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Kent u het leven dat overwint? Schaamt u zich voor het soort christenleven dat u 
leidt? Hebt u zo vreselijk gefaald in het streven naar overwinning dat u uitroept: 'Ik, 
ellendig mens!' (Rom. 7:24)? Wees er dan van verzekerd dat uw redding nabij is: 
'Gode zij dank door Jezus Christus' (Rom. 7:25). Want het leven dat overwint, is niet 
iets wat u bereikt, maar iets wat u verkrijgt. Het is geen veranderd leven, maar een 
ander of uitgewisseld leven. Het is niet onderdrukking, maar uitdrukking. En het 
bevindt zich niet in uzelf, maar in Christus die in uw woont. Het leven dat God u 
geeft, dat u ontvangt op het moment dat u in Zijn Zoon Jezus Christus gelooft, is 
dat andere leven. Het is een leven dat zonde overwint, dat voor intieme 
gemeenschap met God zorgt en dat vol van innerlijke bevrediging en kracht is. Het 
is al in u en wacht erop totdat u het gaat ontdekken en gebruiken. Het geheim van 
het ervaren van de kracht van dat leven is uzelf loslaten en de Here Jezus Zijn leven 
door u heen laten leven. Hij leeft in uw plaats. Dat vraagt om het geloof van een 
kind. Door dat geloof zult u meer dan overwinnaar zijn door Hem, die u liefheeft. 
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Het leggen van een goed fundament is essentieel voor de groei van de christen en 
voor de opbouw van het lichaam van Christus. De apostel Paulus spoorde de jonge 
Timotheüs aan met deze woorden: 'Neem tot voorbeeld de gezonde woorden, die gij 
van mij gehoord hebt, in het geloof en de liefde, die in Christus Jezus is. Bewaar 
door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede, dat u is toevertrouwd' (2 Tim. 
1:13-14). Dat goede van de fundamentele leerstellingen over het praktische chris-
telijke leven is een vaste basis waarop wij kunnen bouwen. Dit zesde deel van de 
basislessenserie bevat boodschappen over bestuurlijke vergeving, tucht, weerstand 
bieden aan de duivel, hoofdbedekking, de weg van de Gemeente, eenheid, het 
liefhebben van de broeders, priesterschap, het lichaam van Christus en het gezag 
van de Gemeente. Moge de Here ons genadig zijn en ons helpen deze lessen trouw 
te leren. 
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Het leggen van een goed fundament is essentieel voor de groei van de christen en 
voor de opbouw van het lichaam van Christus. De apostel Paulus spoorde de jonge 
Timotheüs aan met deze woorden: 'Neem tot voorbeeld de gezonde woorden, die gij 
van mij gehoord hebt, in het geloof en de liefde, die in Christus Jezus is. Bewaar 
door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede, dat u is toevertrouwd' (2 Tim. 
1:13-14). Dat goede van de fundamentele leerstellingen over het praktische 
christelijke leven is een vaste basis waarop wij kunnen bouwen. Dit vijfde deel van 
de basislessenserie bevat boodschappen over het huwelijk, het kiezen van een 
levenspartner, man en vrouw, ouderschap, vriendschap, ontspanning, taalgebruik, 
kleding, ascetisme en uw financiën. Moge de Here ons genadig zijn en ons helpen 
deze lessen trouw te leren. 
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Het leggen van een goed fundament is essentieel voor de groei van de christen en 
voor de opbouw van het lichaam van Christus. De apostel Paulus spoorde de jonge 
Timotheüs aan met deze woorden: 'Neem tot voorbeeld de gezonde woorden, die gij 
van mij gehoord hebt, in het geloof en de liefde, die in Christus Jezus is. Bewaar 
door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede, dat u is toevertrouwd' (2 Tim. 
1:13-14). Dat goede van de fundamentele leerstellingen over het praktische 
christelijke leven is een vaste basis waarop wij kunnen bouwen. Dit derde deel van 
de basislessenserie bevat boodschappen over aansluiting zoeken bij een gemeente, 
handoplegging, het samenkomen, verschillende samenkomsten, de dag des Heren, 
zingen, lofprijzing en het avondmaal. Moge de Here ons genadig zijn en ons helpen 
deze lessen trouw te leren. 
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Het leggen van een goed fundament is essentieel voor de groei van de christen en 
voor de opbouw van het lichaam van Christus. De apostel Paulus spoorde de jonge 
Timotheus aan met deze woorden: 'Neem tot voorbeeld de gezonde woorden, die gij 
van mij gehoord hebt, in het geloof en de liefde, die in Christus Jezus is. Bewaar 
door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede, dat u is toevertrouwd' (2 Tim. 
1:13-14). Dat goede van de fundamentele leerstellingen over het praktische 
christelijke leven is een vaste basis waarop wij kunnen bouwen. Dit tweede deel van 
de basislessenserie bevat boodschappen over openbare belijdenis, afscheiding van 
de wereld, de opheffing van verschillen, getuigen, mensen tot Christus brengen en 
behoud voor het gezin. Moge de Here ons genadig zijn en ons helpen deze lessen 
trouw te leren. 
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Het leggen van een goed fundament is essentieel voor de groei van de christen en 
voor de opbouw van het lichaam van Christus. De apostel Paulus spoorde de jonge 
Timotheus aan met deze woorden: 'Neem tot voorbeeld de gezonde woorden, die gij 
van mij gehoord hebt, in het geloof en de liefde, die in Christus Jezus is. Bewaar 
door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede, dat u is toevertrouwd' (2 Tim. 
1:13-14). Dat goede van de fundamentele leerstellingen over het praktische 
christelijke leven is een vaste basis waarop wij kunnen bouwen. Dit eerste deel van 
de basislessenserie bevat boodschappen over de doop, het afsluiten van het 
verleden, alles prijsgeven, toewijding, bijbelstudie, gebed en vroeg opstaan. Moge 
de Here ons genadig zijn en ons helpen deze lessen trouw te leren. 
 
Ook verkrijgbaar als eBook (ook bij kobo) en iBook. 
 
