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ACTIEPRIJSEEN GESCHENK VOOR JEZELF 
EN VOOR EEN ANDER!

Rome regeert de wereld met harde hand. Judea is een opstandige 
provincie in het Romeinse rijk en de Israëlieten willen niets 
liever dan de gehate Romeinen zo snel mogelijk zien verdwijnen. 
Dan grijpt God in. Hij stuurt zijn Zoon Jezus. THE SAVIOR 
vertelt het inspirerende verhaal van het leven van Jezus 
op een nieuwe manier, van zijn geboorte tot zijn dood en 
opstanding. Het is een beeldend, historisch verslag van de arts 
Lucas, gebaseerd op het gelijknamige bijbelboek. De fi lm 
biedt een ongewone boodschap van hoop en vrede voor gewo-

ne mensen. Een wake-up call vanuit het verleden over Gods 
liefde en vergeving die nu nog net zo actueel zijn als toen.

THE SAVIOR is de eerste fi lm over het leven van Jezus 
die gemaakt werd in het Midden-Oosten met acteurs uit 
het Midden-Oosten, waardoor het verhaal een bijzonder 
authentiek karakter heeft. Een unieke dvd met keuze uit 
de volgende (gesproken) talen: Hebreeuws, Arabisch, Farsi, 
Turks en Engels.

* Eerste fi lm over het leven van Jezus 
met acteurs uit Midden-Oosten

* Keuze uit vijf gesproken talen
* Met een verhaal van Joke Verweerd



In 1865 ontsnapt de slaaf Samuel Woodward met zijn gezin 
van de Monroe Plantage in Virginia. Hun leven is tot dan 
toe een aaneenschakeling geweest van onderdrukking 
en overheersing door veelal wrede plantagehouders. 

FREEDOM

Ruim vier miljoen mensen in het Zuiden van 
de Verenigde Staten zuchten nog altijd onder 
het juk van de slavernij, terwijl dit in de noorde-
lijke staten allang is afgeschaft. Als president 
Abraham Lincoln op 1 januari 1863 de 
‘Emancipation Proclamation’ uitvaardigt en 
daarmee alle slaven in het Zuiden tot vrije 
burgers verklaart, vluchtten honderdduizenden 
van hen naar het Noorden, op zoek naar 
vrijheid. Zo ook dus Samuel Woodward, 
zijn vrouw, zoontje en moeder.

VRIJHEID
De tocht van Samuel en zijn gezin loopt uit 
op een tocht vol ontberingen en zwaar lijden. 
Ze worden op hun gevaarlijke tocht naar het 
noorden geholpen door de ‘Underground 
Railroad’, een geheim netwerk van gewone 
mensen, maar de wrede slavenjager Plimpton 
zit hen op de hielen en doet er alles aan hen 
te pakken te krijgen. Als de vrijheid daad-
werkelijk binnen handbereik lijkt, komt Samuel 
voor de keus te staan: moet hij blijven en 

Hoop laat zich niet ketenen
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wraak nemen op degenen die hem en zijn 
gezin zo systematisch vernederd hebben of 
gaat hij de grens naar Canada over en kiest 
hij voor een leven in vrijheid. Maar hoe  
vrij ben je eigenlijk echt als je gedachten 
nog altijd beheerst worden door wraak-  
en haatgevoelens?

CUBA GOODING JR.
De rol van Samuel Woodward wordt op 
overtuigende wijze vertolkt door niemand 
minder dan Cuba Gooding Jr. Hij speelde 
eerder in o.a. A Few Good Men, Lightning 
Jack en Outbreak maar zijn echte doorbraak 
kwam door zijn rol in Jerry Maguire, waarvoor 
hij ook een Academy Award won. Recente films 
waarin hij speelde, zijn o.a. Gifted Hands: 
The Ben Carson Story, The Butler en Selma.

SLAVERNIJ
De film FREEDOM geeft een indringend beeld 
van de huiveringwekkende periode in de 
Amerikaanse geschiedenis waarin slavernij 
aan de orde van de dag was. Tegelijkertijd toont 
het ook de veerkracht van de menselijke geest 

als we zien hoe veel slaven hun hoop en ver-
trouwen op God stellen en bij Hem de échte 
vrijheid zoeken, te midden van de meest 
mensonterende omstandigheden. 

Zo vindt de moeder van Samuel, die op de reis 
naar het Noorden aan de ontberingen bezwijkt, 
troost in het nog altijd wereldwijd bekende 
lied Amazing Grace, dat ooit geschreven 
werd door John Newton. En deze John Newton 
linkt ons aan de tweede verhaallijn in de film. 
We zien hem in 1748 als hij als kapitein van 
een schip vol slaven van Afrika naar Amerika 
vaart. Aan boord is ook Samuels overgroot-
vader, wiens overlevingskansen alles te maken hebben met het lot van kapitein Newton. 

