot.
Dit zien we op bijzondere wijze bewaarheid in de genezingen die de 
Heiland bewerkte, die veelal gepaard gingen met de genezing van de ziel. 
Wanneer we beterschap ontvangen is dat evenwel geen garantie dat ook 
onze zonden vergeven zijn. Dat blijkt wel bijzonder in de genezing van de 
tien melaatsen. Alleen de ene Samaritaan kwam terug om ware dankbaar-
heid te tonen. Vandaar de vraag die voor ons ook van het grootste belang 
is: ‘Waar zijn de negen?’

Deze bundel preken is heel geschikt om aan zieken te geven. Ze bevat 
ook een biddag- en een dankdagpredicatie en verder vrije stoffen, die 
behalve voor persoonlijk gebruik ook heel geschikt zijn voor de leesdien-
sten.

 
Dominee E. Venema (1922-2003) was predikant van de Christelijke Ge-
reformeerde Kerken te Maassluis en Zwijndrecht. In 1970 kwam hij met 
zijn gemeente over naar de Gereformeerde Gemeenten. Daarna diende 
hij achtereenvolgens de gemeenten van Drachten, Middelburg-Centrum, 
Elspeet en Scherpenisse.

Ds. E. Venema

Themapreken: ziekte en genezing
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Het slavinnetje van 
generaal Bakar
Koopman Bendi in Armenië wordt met zijn vrouw 
en bedienden vermoord door de woeste Iberiërs. 
Nunia, hun dochter van 16 jaar, blijft gespaard en 
wordt als slavin verkocht aan de heidense generaal 
Bakar. 
In deze omgeving komt zij steeds uit voor haar 
geloof in de Heere Jezus. Dit brengt haar soms in 
zeer moeilijke omstandigheden. Door haar grote 
trouw en wonderlijke gebedsgenezingen wordt zij 

het middel van de grote ommekeer in Iberië.
Een ontroerend historisch verhaal uit de tijd van Constantijn de Grote.

Harold en Bonifatius 
De wereld van het Germaanse heidendom was een wereld vol dreigende 
geheimzinnigheid. Te midden van priesters, Wodanseiken, mensenoffers en 
het feest van de zonnewende komt Bonifatius in de lage landen aan 
de zee om het licht van het Evangelie te brengen. 
Besloten wordt dat er een kerk gebouwd zal 
worden. Maar ineens staat het nog niet voltooide 
kerkgebouw in brand! Wie zou dat gedaan 
hebben?

Beide in deze bundel opgenomen boeken zijn 
leerzaam en al goed leesbaar voor jongens en meisjes 
vanaf 10 jaar. De verhalen berusten op waarheid 
en zijn daarom aanraders in de serie Historische 
verhalenserie voor jong en oud.

P .  d e  Z e e u w

Blijde boodschap voor blinde 
heidenen P. de Zeeuw JGzn
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Hoe groot is Uw 
goedgunstigheid

Hoe groot is Uw 
goedgunstigheid

Ds. G.J.N. Moens

Enkele overdenkingen uit de Psalmen van David

DS. G.J.N. MOENS 

Enkele overdenkingen uit de Psalmen van David
 
In de Psalmen van David zien we Gods kinderen in het hart. In Psalm 84 horen 
we het verlangen van David naar het huis des Heeren.  Vanwege het coro-
navirus is er beperkte kerkgang en kan het Heilig Avondmaal nog steeds niet 
bediend worden. De Heere geve dat dit mag uitdrijven tot de genadetroon, bij-
zonder van hen die bidden geleerd hebben.
Het is de wens van de auteur dat de overdenkingen in deze bundel daartoe 
dienstbaar mogen zijn.
 
In dit boekje vindt u enkele overdenkingen uit Psalm 84 in het licht van de 
bediening van het Heilig Avondmaal. Verder treft u een Nieuwjaars- en een 
belijdenispreek aan, waarvan de tekstkeuze eveneens uit de Psalmen van David 
afkomstig is.
De overdenkingen zijn bedoeld voor persoonlijk meditatief gebruik. Voor zover 
van toepassing kunnen enkele overdenkingen ook voor de leesdiensten gebruikt 
worden.
 

Andere delen uit de serie ‘Preken rond een thema’: 
Boetepreken / Avondmaalspreken / Bevrijdingspreken / Weespreken / Een 
Woord ter rechter tijd / Belijdenis doen, maar hoe? / Den loop geëindigd / 
Verheft de Banier / Van lijden tot heerlijkheid / Zie, een zaaier 
ging uit… / De ziekentrooster / Dit is Gods vinger

 

9789461151759

Maarten Heikoop wist al jong dat hij predikant zou worden. De Heere 
had hem geroepen met de woorden: ‘Hiertoe heb ik u verordineerd, om 
Mijn Woord uit te dragen.’