Paperback: € 13,50 - pagina's: 111 - ISBN: 9789491706745  
eBook: € 7,99 - ISBN: 9789491706752 
 
Voor meer informatie over de auteur verwijs ik u naar het volgende Wikipedia-
artikel:  
 
Watchman Nee 
 
 
 
 

https://www.boekhandel.org/product/9789491706837
https://nl.wikipedia.org/wiki/Watchman_Nee
https://www.boekhandel.org/product/9789491706769
https://www.kobo.com/nl/nl/ebook/de-goede-belijdenis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Watchman_Nee
https://www.boekhandel.org/product/9789491706752
https://www.kobo.com/nl/nl/ebook/een-levend-offer
https://books.apple.com/nl/book/een-levend-offer/id1551784050
https://nl.wikipedia.org/wiki/Watchman_Nee
https://www.cross-link.biz/ris/index.php?module=productDetails&prod_id=946
https://www.cross-link.biz/ris/index.php?module=productDetails&prod_id=945


 
 

Wij leven in de laatste dagen. Overal om ons heen zien we verval, maar toch kunnen 
we door de ogen van ons geloof zien dat God gestadig naar de volvoering van Zijn 
eeuwig voornemen toewerkt. Zijn werk is een werk van herstel, waarbij de hele 
volheid van Zijn rijkdommen in Christus - die eens aan de gemeente toevertrouwd 
waren, maar die zij kwijtraakte door haar ontrouw - hersteld wordt. Door de genade 
die zij heeft ontvangen, zal de gemeente straks bekleed worden met blinkend en 
smetteloos fijn linnen, de rechtvaardige daden van de heiligen (Openb. 19:8). Zij 
zal als een heerlijke gemeente voor Christus geplaatst worden, heilig en onbesmet 
(Ef. 5:27). Vandaag de dag roept God de getrouwen onder Zijn volk op om zich 
helemaal aan Hem te geven, om pal te blijven staan voor Zijn naam en om dat doel 
van Hem volledig te dienen. Wie zal gehoor geven aan Zijn oproep? 
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Doet het leven van een mens ertoe? Tegenwoordig denken veel mensen van niet. 
Het is niet alleen abortus (dat gezien wordt als een onvervreemdbaar recht); het is 
ook het sluipende idee dat de gehandicapten geaborteerd hadden moeten worden 
als ‘onproductieve’ mensen. Het is door de staat gesanctioneerde zelfdoding. Het is 
het afdanken van de ouderen die als een te zware belasting op de gezondheidszorg 
worden gezien. Het idee dat het menselijk leven intrinsieke waarde heeft, sterft 
samen met onze christelijke cultuur langzaam af, zegt auteur en intellectueel 
historicus Richard Weikart. Hij traceert de gevaarlijke trends in het westerse denken 
die zouden kunnen leiden tot wat hij ‘de dood van de mensheid’ noemt. In dit 
schokkende boek toont dr. Weikart aan: (1) waarom ideeën die gebruikt werden om 
genocide te rechtvaardigen, om mensen uit te hongeren en gedwongen te 
steriliseren, weer populair zijn; (2) hoe moord gerechtvaardigd was - en zal worden 
- als iets wat biologisch of sociaal gedetermineerd is; (3) waarom ‘mensenrechten’ 
spoedig tot het verleden kunnen behoren; (4) hoe de amorele technologische 
vooruitgang het idee van morele menselijke vooruitgang heeft ingehaald; (5) 
waarom ‘dierenrechten’ niets te maken hebben met vriendelijk en zorgzaam zijn 
voor dieren, maar alles met het verlagen van de mens; en (6) waarom de dingen 
die wij voor lief nemen, overblijfselen van onze christelijke erfenis, zoals een verbod 
op infanticide, ook snel verleden tijd kunnen zijn. Lang geleden herinnerde filosoof 
Richard Weaver ons eraan dat ‘ideeën gevolgen hebben’. Die gevolgen, zo legt 
Richard Weikart uit, komen ons duur te staan, en ze kunnen echt beangstigend zijn. 
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Als God echt God is, waarom maakt Hij dan geen einde aan alle chaos, misleiding, 
onrecht, ellende en ziekte op aarde? Als Hij echt van ons houdt, zoals de Bijbel zegt, 
waarom is ons leven dan niet gemakkelijker? Waarom zorgt Hij niet voor vrede en 
gerechtigheid? Hij zou geen God zijn als Hij niet almachtig is. En als Hij niet 
almachtig is, waarom zouden we Hem dan onze aandacht geven? Het is de 
gelijktijdige aanwezigheid van goed en kwaad op aarde die zo veel atheïsten heeft 
voortgebracht. Want telkens wanneer een mens het noodlot treft in de vorm van een 
ernstige ziekte of door het onverwacht overlijden van een of meerdere geliefden, 
dringt zich de vraag aan hem op hoe God - als Hij al bestaat - dat toe heeft kunnen 
staan. In dit boekje probeert de auteur een antwoord op al die vragen te geven. 
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De auteur, die de resultaten van de moderne wetenschap grondig kende, probeert 
in dit boekje duidelijk te maken dat de argumenten van hen die volhouden dat alles 
door toeval is ontstaan, rationeel niet steekhoudend zijn. ‘Schoenen en verstand bij 
de ingang achterlaten.’ Die tekst hing boven de toegangspoort van het auditorium 
in de commune van Bhagwan in Poona, India. Geldt die eis ook wanneer het gaat 
over het geloof in een Schepper God? Is het geloof alleen een gevoelskwestie, of 
speelt het verstand ook nog een rol? Welke samenhang bestaat er tussen wat wij 
denken en wat wij geloven? Is geloven in de God van de Bijbel irrationeel of is het 
juist de enige verstandige optie?  
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In dit kleine boekje, dat bestaat uit samengevoegde boodschappen die de auteur 
door de jaren heen gegeven heeft over dit onderwerp, probeert Watchman Nee ons 
de realiteit van het lichaam van Christus te tonen. Hij laat ons zien dat het lichaam 
van Christus gebouwd is op ‘leven’ en ‘levensbewustzijn’ (de ervaring van dat leven). 
Het is gebouwd op een levende relatie tussen de leden onderling en de leden en het 
hoofd. Dat lichaam wordt bestuurd door zijn eigen wetten, en gezegend zijn zij die 
deze wetten ontdekken en volgen. Voor hen is het lichaam van Christus inderdaad 
een levende werkelijkheid. 
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Wat zegt de wetenschap nu eigenlijk écht? Wat zegt de wetenschap als haar 
bedrijvers eenmaal zijn bevrijd van hun ideologisch gekleurde bril? Psychiater Jeffrey 
Satinover* (Harvard, Yale, MIT) onderzoekt wat daar in de massamedia over gezegd 
wordt. Veel van het onderzoek is ondeugdelijk, en het onderzoek dat wel deugdelijk 
is, zegt in de meeste gevallen (van die onderzoeken) dat homoseksualiteit deels of 
geheel te veranderen is (wat niet betekent dat dit onveranderlijk gebeurt of moet), 
en dat je niet te snel moet concluderen dat men nu eenmaal zo geboren wordt, wat 
natuurlijk niet betekent dat biologie niet betrokken is bij menselijk gedrag (denk aan 
de gedragsgenetica) - een aspect dat ook in het boek behandeld wordt. Het model 
dat dr. Satinover ontwikkelde, is gebaseerd op de moderne wetenschap en op 
psychologische inzichten in gewoonten, dwanggedrag en verslaving. Dr. Satinover 
schreef zijn boek overigens niet als ‘gelovige’ (een veel gehoord verwijt is dat een 
boek als dit alleen maar uit religieuze motieven geschreven kan zijn). Hij is een 
seculiere Jood die het beste uit meerdere wereldbeschouwingen kiest. In dit boek 
ontmoeten traditie (die gelovigen uiteraard zullen waarderen) en het moderne 
wetenschappelijke onderzoek elkaar in een verrassende nieuwe visie op een van de 
meest controversiële kwesties van onze tijd, niet alleen om medeleven te betonen, 
maar ook om hoop te geven aan hen die willen veranderen. 
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Veel reformatorische en arminiaanse theologen vermengen en verwarren teksten 
over universele rechtvaardiging (Rom. 3:23-24; 5:18) en het oordeel over en loon 
voor de heiligen (2 Kor. 5:10). Daarom geloven velen ten onrechte dat hun de gave 
van het eeuwige leven weer afgenomen kan worden, of dat goede werken niet 
belangrijk zijn. Beide standpunten zijn onjuist. Door een verkeerde interpretatie van 
deze schriftgedeelten worden veel christenen misleid. En verslagen door wanhoop 
of door de macht van de zonde, zijn zij niet in staat straks met Christus te heersen 
in het duizendjarig rijk. De auteur stelt in dit boek dat een gelovige het eeuwige 
leven niet meer kan verliezen, maar dat zijn werken bepalen of hij toegang krijgt tot 
het duizendjarig rijk en wat zijn positie daarin zal zijn. De vraag die de auteur in dit 
boek probeert te beantwoorden is: wat zijn de effecten van goede en slechte daden 
op de toekomstige positie van hen die al gerechtvaardigd zijn? 
 