De reis verandert het leven van Newton 
namelijk voorgoed als hij worstelt met zijn 
geloof en geweten in relatie tot de ‘lading’ 
die hij aan boord heeft. Met zijn lied Amazing 
Grace laat hij uiteindelijk een testament na 
dat zowel het leven van Samuel Woodward 
als miljoenen na hem heeft geïnspireerd.  

RECHT
FREEDOM zet je stil bij de nauwelijks te 
bevatten tragiek van slavernij en mensen-
handel. En helaas is dat niet alleen iets uit een 
ver verleden. Ook anno 2017 zijn er miljoenen 
mensen voor wie vrijheid een onbereikbare 
droom lijkt. De mensen van de ‘Underground 
Railroad’ zetten zich in voor Samuel Woodward 
en zijn familie omdat ze ervan overtuigd waren 
dat ieder mens het recht heeft vrij te zijn. 
En dat recht geldt nog altijd! X

Meer films over het thema slavernij/mensenhandel

6 7



DE KRACHT 
VAN EEN 
BIDDENDE 
VROUW
Dat Dicht bij Jezus van Sarah Young, Moderne wetenschap 
in de Bijbel van Ben Hobrink, en Vandaag met Jezus, 
het nieuwe dagboek van eveneens Sarah Young 
goedverkopende boeken zijn, is vrij algemeen bekend. 
Veel lezers kennen de boeken, veel boekhandelaren 
kunnen bevestigen dat ze de boeken regelmatig over 
de toonbank zien gaan.

Maar er is een minder bekend Gideonboek 
dat het ook al jaren opmerkelijk goed doet. 
Dat is De kracht van een biddende vrouw, 
van Stormie Omartian. Op de website van de 
grootste Nederlandse online retailer staan 
onder het label ‘christendom’ meer dan 12.500 

boeken gerangschikt. In de Top 100 van best- 
verkopende boeken van dit label kwam De 
kracht van een biddende vrouw op een 42e 
plaats. Dat is bijzonder voor een boek dat in 
juni 2002 werd uitgegeven in Nederland.

De vraag is dan natuurlijk: Wat maakt het 
boek bijzonder? Volgens lezers biedt het boek 
‘een verhelderend inkijkje in de man’, zijn de 
voorbeeldgebeden ‘mooi’, helpt het boek 
om ‘beter’ voor je man te bidden, ‘laat het 
boek je zien wat het huwelijk betekent’, 
hoort het ‘op elk nachtkastje te liggen’, en 
versterkt het ‘het huwelijks- en geloofsleven’.

Het boek is ingedeeld in dertig gebedsthema’s. 
Zo kun je bidden voor zijn werk, zijn keuzes, 
zijn integriteit, zijn prioriteiten, zijn genegen-
heid en seksualiteit, zijn emoties, zijn gehoor-
zaamheid en zijn geloof. Elk hoofdstuk begint 
met alledaagse, herkenbare situaties en wordt 
afgesloten met een uitgeschreven voorbeeld-
gebed en bemoedigende bijbelteksten. 

Aan het begin van het boek word jij als 
echtgenote aangesproken op het belang van 
jouw gebed voor hem, voor jullie huwelijk. 
Het mooie is dat er ook een De kracht van 
een biddende man-boek is, dat speciaal voor 
jouw man geschreven is en hem leert bidden 
voor jou. Als je dagelijks voor elkaar bidt, 
kan het niet anders of het smeedt samen. 
Het verbindt jullie met elkaar en het verbindt 
jullie met God. Veel leesplezier en zegen! X
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Wij kunnen in ons land in alle vrijheid met Pasen ons geloof belijden. 
In meer dan de helft van alle landen op onze planeet is dat hele-
maal niet vanzelfsprekend. Nick Ripken was in de jaren 90 van de 
vorige eeuw zendeling in Somalië, een land dat in 2017 nog altijd 
nummer 2 is op de ranglijst christenvervolging van Open Doors. 
Na zes jaar verlieten Nick en zijn vrouw Ruth gedesillusioneerd het 
land. Toch vonden ze nieuwe hoop en een nieuw vertrouwen op 
God. Hoe? Juist door vervolgde christenen overal ter wereld op 
te zoeken en te luisteren naar hun getuigenissen. Hun indrukwek-
kende verhalen vind je terug in Het dwaze van God. 

HET DWAZE VAN GOD 
Nick Ripken 

recensiesBOEK

Op donderdag 13 april a.s. wordt de zevende editie van The 
Passion gehouden, dit keer in Leeuwarden. Al enkele jaren krijgen 
de hoofdrolspelers het boek De langste week cadeau, mede om 
zich te kunnen inleven in hun rol. In dit boek doet Nick Page 
als historicus verslag van de werkelijke gebeurtenissen tijdens de 
lijdensweek, rond de dood en opstanding van Jezus. Hij toont 
indrukwekkend en overtuigend aan dat het bijbelverhaal sterke 
historische papieren heeft. Een mooi boek voor de lijdenstijd.