De bezoeken aan de gezelschappen waren voor hem onvergetelijk. Toch 
dacht hij vaak dat hij een huichelaar was en telkens moest de Heere hem 
bemoedigen. Als ouderling in de Gereformeerde Gemeente te Den Haag 
was Maarten zeer begaan met de leden van de gemeente.
Na zijn studie op de Theologische School in Rotterdam, nam hij tegen 
ieders verwachtingen in het beroep aan naar Utrecht. Deze zeer kleine 
gemeente kwam toen tot bloei.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte hij los van Utrecht en dacht hij 
naar Zeist te moeten. Toen hij in het AZU-ziekenhuis op controle ging, 
trof een verdwaalde Engelse bom het gebouw. Dominee Heikoop werd 
vanonder het puin vandaan gehaald. Hij was evenals Elia de eeuwige 
heerlijkheid ingegaan.

Voorzien van foto’s en tekeningen.

Doelgroep: vanaf 10 jaar

Maarten Vos 

Maarten de groenteboer 
wordt dominee
Uit het leven van dominee M. Heikoop

Maarten Vos en M.J. Ruissen (eindredactie)
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Al ’t schepsel moet hem prijzen
Dieren uit De BijBel

Schilderijen: Henk van Den Brink - 53 meditaties: MattHew Henry 

Gedichten: R. HoogeRweRf-Holleman

Al ’t schepsel moet hem prijzen
Dieren uit De BijBel
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Henk van den BRink, mattHew HenRy en R. HoogeRweRf-Holleman

Dieren zijn om ons heen en trekken voortdurend onze aandacht, ook van kinderen. 

Elk schepsel is geschapen tot roem van zijn Schepper. Uit hun leefwijze zijn veel rijke, 

geestelijke lessen te halen die de Heere ons in de Bijbel aanwijst. 

Henk van den Brink maakte van verschillende dieren uit de Bijbel prachtige schilde-

rijen. Aan deze platen zijn in deze bundel toegevoegd:

 • Toelichtingen vanuit de Bijbel.

 • Een of twee meditaties van Matthew Henry.  

  In totaal telt deze bundel 53 meditaties. 

 • Gespreksvragen die betrekking hebben op de meditaties. 

 • Gedichten van R. Hoogerwerf-Holleman

Deze meditatiebundel is bedoeld om een jaar lang te gebruiken. Elke week kan een 

dier aan de orde komen. Behalve voor persoonlijk gebruik is dit prachtige geschenk-

boek ook heel geschikt als Bijbelstudieboek in het gezin en op de verenigingen.

9789461150950

Omslag Heilbespiegelingen bij dieren uit de Bijbel.indd   1 03-12-18   19:57

PSALMEN IN WOORD EN BEELD, DEEL 1

GODS  VERBORGEN OMGANG  VINDEN

Schilderijen: HENK VAN DEN BRINK - Meditaties: DS. D.W. TUINIER - Toelichtingen: M.J. RUISSEN

Psalmberijming: JACOBUS REVIUS
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GODS VERBORGEN 

OMGANG VINDEN
PSALMEN IN 

WOORD EN BEELD, DEEL 1

Schilderijen: Henk van den Brink
Toelichting: M.J. Ruissen
Meditaties: Ds. D.W. Tuinier
Psalmberijming: Jacobus Revius
 
David die de meeste psalmen heeft gedicht, liet op zijn harp in de velden van Efratha 
de schoonste liederen horen tot eer van God. Later werd hij achtervolgd door koning 
Saul en kwam hij in grote nood terecht. Toch mocht hij steeds opnieuw getroost wor-
den door de Heere. Zo is dit Bijbelboek vol onderwijs en bemoediging voor dwalende 
schapen van de grote Herder. Maar ze bevatten ook een ernstige waarschuwing aan 
het adres van de goddelozen, die dit alles moeten missen.
 
Speciaal voor dit eerste deel maakte Henk van den Brink schilderijen van de 
eerste 25 psalmen, waarmee hij de geschiedenissen en beelden die deze 
psalmen bevatten, treffend heeft weergegeven.
Ter verduidelijking zijn deze platen toegelicht. Ds. D.W. Tuinier schreef 
er 52 meditaties over, zodat dit boek zeer geschikt is om het als week-
boek te gebruiken. De toegevoegde gespreksvragen maken het bruik-
baar voor bespreking in huiselijk en/of verenigingsverband. 
Verder treft u in dit mooie boek de psalmberijming van Jacobus Revius 
in hedendaags Nederlands aan, waarvan de verouderde woorden middels 
voetnoten worden verklaard. Deze berijming is nauw verwant aan de 
psalmberijming van Datheen. De rijke, aansprekende inhoud nodigt uit 
om deze psalmen daadwerkelijk te gaan zingen. 