Voor meer informatie over de auteur verwijs ik u naar het volgende Wikipedia-
artikel: Robert Govett 
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In dit boek bespreekt een gerenommeerd wetenschapper op een gemakkelijk 
leesbare en humoristische wijze de eeuwenoude vragen over de aard en oorsprong 
van de mens. Het boek wordt gekenmerkt door een groot scala aan onderwerpen, 
diepgravende analyses, duidelijkheid en verfrissende originaliteit. Dr. Andrews is een 
begenadigd schrijver, getuige zijn eerdere boek Wie heeft God gemaakt? Op zoek 
naar een allesverklarende theorie, dat in verschillende talen vertaald is en waarvan 
er zo’n 40.000 exemplaren verkocht zijn. In dit nieuwe boek zal zijn weten-
schappelijk inzicht, onderwijservaring en bijbels wereldbeeld ons ook heel persoon-
lijk aanspreken, omdat het onze persoonlijke en collectieve plaats in het universum 
bespreekt. Edgar Andrews is emeritus hoogleraar materiaalkunde aan de universiteit 
van Londen en een internationaal expert op het gebied van polymeren. Hij is 
opgeleid als natuurkundige (BSc theoretische natuurkunde, PhD experimentele 
vastestoffysica, DSc natuurkunde). In 1967 richtte hij de afdeling materiaalkunde 
op aan het Queen Mary College van de universiteit van Londen (een afdeling van de 
faculteit technische wetenschappen, waarvan hij later decaan werd). Hij heeft meer 
dan honderd wetenschappelijke studies en boeken gepubliceerd. Zijn boek From 
Nothing to Nature is in tien talen vertaald. Dr. Andrews was meer dan dertig jaar 
internationaal adviseur van de Dow Chemical Company (VS) en twintig jaar adviseur 
van de 3M Company (VS). Hij trad ook veelvuldig op als getuige-deskundige bij 
rechtszaken in het Britse Hooggerechtshof en in gerechtshoven in de VS en Canada. 
In 1986 nam hij samen met A. E. Wilder-Smith deel aan het Huxley Memorial Debate 
aan de Oxford Union, waar zij debatteerden met evolutiebiologen Richard Dawkins 
en John Maynard Smith.  
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In deel 1 van dit boekje legt Watchman Nee uit dat alleen God recht heeft op 
aanbidding. Echte aanbidding kan alleen plaatsvinden wanneer wij openbaring van 
God ontvangen en wanneer wij in geest en waarheid aanbidden. Hij toont ons ook 
de strijd der eeuwen in de kwestie van aanbidding en hoe God uiteindelijk de aan-
bidding van de mens zal krijgen. Het aanbidden van God is het aanbidden van Zijn 
wegen. Daarom moeten wij Hem leren aanbidden onder alle omstandigheden. In 
deel 2 en 3 behandelt de auteur diverse onderwerpen, zoals geestelijke strijd, 
geestelijke werkelijkheid, leren om geen aanstoot te nemen aan de Here enzovoort. 
Moge God dit boekje gebruiken om voor Zichzelf een volk te bereiden dat bestaat 
uit waarachtige aanbidders. 
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Watchman Nee spreekt met zijn jongere collega's over de absolute noodzaak van de 
werking van de geest van het evangelie in ons leven. Hij illustreert dit met episoden 
uit het leven van James M'Kendrick, een eenvoudige mijnwerker in wie de geest van 
het evangelie krachtig werkte. Vervolgens geeft hij enkele praktische tips voor de 
verkondiging van het evangelie. 
 
Ook verkrijgbaar als eBook (ook bij kobo) en iBook, en bij Google Play. 
 