DE LANGSTE WEEK  
Nick Page

In veel kerken en gemeenten is het een goede gewoonte dat 
juist met Pasen mensen hun geloof belijden of zich laten dopen. 
Wie is die God die dan beleden wordt? In Niemand is als God 
beschrijft Andrew Wilson in korte, krachtige, toegankelijke hoofd-
stukken het wezen van God, legt hij de betekenis uit van de namen 
van God, beschrijft hij de personen Vader, Zoon en Heilige Geest, 
en laat hij zien welke karaktereigenschappen van God we terug-
vinden in de Bijbel. Een boek dat door de indeling, schrijfwijze en 
inhoud uitstekend geschikt is voor mensen die hun geloof 
willen belijden of zich willen laten dopen.

NIEMAND IS ALS GOD 
Andrew Wilson

Ravi Zacharias

Hoe God ons vormt door de dingen die wij meemaken

In zijn boek De Grote Wever laat de bekende apologeet Ravi 
Zacharias zien hoe God ons vormt door de dingen die wij meemaken. 
Hij onderzoekt de invloed van zaken als DNA, teleurstellingen, wil, 
roeping en bestemming en laat zien hoe ze door God samen worden 
geweven tot het kunstwerk dat Hij van ons leven wil maken.
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De ‘witte vlag’ die de overgave symboliseert, 
haakt in op beide kanten van de nieuwe cd. 
Zelf zegt Gerald over de luisterliedjes: ‘Wij 
mensen hebben allemaal ideëen, dingen op 
ons hart, maar er komt een moment waarop 
je – zeker als gelovige – dingen uit handen 
geeft en God vraagt om leiding. Veel van de 
liedjes op dit album gaan daar over, zoals Al die 
tijd naar U verlangd. Het beschrijft mijn onrusti-
ge zoeken naar liefde, waardering en warmte 
en hoe ik dat uiteindelijk vooral vind in de 
relatie met God. Dit thema speelde de laatste 
jaren een steeds grotere rol in mijn leven.’ 

Gerald ging niet alleen zijn bekende luisterlied-
jes schrijven, maar ditmaal ook aanbiddings-
muziek zoals Hemelhoog: een vrolijk aan-
biddingslied dat Gods trouw en almacht 
beschrijft. ‘De helft van het album kun je zo 
omschrijven. Het is geschreven voor gebruik 
in kerken en gemeenten en wordt ook voorzien 
van bladmuziek. Overgave heeft veel te maken 
met aanbidding. Als je het roer loslaat en aan 
God geeft, wil je Hem ook eren met je leven.’ X

Overgave. Vaak denken we 
bij het woord aan strijd en 
verliezen. Maar voor Gerald 
Troost heeft het juist een 
stuk bevrijding gebracht. 
Zijn nieuwe cd Witte Vlag is 
een nieuw begin. Niet alleen 
door zijn karakteristieke 
luisterliedjes, maar ook door 
de aanbiddingsliedjes die  
in gemeenten gezongen 
kunnen worden.  

CD
LEEN KOSTER

Dichterbij dan Ooit
CD

Voor Dichterbij Dan Ooit heeft Leen Koster 
inspiratie geput uit verhalen om hem heen en 
uit zijn eigen leven. Samen met producer 
Ralph van Manen en schrijver Wim Rebergen 
ontstonden gedreven uptempo liedjes,  
imposante ballads en gevoelige luisterliedjes 
over thema’s die lang niet altijd bezongen 
worden. Zoals over een kind met het Syn-
droom van Down, over vriendschap en zelfs 
over dementie. Daarnaast zingt Leen over 
zijn eigen geloofsbeleving, doorleefd, echt 
en indringend. 

HOOP EN HOUVAST
Met Dichterbij Dan Ooit zet Leen Koster 
een volgende stap in zijn nog jonge muzikale 
loopbaan. ‘Met deze nieuwe muziek wil ik 
meer de nadruk leggen op de hoop die er 
is in het geloof, op de houvast die mensen 
hebben bij de soms moeilijke onderwerpen’, 
aldus Leen. ‘Vaak wordt alleen gezongen 
over oplossingen en antwoorden, maar ik wil 
naast die hoop ook zingen over wat men door- 
maakt in dit leven en hoe men dit ervaart.’ X

Met zijn debuut Diep van Binnen zorgde Leen Koster 
vorig jaar voor een verrassing. Vanuit het niets was daar 
opeens een zanger met het geluid van een Borsato en een 
inhoud uit het leven gegrepen. Het smaakte naar meer en 

aan inspiratie was er geen gebrek. Nu presenteert Leen 
Koster zijn nieuwe album Dichterbij Dan Ooit. 
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The Choir Company, een netwerk van enthousiaste zangers 
en zangeressen uit heel Nederland, sloot de afgelopen 
jaren al vele malen aan bij concerten van o.a. Adrian Snell, 
Paul Wilbur, Lou Fellingham, Don Moen, e.v.a. Met de opname 
van deze cd ging een lang gekoesterde wens in vervulling: 
het uitbrengen van een nieuw Nederlandstalig project met 
lofprijzings- en aanbiddingsliederen die recht uit het hart 
komen. De cd telt een aantal prachtige titels van o.a. Brian 
Doerksen, Tommy Walker, The Brooklyn Tabernacle Choir 
en The Parachute Band. Een cd die uitnodigt tot meezingen!