9789461151582
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GelijkeniSSen uit De BijBel

HET KONINKRIJK DER HEMELEN 
IS GELIJK AAN...

Schilderijen: Henk van Den Brink - 52 meditaties: DS. B.j. van BOven

Gedichten: HenriËt van leeuwen
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HET KONINKRIJK DER 

HEMELEN IS GELIJK AAN...
GelijkeniSSen uit De BijBel

Henk van Den Brink, DS. B.j. van BOven en HenriËt van leeuwen

De Heere Jezus heeft het Koninkrijk der hemelen verkondigd door gelijkenissen te 

vertellen. Gebeurtenissen uit het dagelijkse leven gebruikt Hij om geheimen van Gods 

Koninkrijk aan Zijn discipelen te verklaren. De betekenis ervan verklaart Jezus apart 

aan Zijn kinderen, terwijl anderen hiervan onwetend blijven.

Henk van den Brink maakte van de 26 meest bekende gelijkenissen prachtige, veel-

zeggende schilderijen. Aan deze platen zijn toegevoegd:

• Toelichtingen per plaat

• In totaal 52 meditaties. Speciaal hiervoor geschreven door dominee B.J. van Bo-

ven. Per plaat zijn een tweetal meditaties van hem opgenomen. Hierdoor is dit 

boek zeer geschikt om als weekboek gebruikt te worden. 

• Passende gedichten van Henriët van Leeuwen

Deze meditatiebundel is bedoeld om een jaar lang te gebruiken. Elke twee weken 

wordt een andere  gelijkenis behandeld. Behalve voor persoonlijk gebruik is dit prach-

tige geschenkboek ook heel geschikt voor gezinnen en verenigingen.

9789461151162
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PSALMEN IN WOORD EN BEELD, DEEL 2

GELIJK EEN HERT SCHREEUWT
NAAR DE WATERSTROPEN

Schilderijen: HENK VAN DEN BRINK - Meditaties: DS. C.H. SPURGEON - Toelichtingen: M.J. RUISSEN

Psalmberijming: JACOBUS REVIUS
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GELIJK EEN HERT SCHREEUWT
NAAR DE WATERSTROPEN

PSALMEN IN 
WOORD EN BEELD, DEEL 2

Schilderijen: Henk van den Brink
Toelichting: M.J. Ruissen
Meditaties: Ds. D.W. Tuinier
Psalmberijming: Jacobus Revius
 
David die de meeste psalmen heeft gedicht, liet op zijn harp in de velden van Efratha 
de schoonste liederen horen tot eer van God. Later werd hij achtervolgd door koning 
Saul en kwam hij in grote nood terecht. Toch mocht hij steeds opnieuw getroost wor-
den door de Heere. Zo is dit Bijbelboek vol onderwijs en bemoediging voor dwalende 
schapen van de grote Herder. Maar ze bevatten ook een ernstige waarschuwing aan 
het adres van de goddelozen, die dit alles moeten missen.
 
Speciaal voor dit eerste deel maakte Henk van den Brink schilderijen van 
de eerste 25 psalmen, waarmee hij de geschiedenissen en beelden die 
deze psalmen bevatten, treffend heeft weergegeven.
Ter verduidelijking zijn deze platen toegelicht. Ds. D.W. Tuinier schreef er 
52 meditaties over, zodat dit boek zeer geschikt is om het als weekboek te 
gebruiken. De toegevoegde gespreksvragen maken het bruikbaar voor bespre-
king in huiselijk en/of verenigingsverband. 
Verder treft u in dit mooie boek de psalmberijming van Jacobus Revius in he-
dendaags Nederlands aan, waarvan de verouderde woorden middels voetnoten 
worden verklaard. Deze berijming is nauw verwant aan de psalmberijming van Da-
theen. De rijke, aansprekende inhoud nodigt uit om deze psalmen daadwerkelijk te 
gaan zingen. 
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Luisterboek

Uit het leven van 

ds. G. Kuijt (1933-2000)

Lieneke Benschop 

en M. J. Ruissen

Zendeling
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Luisterboek
Willem Schippers
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De Heilige Oorlog
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Uitgeverij en Boekhandel 
De Ramshoorn

Lange Vorststraat 21, 4461 JL Goes
0113-22 19 09, 06-22780238

info@ramshoorn.nl, www.ramshoorn.nl

Voor al de Ramshoornuitgaven kunt 
u terecht bij uw boekhandel:

Welkom!

De koffie 
staat voor u klaar!

in onze winkel