Paperback: € 12,34 - pagina's: 132 - ISBN: 9789491706592  
eBook: € 7,49 - ISBN: 9789491706585 
 
Voor meer informatie over de auteur verwijs ik u naar het volgende Wikipedia-
artikel:  
 
Watchman Nee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat wordt er bedoeld met ‘van geloof tot geloof’ (Rom. 1:17)? Het is de dynamiek 
van het evangelie van Jezus Christus. Johannes Calvijn schreef: ‘Uit geloof, want de 
rechtvaardigheid wordt door het evangelie aangeboden en door het geloof 
aangenomen. Tot geloof, want hoe meer ons geloof groeit en toeneemt in kennis, 
zoveel te meer groeit in ons de rechtvaardigheid Gods, en wordt het bezit daarvan 
enigszins bevestigd.’ In dit boekje toont Watchman Nee de waarheid van deze zin 
aan door er vanuit verschillende gezichtspunten naar te kijken, zoals ‘De waarheid 
zal u vrijmaken’, ‘Het principe van de tweede’, ‘Gods wil en de gewilligheid van de 
mens’, ‘De kracht van druk’, etc. Dit boekje kan ons helpen om gesterkt te worden 
in onze dagelijkse wandel als kinderen van God. 
  
Ook verkrijgbaar als eBook (ook bij kobo) en iBook. 
 
Paperback: € 13,11 - pagina's: 710 - ISBN: 9789491706561  
eBook: € 7,49 - ISBN: 9789491706578 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

De Bijbel en homoseksualiteit - Een hermeneutiek van de relevante bijbelteksten 
 
Prof. dr. Robert A. J. Gagnon, universitair hoofddocent Nieuwe Testament aan het 
Pittsburgh Theological Seminary, schreef dit academische boek allereerst om 
christenen uit allerlei gezindten materiaal te verschaffen dat gebruikt kan worden 
om een intern debat te voeren. Het is dus allereerst voor de christelijke gemeente 
geschreven. Een uitgebreide beschrijving van dit boek leest u hier. Gagnon gaat ook 
in op het wetenschappelijk onderzoek (zoals genetica en seksuele fluïditeit of 
elasticiteit) en maakt duidelijk dat de algemeen aanvaarde gedachte ‘dat men nu 
eenmaal zo geboren wordt’ niet door de wetenschappelijke data bevestigd wordt 
(bijvoorbeeld op basis van studies naar een-eiige tweelingen). Hoe deze gedachte 
het publieke domein veroverd heeft, wordt overigens helder uiteengezet in een ander 
boek, Homosexuality and the Politics of Truth, door psychiater en psychoanalyticus 
dr. Jeffrey Satinover (Harvard, Yale, MIT), waarbij hij zich onder andere baseert op 
het boek Homosexuality and American Psychiatry: The Politics of Diagnosis, door 
Ronald Bayer. 
 
Ook verkrijgbaar als eBook (ook bij kobo) en iBook. 
 
Paperback: € 28,74 - pagina's: 710 - ISBN: 9789491706547  
eBook: € 14,49 - ISBN: 9789491706554 
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Wanneer een land God vergeet - zeven lessen die wij moeten leren van  
nazi-Duitsland 
 
Een volledige uitsluiting van de kerk door de staat. Instorting van de economie. 
Wetten die het mogelijk maken om gerechtigheid en ethiek te ontduiken. De 
systematische secularisering van de media, het onderwijs, ons werk en de cultuur 
om ons heen. Gevoelsbeleving krijgt voorrang op gezond verstand. De geschiedenis 
wordt herschreven om speciale belangen te dienen. Uitholling en ineenstorting van 
de gezinsstructuur. Van deze trends schrikken we nauwelijks meer - ze zijn oud 
nieuws, urgenties van gisteren. Toch zijn, zoals Erwin Lutzer in dit meeslepende 
boek opmerkt, deze zelfde factoren al eens eerder in de recente geschiedenis 
samengevallen, en toen met catastrofale gevolgen. Het is tijd daar kennis van te 
nemen en naar te handelen. 
 
In Wanneer een land God vergeet laat dr. Lutzer zeven trends zien waardoor een 
samenleving, die heel veel op de onze leek, zich liet omvormen tot nazi-Duitsland. 
Door historische voorbeelden te plaatsen in het kader van bijbels onderwijs daagt 
hij de lezer uit om na te denken over de vraag: wat zou ik in die situatie doen? Als 
de geschiedenis zich herhaalt, heeft dat niet altijd exact dezelfde gevolgen. Maar het 
vraagt wel van ons dat we alert zijn en moed tonen om gevaarlijke ontwikkelingen 
te keren. Toen Jezus Zijn volgelingen vertelde dat ze zouden schijnen als lichten in 
de duisternis, sprak Hij niet enkel tot de verbeelding. Velen van ons zullen 
daadwerkelijk geroepen worden om als helden stand te houden - onze ogen gericht 
op Hem, niet in slaap gewiegd door kalmte noch afgeschrikt door de storm, maar 
dienend als voorbeelden van vriendelijkheid, nederigheid en liefde ten overstaan van 
hevige tegenstand. Bereiden wij ons als gezin, kerk en christelijke school voor op 
die dag? 
 
Ook verkrijgbaar als eBook (ook bij kobo) en iBook. 
 
Paperback: € 13,32 - pagina's: 141 - ISBN: 9789491706493  
eBook: € 7,49 - ISBN: 9789491706509 

 

Complete driedelige serie van Het beste van het koren 
 
 
Van Watchman Nee zijn in totaal ongeveer vijfenzeventig boeken verschenen in de 
Engelse taal. Het zou onbegonnen werk zijn om al deze werken in het Nederlands 
uit te geven, en daarom is gekozen voor de uitgave van een compilatie met 
excerpten uit al zijn gepubliceerde werken. De Engelse serie bestaat uit twee delen, 
de Nederlandse uit drie delen. Iets minder dan de helft van het materiaal in deze 
serie is nu voor het eerst in het Nederlands verschenen. Wie een goed beeld wil 
krijgen van de visie van Watchman Nee op vrijwel alle onderwerpen van het 
christelijk geloof, zal in deze serie een goede hulp vinden. 
 
Prijs: € 61,65 - pagina's: 1229 - ISBN: 9789491706516  
 

 

Deel 3 van Het beste van het koren 
 
Van Watchman Nee zijn in totaal ongeveer vijfenzeventig boeken verschenen in de 
Engelse taal. Het zou onbegonnen werk zijn om al deze werken in het Nederlands 
uit te geven, en daarom is gekozen voor de uitgave van een compilatie met 
excerpten uit al zijn gepubliceerde werken. De Engelse serie bestaat uit twee delen, 
de Nederlandse uit drie delen. Iets minder dan de helft van het materiaal in deze 
serie is nu voor het eerst in het Nederlands verschenen. Wie een goed beeld wil 
krijgen van de visie van Watchman Nee op vrijwel alle onderwerpen van het 
christelijk geloof, zal in deze serie een goede hulp vinden. 
 