MET HEEL MIJN HART  
The Choir Company

Sinds haar bekering schrijft en zingt Benita over Jezus en 
zijn liefde voor ons. Zij zingt over Jezus die haar heeft 
gevonden en gered. Zij zingt over de liefde die zij nu ervaart 
en zij zingt over de toekomst, waarin Jezus zal terugkomen. 
Op My Heavenly Treasure staat één persoon centraal en dat 
is Jezus. De cd bevat zowel Nederlandstalige als Engelstalige 
liederen, die gemakkelijk kunnen worden meegezongen, 
thuis, in de auto, tijdens bijbelstudie en in de kerk.

Dit album van Joyce de Vos (echtgenote van David de Vos) 
staat vol met recht-uit-het-hart liederen. Al van jongs af aan 
heeft Joyce een passie voor muziek, God en mensen. 
Samen met Ralph van Manen heeft ze deze drie elementen 
bij elkaar weten te brengen en uitgebracht op haar Neder-
landstalige debuutalbum: Het Anker. De coverplaat vertelt 
alles over haar reis van de afgelopen drie jaar: ‘Door naar 
God te kijken, leerde ik mijn gaven en talenten te omarmen 
en het veilige, droge in te ruilen voor het risicovolle diepe. 
Iets, waartoe ik elke luisteraar van het album uitdaag!’, 
aldus Joyce de Vos.

recensiesMUZIEK

MY HEAVENLY TREASURE  
Benita

HET ANKER  
Jocye de Vos

De prachtige liederen van het studio album Uit liefde van Kinga 
worden nog persoonlijker in deze live setting. Kinga’s muziek en 
verhaal komen tot leven. De cd en dvd bevatten naast de twaalf 
bekende ook drie nieuwe liederen. Op de dvd staat naast een 
volledige registratie van het concert ook een exclusief interview 

waarin Kinga terugkijkt op dit bijzondere project.

K I N G A  B A N
Live uit liefde
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DE KUNSTENAAR
Toen Tirza Beekhuis het verhaal De kunstenaar las van 
Lisette van de Heg, dacht zij: dit zou een prachtig pren-
tenboek kunnen worden. Lisette maakte vervolgens het 
verhaal geschikt voor alle leeftijden, en Tirza begon met 

tekenen. Het resultaat zal je versteld doen staan!

In een kleurloos dorp komt alles tot leven 
wanneer de kunstenaar arriveert. Midden in 
het grauwe plaatsje bouwt hij een prachtige, 
kleurrijke draaimolen en de sfeer verandert 
volledig. Liefde en kleur krijgen een belang-
rijke plek in het leven van de inwoners.

Maar dan gebeurt er iets waardoor alles op 
losse schroeven komt te staan…
De kunstenaar is een prachtig prentenboek over 
opoffering en de belangrijkste les uit het evan-
gelie: de liefde. Voor zowel kinderen als vol-
wassenen, en christenen als niet-christenen. X

DE KUNSTENAAR
Lisette van de Heg  

& Tirza Beekhuis

BOEK
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Een schitterend  
prentenboek over  
opoffering en de liefde
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ADRIAN SNELL
ALPHA + OMEGA

Dertig jaar geleden werd de Britse componist en zanger 
Adrian Snell benaderd door een groep christelijke leiders en 
‘denkers’/theologen. Het waren mensen met een bediening die 
je ‘profetisch’ zou kunnen noemen. Ze vroegen hem om een 
werk te maken voor een belangrijke conferentie in Jeruzalem 
waarin een grote vraag centraal stond: ‘Wat wil God ons 
zeggen, in de eerste plaats tegen ons als kerk en vervolgens 
tegen ons allemaal, in deze zo turbulente, verwarrende en 

soms angstige periode in onze geschiedenis?’

Voor Adrian Snell viel die vraag samen met zijn 
eigen geloofsreis en ontwikkelingen in zijn 
leven. Hij nam de opdracht aan en vroeg 
vriend, dichter en tekstschrijver Phil Thomson 
om mee te werken. Samen creëerden zij Alpha 
+ Omega: een werk dat voor het eerst ge-
presenteerd en uitgevoerd werd in april 1986 
in Jeruzalem. Het epos is door de jaren heen 
letterlijk honderden keren opgevoerd als rock 
opera, onder andere door veel koren in Ne-
derland. Zo ook het lied Lord Have Mercy, 
in ons land bekend als Vader, vol van vrees 
en schaamte.

