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NIEUWSBRIEF NUMMER 12, FEBRUARI 2018 - LIJDENSTIJD 

lijdenstijd 

In deze nieuwsbrief hebben we prachtige boeken en geschenkartikelen m.b.t. de lijdenstijd uit ons 

assortiment voor u op een rij gezet. In de winkel hebben we nog veel meer keus, kom gerust eens 

langs!  

 

Vrouwen rond het kruis van auteur Annemarie van Heijningen-Steenbergen  

Door de ogen van vrouwen om Jezus heen, sta je stil en bedenk je waarvoor Jezus kwam, wat Hij 

deed en hoe Hij stierf.  

 

 

 

 

 

 

 

Stap voor stap van auteur Gerrit ten Berge 

 In ‘Stap voor stap’ staat Gerrit ten Berge stil bij veertien momenten op 

Jezus’ weg naar het kruis. Hij volgt Jezus op de voet in Zijn lijden en 

sterven. Met dit boek wil Ten Berge mensen aansporen om Jezus' 

voetsporen te volgen en stappen te zetten op hun eigen geloofsweg. Een 

prachtig geschenkboek met prachtige foto’s dat helpt om stil te staan bij 

de lijdensweg van Jezus, je te verheugen in de hoop van de opstanding en 

je te laten inspireren voor je eigen geloofsweg.  

 

Op weg naar Golgotha van auteur C.H. Spurgeon 

De Here Jezus heeft meerdere keren nauwkeurig aan Zijn discipelen verteld hoe 

ze met Hem zouden handelen. Hij vertelde dat ze Hem aan de Romeinen zouden 

overleveren, dat ze Hem zouden bespotten, geselen en kruisigen. Hij was er Zelf 

in gedachten vaak mee bezig. Hij wist het tot in detail. 

En de Here Jezus voegde er nog iets aan toe. Dat nam de bitterheid weg: 'Ten 

derden dage zal Hij weder opstaan.'  De 49 overdenkingen over het lijden en 

sterven van de Here Jezus Christus laten ons tijdens de zeven lijdensweken elke 

dag een ogenblik stilstaan bij 'het Lam Gods, Dat de zonde der wereld 

wegneemt'. 

€ 14,95 

€ 9,95 

€ 9,95 
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De langste week van auteur Nick Page  

In ‘De langste week’ beschrijft Nick Page de gebeurtenissen van de laatste lijdensweek van dag tot 

dag en van uur tot uur. Hij vergelijkt de verhalen uit de evangeliën met 

diverse historische bronnen en creëert zo een gedetailleerde 

geschiedschrijving. Wie bekend is met de bijbelse verhalen, zal wellicht 

voor het eerst de gespannen atmosfeer proeven die heerste in het Jeruzalem 

van Pilatus en Kajafas. Wie er niet mee bekend is, zal de verhalen niet langer 

naast zich neer kunnen leggen.     

  

 

 

Vier het samen van auteur Nieske Selles 

Een inspirerend en praktisch handboek voor ouders van kinderen in de leeftijd van 3 tot 11 jaar. Het 

helpt je om van christelijke feesten een echt feest te maken. Door de vele activiteiten is het boek 

geschikt om meerdere jaren te gebruiken en geeft de mogelijkheid om zelf de elementen en 

werkvormen te kiezen die passen bij het gezin.  

Feestdagen die in dit grote kleurrijke boek aan bod komen, zijn bid- en 

dankdag, lijdenstijd en Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, advent en Kerst, oud 

en nieuw, doopdag en verjaardag. Per feestdag vindt u:  

- een korte inleiding 

- bijbelleesroosters voor de periode voorafgaand aan de feestdag 

- vrije voorleesverhalen met prachtige illustraties 

- creatieve verwerkingsvormen 

- vragen voor verschillende leeftijdsniveaus om over door te praten 

 

 

40 dagen onderweg met Jezus van auteur Coby Kremer 

Een schrijfdagboek om te gebruiken in de veertig dagen voor Pasen. Je leest over Jezus' laatste dagen 

op aarde en je schrijft over wat Zijn woorden voor jou betekenen. Veertig dagen leef je intens mee 

met Jezus; je leert van Zijn woorden, van wat Hij doet en zegt. Doordat je een week lang in één 

verhaal duikt, gaan de gebeurtenissen echt voor je leven. Zo mag je herontdekken wat Jezus' leven, 

sterven en opstanding voor jou betekenen. Dit boekje is ook geschikt om te gebruiken met een 

bijbelstudiegroep. 

 

  

€ 19,95 

 

€ 22,50 

€ 9,95 
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Bij het kruis van auteur Andrea van Hartingsveldt-Moree 

Vrouwen nemen bij de heilsfeiten van de Heere Jezus een bijzondere plaats in. 

In dit boekje ontmoet je vrouwen op weg naar en bij het kruis: vrouwen uit het 

Oude Testament en vrouwen uit het Nieuwe Testament. Daarbij gaat het niet 

om de vrouwen, maar om Hem bij Wie je de vrouwen ontmoet. Voor elke dag in 

de lijdensweken geeft dit boekje een overdenking naar aanleiding van een 

Bijbelgedeelte, een vraag en een citaat. 

 

Op weg naar het paasfeest van auteur Andrea Hartingsveldt-Moree  

Dit boek geeft vanaf de eerste lijdenszondag tot en met tweede paasdag een 

Bijbelgedeelte om te lezen, een korte uitleg daarvan, een psalm om te zingen en 

gespreksvragen. Elke lijdensweek begint met een inleiding op het weekthema, waarbij 

suggesties worden gegeven voor verwerking van de stof. Daarbij is rekening gehouden 

met de verschillende leeftijden van kinderen. Door middel van de bijgevoegde 

weekkalender zien kinderen hoe ze elke dag dichter bij het paasfeest komen. Door het 

samenstellen van een tijdbalk leren oudere kinderen de aankondigingen uit het Oude 

Testament in de juiste tijd en omstandigheden plaatsen. Verder heeft elke week een kleurplaat of 

knutselwerkje voor jongere kinderen.  

            

De zeven wonderen van auteur Wilkin van de Kamp 

     

Wilkin van de Kamp neemt je in dit boek mee naar de zeven momenten in het Paasverhaal dat het 

bloed van Jezus de aarde doordrenkte. Zoals de Hogepriester op Grote Verzoendag opdracht kreeg 

om het bloed van het offerdier zeven keer op de aarde te sprenkelen, zo doordrenkte tweeduizend 

jaar geleden het bloed van Jezus zeven maal de aarde, waardoor de zeven wonderen van het kruis in 

jouw leven kunnen plaatsvinden. Een boek met prachtige foto’s. Nieuw dit jaar is de glossy.  

  

€ 12,95 

€ 29,95 
€ 8,95 

 

€ 14,95 
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Diverse geschenkartikelen 

 Een ruw, authentiek houten kruis als symbool voor 

het lijden van Christus. Op het kruis staan de gps-

coördinaten – ingelaserd - van Golgotha. Wanneer 

u deze coördinaten volgt, komt u uit bij het kruis 

van Christus. 

 

     

 

diverse DVD´s / CD´S 

   

 

 

 

Holtjesstraat 30, Almelo, 0546-706515, info@boekenhart.nl, www.boekenhart.nl,  

diverse 

prijzen 

€ 12,95 

€ 14,95 

€ 9,95 
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