Ook verkrijgbaar als eBook (ook bij kobo) en iBook. 
 
Paperback: € 22,11 - pagina's: 428 - ISBN: 9789491706523  
eBook: € 12,99 - ISBN: 9789491706530 
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Deel 2 van Het beste van het koren 
 
Van Watchman Nee zijn in totaal ongeveer vijfenzeventig boeken verschenen in de 
Engelse taal. Het zou onbegonnen werk zijn om al deze werken in het Nederlands 
uit te geven, en daarom is gekozen voor de uitgave van een compilatie met 
excerpten uit al zijn gepubliceerde werken. De Engelse serie bestaat uit twee delen, 
de Nederlandse uit drie delen. Iets minder dan de helft van het materiaal in deze 
serie is nu voor het eerst in het Nederlands verschenen. Wie een goed beeld wil 
krijgen van de visie van Watchman Nee op vrijwel alle onderwerpen van het 
christelijk geloof, zal in deze serie een goede hulp vinden. 
 
Ook verkrijgbaar als eBook (ook bij kobo) en iBook. 
 
Paperback: € 20,51 - pagina's: 341 - ISBN: 9789491706479  
eBook: € 11,99 - ISBN: 9789491706486 

 

Deel 1 van Het beste van het koren 
 
Van Watchman Nee zijn in totaal ongeveer vijfenzeventig boeken verschenen in de 
Engelse taal. Het zou onbegonnen werk zijn om al deze werken in het Nederlands 
uit te geven, en daarom is gekozen voor de uitgave van een compilatie met 
excerpten uit al zijn gepubliceerde werken. De Engelse serie bestaat uit twee delen, 
de Nederlandse uit drie delen. Iets minder dan de helft van het materiaal in deze 
serie is nu voor het eerst in het Nederlands verschenen. Wie een goed beeld wil 
krijgen van de visie van Watchman Nee op vrijwel alle onderwerpen van het 
christelijk geloof, zal in deze serie een goede hulp vinden. 
 
Ook verkrijgbaar als eBook (ook bij kobo) en iBook. 
 
Paperback: € 25,66 - pagina's: 460 - ISBN: 9789491706455 
eBook: € 14,99 - ISBN: 978949170646 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veel christenen die blij het refrein ‘Glorie, glorie voor mij’ hebben gezongen, zullen 
straks een grote schok te verwerken krijgen wanneer zij voor de oordeelstroon van 
Christus staan en ontdekken dat het voor hen geen ‘glorie’ is. De eerste ontmoeting 
die wij straks met met Jezus zullen hebben, vindt plaats voor Zijn oordeelstroon, en 
niet bij de troon der genade. Dan zal ieders werk aan het licht komen, ‘want de dag 
zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat 
zal het VUUR uitmaken’. Dan zal elke christen loon naar werken ontvangen. 
Vleselijke christenen zeggen vaak: ‘Ik houd me niet bezig met loon; ik zal toch wel 
gelukkig zijn.’ De jongen die ongehoorzaam was, werd BELOOND naar zijn werken. 
Misschien wilde hij zich ook niet druk maken over loon, maar hij kreeg het wel. 
 
Dit boekje van D. M. Panton wordt nu in het Nederlands uitgegeven omdat het zo 
duidelijk weergeeft wat de Bijbel leert over de toekomstige, ongelukkige toestand 
van de ongehoorzame christen, en omdat het negeren van deze leer voor een groot 
deel bijgedragen heeft aan de huidige traagheid en onverschilligheid van de 
gemeente. David Morrieson Panton werd in 1870 op Jamaica geboren. Zijn vader 
was daar aartsdeken en zendeling van de Anglicaanse Kerk. Zijn oom was de 
aartsbisschop van Brits-West-Indië. In 1885 keerde Panton terug naar Engeland om 
er te studeren. Eerst aan de Old Hall School in Wellington, vervolgens aan het St. 
Lawrence College in Ramsgate en ten slotte aan het Caius College aan de universiteit 
van Cambridge, waar hij rechten studeerde met de bedoeling advocaat te worden. 
Op Cambridge kwam hij via een studiebegeleider (dhr. Labaerestier) in aanraking 
met de leer aangaande het Duizendjarig Rijk en de voorwaarden waaraan de 
discipelen moeten voldoen om met Christus te kunnen heersen. Deze waarheden 
brachten een revolutie in zijn leven teweeg, zodat hij zijn juridische carrière opgaf 
om een sober leven te leiden zonder aardse beloningen en gunstbewijzen. 
 
Ook verkrijgbaar als eBook (ook bij kobo) en iBook.  
 
Paperback: € 13,32 - pagina's: 132 - ISBN: 9789491706158  
eBook: € 8,49 - ISBN: 9789491706165 
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Alleen door beproevingen kunnen we deel uitmaken van een diep en volledig leven 
in God. We kunnen onze God en Zijn rijke genade alleen leren kennen als Hij ons 
door omstandigheden heen voert die ver voorbij het ‘mogelijke’ gaan. Zo schrijft 
Jessie Penn-Lewis in haar hoofdstuk ‘Het verborgen leven van een graankorrel’. Of 
het nu gaat om haar aantekeningen over het boek Ezechiël of de hoofdstukken over 
de graankorrel, het zwijgen van Jezus en de zegen van ‘geen aanstoot nemen’, u 
vindt in dit boek korte, beknopte, gemakkelijk te begrijpen overdenkingen, die heel 
wat zoekende zielen licht op hun pad hebben geschonken.  
 
Ook verkrijgbaar als eBook (ook bij kobo), als iBook, en bij bol.com. 
 
Paperback: € 12,85 - ISBN: 9789491706417  
eBook: € 6,99 - ISBN: 9789491706424 
 
Pagina's: 113 
 
Voor meer informatie over de auteur verwijs ik u naar het volgende Wikipedia-
artikel:  
 
Jessie Penn-Lewis 

 
 

 
 
 

 
 
 
‘God wil voorbidders. De grootste zegen die God Zijn gemeente vandaag kan geven, 
is een aantal zielen die bidden zoals Elia bad; een aantal voorbidders die Zijn wil 
kennen en die deze ook echt met heel hun hart zoeken. Moge God hen opwekken.’ 
 