Nu, dertig jaar later, is er een nieuwe opname 
van Alpha + Omega. Het jubileum van het werk 
wordt op deze manier gevierd, mede omdat 
veel mensen hebben gewezen op het feit dat 
dit werk nog zoveel te zeggen heeft. Het is  
minstens zo relevant voor de tijd waarin we 

nu leven, als toen het in 1986 gecompo-
neerd werd en klonk in Jeruzalem. In dit 
werk spreekt God tot zijn schepping, zijn 
kinderen, zijn kerk en dus, uiteindelijk, tot 
ons allemaal. 

Tegelijkertijd heeft dit werk, gedurende al die 
jaren waarin Alpha + Omega uitgevoerd werd, 
zich onmiskenbaar muzikaal ontwikkeld. 
Adrian Snell ontdekte bijvoorbeeld nieuwe 
manieren om koren voor de uitvoering te 
gebruiken, en Dave Fitzgeralds fluit- en saxo- 
foonpartijen werden een vast onderdeel 
van de live uitvoeringen. 

Tijdens Nederlandse concerten eind 2016, 
werd de basis voor deze speciale ‘30th Anni-
versary’ uitgave opgenomen. Alpha + Omega 
werd opgevoerd met medewerking van een 
uitgebreide band aan topmusici (met daarin 
leden van IONA: Frank van Essen, David 
Fitzgerald en Dave Bainbridge) en een koor 
van The Choir Company onder leiding van 
Maarten Wassink. X

Beleef  

ALPHA + OMEGA  

als voor het eerst  

met de speciale  

‘30th Anniversary  

Recording! 

30th   

ANNIVERSARY
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Hij is zowel aanbiddingsleider als singer-songwriter, en met 
zijn nieuwe album Phoenix laat Nathan Jess beide kanten 
van zijn talent horen. Phoenix staat vol originele, dieper 
gravende aanbiddingsliedjes. Onder andere Matt Redman 
schreef mee aan deze cd, die ook een duet met Chris 
McClarney van Jesus Culture bevat!

NATHAN JESS   
Phoenix

    

Pop-favoriet Jaci Velasquez is terug, en hoe! Haar nieuwe 
cd Trust staat boordevol liedjes over vertrouwen op God 
in onzekere tijden. Bovendien heeft Jaci, speciaal voor 
de fans, ook een Spaanstalige versie van het album 
ingesloten (Confio). Het zijn dus twee cd’s ineen met 
inspirerende, hoogstaande liedjes.  

JACI VELASQUEZ   
Trust

    

recensiesMUZIEK
BUITENLANDSE

Heb je ze gezien op de EO Jongerendag? Hillsong Young 
& Free presenteert op dit album (een cd en dvd ineen!) 
de energieke dans-pop liedjes van haar cd Youth Revival 
in een nieuw, intiem akoestisch jasje. Op de dvd is het 
genieten van speciale live opnamen van deze versies! 

HILLSONG YOUNG & FREE   
Youth Revival Acoustic

     

Darlene Zschech hee�  de afgelopen periode geworsteld met borstkanker 
en is recent ‘schoon’ verklaard. Voor de zangeres (o.a. bekend van Hillsong 

en schrijfster van Mijn Jezus, Mijn Redder en Zegenkroon) vormde dit 
de grote inspiratiebron voor nieuwe liederen. Dit nieuwe – 

live opgenomen - album draait om de Grote Opdracht 
die Jezus zijn discipelen meegaf bij zijn hemelvaart.

HERE I AM / SEND MEHERE I AM / SEND ME

NIEUWE CD van 

Darlene Zschech 

nu verkrijgbaar 

(ook als cd/dvd)
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Maarten Luther is een van de belangrijkste figuren uit de 
westerse geschiedenis. Door Luthers kritiek op de Katholieke 
Kerk ontstond een nieuwe beweging waardoor de Protestantse 
Kerk ontstond. Vandaag de dag is het bijna niet voor te stellen 
hoe het er in de Middeleeuwen aan toe ging in de Katholieke 
Kerk. Lutherfilms geven niet alleen een beeld van de man 

die de beweging in gang zette maar schetsen ook een 
beeld van het leven in de Middeleeuwen.

HET VERHAAL VAN MAARTEN LUTHER
In een wereld die beheerst wordt door een 
corrupte en hebzuchtige kerk is er slechts 
één kleine spijker nodig, één goed geschreven 
geschrift en één monnik met een scherpe tong 
om alles ondersteboven te keren! Hoewel 
Maarten Luther niet van plan was om de 
Reformatie in gang te zetten met zijn 95 
stellingen, deed zijn besef dat redding uit  
het geloof is en niet uit werken, de revolutie  

ontvlammen. Daarmee zou hij de wereld 
veranderen. Heeft Luther de moed om voet 
bij stuk te houden, nu paus Leo X hem bij 
elke gelegenheid achtervolgt en bestrijdt - 
zelfs als dat zijn dood betekent? Ontdek het 
aan de hand van deze vijftiende aflevering 
van de Fakkeldragers bij de herdenking 
van 500 jaar Reformatie. X

LUTHER
Als Luther op jonge leeftijd aan de dood 
ontsnapt, besluit hij zijn leven te wijden aan 
het dienen van God. Hij is echter een kritische 
student en zet openlijk vraagtekens bij de 
beslissingen van Paus Leo X. Luther is ervan 
overtuigd dat er een liefdevolle God is die 
verlossing biedt. Als hij zijn beroemde 95 
stellingen op de deur van de kerk in Witten-
berg spijkert, is er geen weg meer terug...

Joseph Fiennes, met name bekend van de 
film Shakespeare in Love, speelt met verve 
de titelrol van Luther. We volgen onder meer 
de bedenkingen die hij heeft en zijn twijfels 
binnen zijn geloof. Fiennes is een zeer bekwaam 
acteur die al vaker heeft laten zien dat hij in 
de huid kan kruipen van personages en die 
ook hiermee weer een mooie prestatie aan 
zijn cv toevoegt.

500
jaar
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Deze bijzondere vierdelige BBC-serie onderzoekt de geschiedenis, 
aantrekkingskracht en het belang van boeken, van een bijbel uit de 4e 
eeuw tot de paperbacks van vandaag. Filosofie, religie, ideologie, 
kunst, wetenschap, politiek en fictie, boeken maakten de verspreiding 
van ideeën over de wereld mogelijk. Maar de belangrijkste boeken in 
de wereld zijn ook verbazingwekkend mooie iconische meesterwerken. 
Beoordeel een boek nooit alleen op de omslag, maar ook nooit alleen op 
de tekst. Zeer aan te bevelen voor liefhebbers van boeken, historie en 
kwaliteitsdocumentaires! Extra boeiend voor christenen omdat 
het allemaal begonnen is met de Bijbel…

BEAUTY OF BOOKS 116 min. 
   

Het ongelooflijke waargebeurde verhaal van christen Desmond Doss 
die tijdens de slag om Okinawa in de Tweede Wereldoorlog vijfen- 
zeventig man redt zonder een wapen te dragen of af te vuren.  
Hij gelooft dat de oorlog rechtvaardig is, maar dat moorden des-
ondanks verkeerd is. Hij is dan ook de enige Amerikaanse soldaat 
in de Tweede Wereldoorlog die in de frontlinie vocht zonder wapen. 
Als legerarts evacueert Doss eigenhandig meerdere gewonden 
uit de vuurlinie terwijl hij alles en iedereen trotseert en zelfs ge-
troffen wordt door een granaat. Hij is de eerste wapenweigeraar 
ooit die de Congressional Medal of Honor krijgt. Kijken!

HACKSAW RIDGE 140 min. 
    

recensiesFILM

Jesse trekt na haar scheiding tijdelijk in bij haar schoonmoeder. 
Het leven in het saaie plattelandsdorp staat in schril contrast met het 
drukke stadsleven in New York waar Jesse zo aan gewend is. Maar dan 
ontmoet ze Ben, voorganger van een kleine lokale kerk. De twee trekken 
veel met elkaar op en het halve dorp bemoeit zich met de ontluikende 
romance. Inmiddels duikt ook ex-man Chaz weer op, die zegt Jesse 
voor zich te willen terugwinnen. In-Lawfully Yours is een heerlijk 
romantische comedy met talloze humoristische scenes en een serieuze 
ondertoon. Alleen voor vriendinnen geschikt? Zeker ook voor kerels!

IN-LAWFULLY YOURS 85 min. 
     

C O M P L E T E  F I L M S E L E C T I E
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DE SCHUILPLAATS
Speel� lm

Wereldberoemde � lm over het leven 
van Corrie ten Boom en haar fami-
lie tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
waarbij zij honderden Joden onder-
dak boden en na verraad werden op-
gepakt en weggevoerd naar concen-
tratiekamp Ravensbrück. Gebaseerd 

op de bestseller � e Hiding Place. 

HET VERHAAL VAN 
CORRIE TEN BOOM 
VOOR KINDEREN 

Animatie� lm
Het leven van Corrie ten Boom op 
een bijzondere en indringende ma-
nier in beeld gebracht voor kinderen.
Met de stemmen van Elly Zuiderveld, 
Arie van der Veer, Elsbeth Grutteke 

en Ben Ketting.