De meeste christenen zullen het met deze uitspraak van Jessie Penn-Lewis - die 
verwoord is in dit boekje - volledig eens zijn. Zorgvuldige lezing van deze pagina’s 
zal een krachtige stimulans zijn om deze overtuiging om te zetten in persoonlijke 
ervaring. Zij die op een bepaald moment in hun christelijke levenswandel net als de 
discipelen van weleer hebben uitgeroepen: ‘Here, leer ons bidden’, zullen de lessen 
in dit boekje zeer op prijs stellen. 
 
Ook verkrijgbaar als eBook (ook bij kobo) en iBook, en als paperback bij bol.com. 
 
Paperback: € 10,23 - ISBN: 9789491706394  
eBook: € 5,95 - ISBN: 9789491706400 
 
Pagina's: 70 
 
Voor meer informatie over de auteur verwijs ik u naar het volgende Wikipedia-
artikel: Jessie Penn-Lewis 

 

Aan de hand van de brieven aan de Thessalonicenzen bespreekt Robert Govett in dit 
boekje de wederkomst van Christus en de effecten daarvan op de gemeente van 
Christus en op de wereld. Ook gaat hij in op de visie van dr. E. W. Bullinger (1837-
1913) op de hinderaars en de visie van dr. John Eadie (1810-1876) op de eerste 
opstanding.  
 
Voor meer informatie over de auteur verwijs ik u naar het volgende Wikipedia-
artikel:  
 
Robert Govett 
 
Ook verkrijgbaar als eBook (ook bij kobo) en iBook. 
 
 
Paperback: € 14,34 - pagina's: 165 - ISBN: 9789491706356  
eBook: € 9,49 - ISBN: 9789491706363 
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In dit boek doet Robert Govett een goede poging om het annihilationisme (on-
gelovigen worden vroeg of laat door vuur vernietigd, tot niets gereduceerd - dat is 
dan meteen de straf) en het conditionalisme (voorwaardelijke onsterfelijkheid: 
alleen wie gerechtvaardigd is in Christus blijft eeuwig voortbestaan) te weerleggen. 
Veel vragen rond dit onderwerp worden beantwoord. Wat is nu bijvoorbeeld precies 
'de vernietiging van de goddelozen'? Hoe kun je vanuit de Bijbel aantonen dat alle 
mensen een onsterfelijke ziel hebben? En de vraag die bij elk weldenkend mens het 
eerst opkomt, is natuurlijk: hoe kan een liefdevolle God enkelen van Zijn schepselen 
voor eeuwig laten lijden? Govett legt uit hoe dit is te verenigen met het karakter van 
God en waarom dit rechtvaardig is. En hij besluit met een hartekreet, een oproep 
aan allen die de Here Jezus nog niet hebben aangenomen als hun persoonlijke 
Verlosser om dat toch vooral niet uit te stellen tot morgen. 
 
Voor meer informatie over de auteur verwijs ik u naar het volgende Wikipedia-
artikel:  
 
Robert Govett 
 
Ook verkrijgbaar als eBook (ook bij kobo) en iBook. 
 
Paperback: € 18,46 - pagina's: 292 - ISBN: 9789491706370  
eBook: € 9,99 - ISBN: 9789491706387 
 
 
 

 

Je wordt getroffen door een ouderwetse negentiende-eeuwse Amerikaan: Albert 
Benjamin Simpson. Meteen vertel je erbij dat je het niet in alles met hem eens bent, 
maar toch … je zou vandaag aan de voeten van die opmerkelijke man willen zitten. 
De resultaten van zijn werk liegen er inderdaad niet om. Toch ligt daarin niet het 
unieke van zijn optreden. Wat maakte hem tot een steen in de christelijke vijver van 
de Verenigde Staten in de negentiende eeuw? Dat was zijn spiritualiteit: zijn 
dagelijkse leven met Christus en zijn visie op de wereld. 
 
Albert Benjamin Simpson (14 december 1843 - 29 oktober 1919) was een Canadese 
prediker, theoloog, publicist en grondlegger van de Christian and Missionary Alliance 
(C&MA), in Nederland bekend als CAMA. Simpson was ‘geen gemiddeld mens’ schrijft 
zijn biograaf Aiden W. Tozer. Dat was hij inderdaad niet. Tot op de dag van vandaag 
worden zijn uitgaven gelezen. De wereldwijde C&MA is actief in 60 landen en groeit 
nog altijd door. In deze biografische klassieker lezen we waarom Simpson niet 
‘gemiddeld’ was. 
 
Ook verkrijgbaar als eBook (ook bij kobo) en iBook. 
 
Paperback: € 13,11 - pagina's: 125 - ISBN: 9789491706318   
eBook: € 8,99 - ISBN: 97894917063349 
 

 
 
 
 
 

 

In dit kleine boekje bespreekt Govett het monergisme (bij de bekering komt alles 
bij God vandaan) en het synergisme (samenwerking tussen God en mens) in het 
licht van de verkondiging van het evangelie. Hij benadrukt dat zowel de dienaren 
van het evangelie als de toehoorders het hele plan van God moeten omarmen. 
Sommige christenen en predikers aanvaarden ten onrechte alleen het geheimenis 
van Gods voornemen; en sommigen aanvaarden alleen de eenvoudige, openlijke 
verkondiging van vergeving op grond van de voorwaarden die aan alle mensen 
gesteld zijn. Deze eenzijdigheid ontstaat door gedeeltelijk ongeloof aan de kant van 
de dienaren van God, en de gevolgen daarvan zijn desastreus. 
 
Voor meer informatie over de auteur verwijs ik u naar het volgende Wikipedia-
artikel:  
 
Robert Govett 
 
Ook verkrijgbaar als eBook (ook bij kobo) en iBook. 
 