CORRIE TEN BOOM, 
HET LEVEN VAN EEN 

VERZETSHELDIN 
Documentaire

Unieke documentaire over het leven 
van Corrie ten Boom tijdens en na 
de Tweede Wereldoorlog. Met au-
thentieke audio-opnamen en in-
terviews met Pam Rosewell Moore, 
die de laatste jaren van Corries 

leven voor haar zorgde. 
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IN DEZE BOX:

PROMOTIECAMPAGNE 
VANUIT MUSEUM

ZOWEL EVANGELISEREND 
ALS HISTORISCH

ELKE DVD IN BOX IS 
BESTSELLER OP DVD 25



LUTHER  
DE GLOSSY

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther  
95 stellingen publiceerde tegen de handel in aflaten. Het bleek 
het begin van een roerige periode in de geschiedenis, een periode 
die later de Reformatie zou worden genoemd. Ter herinnering 
aan deze belangrijke gebeurtenis komt Uitgeverij Vuurbaak 

met een ware glossy over Luther.  

In Luther: de glossy komt zijn veelzijdigheid 
op vele manieren in beeld: zijn invloed op 
de Duitse taal, zijn rol als mediaman, maar 
ook zijn omstreden uitspraken over Joden 
komen aan bod. Vragen die o.a. behandeld 
worden, zijn: waarom is hij een bron van 
inspiratie voor velen? Wat was zijn invloed 
op de huidige maatschappij? En zijn de 
verhalen die over hem de ronde doen waar?

Luther vertaalde in 1534 de Bijbel en speelde 
een grote rol voor de Duitse taal die vandaag 
de dag wordt gesproken. Hij was een slimme 
mediaman die wist in te spelen op trends en 

die de boekdrukkunst handig gebruikte om 
het Woord van God en andere Lutherse 
opinies in razend tempo te verspreiden.

Maarten Luther was een man die inspireerde 
om wie hij was en wat hij durfde, met ruwe 
randjes en opvallende eigenschappen. Een 
man die geschiedenis schreef en die in-
vloed had op de taal en samenleving tot op 
de dag van vandaag. Kortom: een man met 
een boeiende persoonlijkheid die een glossy 
verdient. Een schitterend vormgegeven uitgave 
voor zowel de Luther-kenner als -leek, en een 
onmisbare uitgave voor het Reformatiejaar! X

In Luther: de glossy krijgt de lezer niet alleen informatie en achtergronden over 
Luther zelf, maar wordt onder meer ook zijn theologie geduid, volgen we een originele 
Luther-reis, worden de gevolgen van de Reformatie voor de Nederlandse samenleving 
onderzocht en wordt gekeken wie de Luther van onze eigen tijd is. In de glossy staan 
bijdragen van onder anderen Herman Selderhuis, Sabine Hiebsch en George Harinck.

Mediaman,  
ketter, inspirator
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Je kind tot bloei brengen: welke ouder wil dat niet? Hoe mooi is het 
als het zijn unieke talenten ontplooit en opgroeit tot een volwassene 
die vrede heeft met God, zichzelf en zijn naasten? Maar de opvoed- 
praktijk is weerbarstig. Ouders zijn druk en laten zich leiden door de 
vaart van de digitale wereld. Tijd en aandacht zijn schaars, terwijl 
juist dát nodig is om kinderen te begeleiden naar de volwassen-
heid. In Het hart van opvoeden maakt Bert Reinds je hiervan 
bewust. Hij laat je nadenken over de vraag waar je kind ten 
diepste behoefte aan heeft: echt, authentiek contact met jou.

HET HART VAN OPVOEDEN 
Bert Reinds

recensiesBOEK

Maarten Luther (1483-1546) leefde in een snel veranderende 
wereld. Zonder het zo gepland te hebben, werd hij de instigator 
en het boegbeeld van een van de grootste veranderingen in kerk 
en maatschappij: de Reformatie. In Luther voor leken beschrijft 
Luther-onderzoeker Sabine Hiebsch het leven van deze wereldbe-
roemde hervormer: zijn zoektocht naar God in het klooster, 
zijn kritiek op de gangbare theologie, maar ook op kerkelijke mis-
standen en het instituut van de Katholieke Kerk. Voor iedereen 
die zoekt naar een korte kennismaking met Luther, zijn tijd en 
theologie, biedt Luther voor leken een heldere introductie.

LUTHER VOOR LEKEN 
Sabine Hiebsch

Goed nieuws: voorjaar 2017 zal Krummel, zowel de standaard- 
editie als het kartonboek, weer leverbaar zijn! Na vele vragen 
vanuit de boekhandel heeft de uitgever besloten deze populaire 
rups, inmiddels uitgegroeid tot een klassieker, wederom uit te 
geven. Krummel gaat over de rups die zich zo verschrikkelijk 
gewoon voelt. Hij is niet zo sterk als de mier. Hij heeft geen grappig 
huisje op zijn rug, zoals de slak. Hij heeft zelfs niet van die mooie 
stippen die het lieveheersbeestje heeft. Hij is gewoon. Totdat er 
iets bijzonders gebeurt… Krummel is een schitterend prenten-
boek met vrolijke, kleurrijke illustraties.