 
Paperback: € 9,77 - pagina's: 65 - ISBN: 9789491706295  
eBook: € 4,99 - ISBN: 9789491706301 
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Sensitivitytraining is een 'gevoeligheidstraining' die vandaag de dag door steeds 
meer organisaties wordt ingezet om echte of vermeende communicatiestoornissen 
tussen hun werknemers te verhelpen. Het doel is mensen 'gevoeliger' te maken voor 
de ander, de ander te leren respecteren, en door 'volkomen eerlijkheid' in 
rollenspelen, spelletjes en groepsgesprekken jezelf 'vrij te spelen' van alle 
remmingen en frustraties die door je eigen specifieke sociale vorming deel zijn gaan 
uitmaken van je sociale wezen. De onderlinge eenheid die (volgens de trainer) dan 
ontstaat, moet vervolgens de productiviteit van de organisatie ten goede komen. 
Maar maakt sensitivitytraining mensen wel echt gevoeliger? Komen mensen er wel 
altijd beter uit? Is het wel zo verstandig om deel te nemen aan trainingen die als 
slogan hebben: niet ik, maar de groep? Past de christen daar wel tussen als hij zich 
wil houden aan de oproep van Paulus: niet ik, maar Christus? Kan hij in zo'n groep 
wel staande blijven als hij niet wil buigen voor de groepsmoraal, maar zich wil 
houden aan de wet van Christus? 
 
Ds. G. Hette Abma is predikant, lid van de redactie van 'Israël en Kerk', en 
eindredacteur van het blad 'Profetisch Perspectief'. Dit boekje is ook verkrijgbaar als 
eBook (ook bij kobo) en iBook. Voor boekhandels: Engelse editie. 
 
Een interessant artikel dat hier bij aansluit gaat over de 'kenosis' bij de 
'wereldtherapie' van J. L. Moreno: kenosis. 
 
Paperback: € 8,74 - pagina's: 45 - ISBN: 9789491706271  
eBook: € 4,99 - ISBN: 9789491706288 
 
 

 

 

 
'Inleiding op de boeken van het Nieuwe Testament' is het tweede en laatste deel van 
een serie over de boeken van de Bijbel. In dit deel worden alle boeken van het 
Nieuwe Testament belicht. Het Nieuwe Testament is een prachtige verzameling 
boeken. We worden uitgedaagd om na te denken over wie de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest zijn. Het Nieuwe Testament is een onuitputtelijke bron van wijsheid 
voor ons dagelijks leven en voor het leven als gemeente. Dit boek is geschreven om 
de lezer meer inzicht in en liefde voor Gods Woord te geven. 
 
Deze inleiding is geschikt voor iedereen die het Nieuwe Testament beter wil leren 
kennen, en kan een handige leidraad zijn voor onderwijs op scholen en in kerken. 
Het is geen theologisch werk, maar het daagt de lezer wel uit om dieper in de Bijbel 
te graven. In dit boek worden theologische termen of uitgangspunten niet alleen 
genoemd, maar ook uitgelegd. 
 
Maarten Hertoghs studeerde aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven, 
België. Hij heeft meer dan tien jaar godsdienstles gegeven in het middelbaar 
onderwijs en werkte van 2005 tot medio 2014 voor de evangelische kerk te 
Antwerpen. Daarna maakte hij de overstap naar de evangelische kerk te Kuurne 
(West-Vlaanderen). 

 
Alleen verkrijgbaar als paperback, ook bij bol.com. 
 
Prijs: € 15,37 - pagina's: 182 - ISBN: 9789491706219 
 
 
 
 

 

'Inleiding op de boeken van het Oude Testament' is het eerste deel van een 
tweedelige serie over de boeken van de Bijbel. In dit deel worden alle boeken van 
het Oude Testament belicht. Het Oude Testament is voor veel mensen, christenen 
in het bijzonder, onbekend en dus onbemind. Dat is jammer, want de 
oudtestamentische boeken bevatten veel schoonheid en wijsheid. Dit boek is 
geschreven om de lezer meer inzicht in en liefde voor Gods Woord te geven. 
 
Deze inleiding is geschikt voor iedereen die het Oude Testament beter wil leren 
kennen, en kan een handige leidraad zijn voor onderwijs op scholen en in kerken. 
Het is geen theologisch werk, maar het daagt de lezer wel uit om dieper in de Bijbel 
te graven. In dit boek worden theologische termen of uitgangspunten niet alleen 
genoemd, maar ook uitgelegd. 
 
Maarten Hertoghs studeerde aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven, 
België. Hij heeft meer dan tien jaar godsdienstles gegeven in het middelbaar 
onderwijs en werkte van 2005 tot medio 2014 voor de evangelische kerk te 
Antwerpen. Daarna maakte hij de overstap naar de evangelische kerk te Kuurne 
(West-Vlaanderen). 
 
Alleen verkrijgbaar als paperback, ook bij bol.com. 
 
Prijs: € 17,43 - pagina's: 260 - ISBN: 9789491706196 
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In dit kleine boekje legt Robert Govett uit dat bij de bekering alle zonden vergeven 
zijn, en dat de gelovige eeuwig leven heeft (dat nooit meer kwijtgeraakt kan 
worden), maar dat de wandel van de gelovige na zijn bekering wel invloed heeft op 
zijn toelating tot het duizendjarig rijk. Voor meer informatie over de auteur verwijs 
ik u naar het volgende Wikipedia-artikel: 
 
Robert Govett 
 
Ook verkrijgbaar als eBook (ook bij kobo) en als iBook. 
 
De paperback is ook verkrijgbaar bij bol.com. 
 
Paperback: € 9,77 - pagina's: 62 - ISBN: 9789491706233  
eBook: € 4,99 - ISBN: 9789491706240 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In dit boekje verzet de auteur (Robert Govett) zich tegen de gedachte dat alle 
beloften voor de gemeente zijn en alle dreigementen voor de Joden. Volgens Govett 
heeft de gemeente niet alleen voorrechten, maar ook verantwoordelijkheden. 
Sommige christenen verzetten zich niet alleen tegen de leer van het evangelie met 
de uitroep: ‘Dat is Joods!’, maar gooien ook alle geboden overboord. Het evangelie 
spreekt echter bij alles wat het zegt, tot hen die onder het evangelie zijn. Govett wil 
dat laatste aantonen met behulp van het Evangelie van Mattheüs, omdat de aanval 
met name tegen dat evangelie gericht is. 
 
Ook verkrijgbaar als eBook (ook bij kobo) en iBook. 
 
De paperback is ook verkrijgbaar bij bol.com. 
 
Paperback: € 12,29 - pagina's: 108 - ISBN: 9789491706202  
eBook: € 6,99 - ISBN: 9789491706226 
 
Voor meer informatie over de auteur verwijs ik u naar het volgende Wikipedia-
artikel: 
 
Robert Govett 

 
 
 
 
 
 

 

In dit kleine boekje toont George Hawkins Pember ons een wondere wereld. Stelt u 
zich eens een wereld voor waarin de dieren kunnen spreken en waarin zij niet op 
elkaar jagen om aan voedsel te komen. Stelt u zich eens een tijd voor waarin dieren 
en mensen samen verlost zullen zijn. Door de bijbelse verwijzingen naar dieren te 
onderzoeken, samen met een analyse van de cherubs met de vier aangezichten, 
helpt Pember ons om de geschiedenis en de toekomst van de dieren in het Koninkrijk 
van God te ontdekken. 
 