KRUMMEL 
Max Lucado 

Mijn eigen kleuterbijbel biedt kinderen de 
bekendste en meest geliefde bijbelverhalen. 
De illustraties zijn van de bekende Zuid-
Afrikaanse tekenaar Johan Strauss, en zijn vrolijk, 
rijk aan details en zeer geschikt voor kinderen 
van 3 tot 7 jaar. 

De verhalen gaan van de schepping tot aan de 
belo� e voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. 
Het is een waardevolle en vrolijke toevoeging 
aan geloofsonderwijs voor de jongste kinderen.

Juliana Nothnagel  l  Johann Strauss

‘Laat de kinderen tot mij komen, 
want aan hen behoort het koninkrijk van de hemel.’
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MIS HET NIET!
 JOKE BUIS 
Joke Buis is vooral bekend door haar ver-
tolking van liederen van Johannes de Heer. 
Van 11 maart t/m 8 april geeft ze een aan-
tal concerten. Haar liefde voor muziek is 
duidelijk te horen tijdens de vele verfris-
sende arrangementen en nodigt  
zeker uit tot meezingen. Meer info over 
data en locaties: www.truetickets.nl

 MARTIN SMITH 
Op 17 maart geeft Martin Smith (voormalig 
zanger van Delirious) met zijn band een spet-
terend concert in Veenendaal. Martin heeft 
duidelijk zijn stempel gedrukt op de wereld 
van de aanbiddingsmuziek. Zijn lied Majesty 
werd een bestseller.  
Meer informatie: www.truetickets.nl

 DON MOEN 
Zijn lied God Will Make A Way werd wereld-
wijd bekend en zelf wordt hij gezien als de 
pionier van de aanbiddingsmuziek. Don Moens 
toegankelijke liederen inspireerden duizenden 
mensen. Op 8 en 9 april staat hij op podium 
voor ‘God Will Make A Way: A Night Of Wor-
ship and Prayer for Holland’. Hij wordt daarbij 
begeleid door het orkest Music4Christ en 
het koor United4Christ. Meer info op www.
events4christ.nl.

 ADRIAN SNELL 
Adrian Snell behoeft bij niemand introductie 
meer. Op 12 en 13 april is hij weer in Neder-
land voor de uitvoering van zijn meesterwerk 
The Passion, dit keer in de Unplugged versie. 
Hij kiest deze keer voor een samenwerking met 
The Choir Company en een combo. Genoeg 
ingrediënten voor een onvergetelijke avond. 
Meer informatie op www.events4christ.nl

 GERALD TROOST  
 EN RALPH VAN MANEN
Gerald Troost en Ralph van Manen brengen 
op Stille Zaterdag 15 april prachtige luister-
liedjes ten gehore en Bram Rebergen zal 
spreken. Meer informatie op:
www.events4christ.nl

 LEEN KOSTER
Leen Koster is inmiddels een gevestigde naam 
in Nederland. Na zijn verrassende debuut- 
album Diep van Binnen presenteert hij nu 
tijdens een concert op 13 mei in De Basiliek in 
Veenendaal zijn tweede album Dichterbij dan 
ooit. Meer informatie op www.events4christ.nl

TRINITY EN ELLY EN RIKKERT
Van 1 t/m 20 mei gaan Trinity en Elly & Rikkert 
samen op ‘wereldreis’. Ze brengen een kleur-
rijke mix van Elly & Rikkert liedjes en het 
warme, aanstekelijke Trinity-geluid tijdens 
een tour langs 6 kerken. Voor meer info 
over data en locaties:  www.truetickets.nl
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Meer info? VRAAG UW LOKALE WINKELIER!

AANBEVOLEN!
VAN HARTE

Dicht bij Jezus
Sarah Young

Dicht bij Jezus Kinderbijbel
Sarah Young

Dicht bij Jezus voor (jonge) tieners
Sarah Young

Vandaag met Jezus
Sarah Young
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Tegen inlevering van deze bon.  
Geldig van 1 maart t/m 30 april

ruimte voor stempel en/of  
contactgegevens winkel

Tegen inlevering  
van deze bon. Geldig  

t/m 30 juni 2017
VOOR

€12,50

IK BOUW OP U
3CD BOX

TIDES LIVE
BETHEL MUSIC

Tegen inlevering van deze bon bij uitsluitend boekhandels.  
Geldig van 15 maart tot 15 juni 2017 

Tegen inlevering van deze bon. 
Geldig t/m 31 mei 2017

VAN

€16,50

VAN

€19,95

VAN

€19,95

VOOR
€9,90

VOOR
€14,95

VOOR
€17,45

Investeren in je huwelijk is met deze cursus  
niet alleen de moeite waard, maar ook nog 
eens heel erg leuk om samen te doen!

VERNIEUWDE 
VERSIE!

VAN

€39,90

VOOR
€25,00