Ook verkrijgbaar als eBook (ook bij kobo) en iBook. 
 
De paperback is ook verkrijgbaar bij bol.com. 
 
Paperback: € 10,23 - pagina's: 74 - ISBN: 9789491706172  
eBook: € 5,49 - ISBN: 97894917061189 
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D. M. Panton verdedigt in dit boekje de leer van de selectieve of partiële opname, 
die zegt dat sommige heiligen worden opgenomen vóór de grote verdrukking, terwijl 
andere heiligen door de grote verdrukking heen moeten gaan. Zowel reformatorische 
als arminiaanse theologen vermengen en verwarren vaak teksten over ‘universele 
rechtvaardiging’ (Rom. 3:23-24; 5:18) en het oordeel over en loon voor de heiligen 
(2 Kor. 5:10). Daarom geloven velen abusievelijk óf dat de gave van het eeuwige 
leven weer afgenomen kan worden, óf dat heiliging en goede werken niet belangrijk 
zijn. Beide standpunten zijn onjuist. Door deze schriftgedeelten verkeerd te 
interpreteren, worden veel christenen misleid. En verslagen door wanhoop, of door 
de macht van de zonde, zijn zij dan niet in staat om straks met Christus te heersen 
in het Duizendjarig Rijk. 
 
David Morrieson Panton werd in 1870 op Jamaica geboren. Zijn vader was daar 
aartsdeken en zendeling van de Anglicaanse Kerk. Zijn oom was de aartsbisschop 
van Brits-West-Indië. In 1885 keerde Panton terug naar Engeland om er te studeren. 
Eerst aan de Old Hall School in Wellington, vervolgens aan het St. Lawrence College 
in Ramsgate en ten slotte aan het Caius College aan de universiteit van Cambridge, 
waar hij rechten studeerde met de bedoeling advocaat te worden. Op Cambridge 
kwam hij via een studiebegeleider (dhr. Labaerestier) in aanraking met de leer 
aangaande het Duizendjarig Rijk en de voorwaarden waaraan de discipelen moeten 
voldoen om met Christus te kunnen heersen. Deze waarheden brachten een 
revolutie in zijn leven teweeg, zodat hij zijn juridische carrière opgaf om een sober 
leven te leiden zonder aardse beloningen en gunstbewijzen. 
 
Ook verkrijgbaar als eBook (ook bij kobo) en iBook.  
 
Paperback: € 12,85 - pagina's: 132 - ISBN: 9789491706158  
eBook: € 8,49 - ISBN: 9789491706165 
 
 
 

 

Constance E. Cumbey is advocaat en heeft in het verleden onder andere in de 
Amerikaanse staat Michigan gewerkt voor het huis van afgevaardigden, de senaat 
(het parlement) en de City of Highland Park. Zij heeft honderden boeken over de 
new-agebeweging bestudeerd en schreef vervolgens dit goed gedocumenteerde 
kritische boek over de new-agebeweging.  
Hoewel de regenboog slechts een gekleurde boog van door regendruppels gebroken 
lichtstralen lijkt te zijn, heeft hij een diepe betekenis voor zowel christenen als new-
agers. Volgens de Bijbel is de regenboog het symbool van Gods eeuwige verbond 
dat Hij de aarde nooit meer door middel van een zondvloed zou vernietigen. De new-
agebeweging gebruikt de regenboog echter als symbool van de bouw van haar 
‘regenboogbrug’ (de Anthakarana) tussen de mens en Lucifer, die volgens haar de 
heer der zielen is. New-agers plakken regenboogstickers op hun auto’s en boek-
winkels als een herkenningsteken voor anderen in de beweging. Daarnaast zijn er 
mensen die de regenboog als versiering gebruiken zonder de groeiende algemene 
aanvaarding van zijn occulte betekenis en de verborgen gevaren ervan te beseffen. 

Het 'herziene' karakter van dit boek betreft niet de inhoud (daar mocht niet van 
afgeweken worden), maar de schrijfstijl en eventuele spel- en grammaticafouten. 
Tevens bevat het enkele bijlagen die de eerste editie had weggelaten. Ook 
verkrijgbaar als eBook (ook bij kobo) en iBook.  
 
De paperback is ook verkrijgbaar bij bol.com. 
 
Paperback: € 17,43 - pagina's: 279 - ISBN: 9789491706097  
eBook: € 9,99 - ISBN: 9789491706103 
 
 
 

 
 

Robert Govett weerlegt in dit boekje de historische of naturalistische interpretatie 
van het boek Openbaring, die het laatste boek van de Bijbel ziet als een voortgaande 
geschiedenis van de gemeente van Christus, en die de profetieën, waarvan zij 
beweert dat de meeste al vervuld zijn, verklaart aan de hand van de profane of 
seculiere geschiedenis. Govett verdedigt de futuristische, supranaturalistische 
interpretatie, die leert dat het merendeel van het boek Openbaring nog vervuld moet 
worden, wat gepaard zal gaan met bovennatuurlijke oordeelswonderen. Hij gaat 
hierbij vooral in op een boekje over de eindtijd van ds. Henry Grattan Guinness 
(1835-1910). 
 
Ook verkrijgbaar als eBook (ook bij kobo) en iBook.  
 
De paperback is ook verkrijgbaar bij bol.com. 
 
Paperback: € 11,57 - pagina's: 91 - ISBN: 9789491706134  
eBook: € 6,99 - ISBN: 9789491706141 
 
Voor meer informatie over de auteur verwijs ik u naar het volgende Wikipedia-
artikel: 
 
Robert Govett 
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‘De Geest nu zegt uitdrukkelijk, dat in de laatste tijden sommigen van het geloof 
zullen afvallen door zich af te geven met verleidende geesten en leringen van boze 
geesten (…). Zij verbieden te trouwen, en gebieden zich van voedsel te onthouden 
(…)’ (1 Tim. 4:1, 3 - Voorhoeve). Samen met alle vroeg-christelijke schrijvers zag 
Govett deze profetie als een waarschuwing tegen de gnostiek. De gnostici wilden het 
christendom inlijven in hun verkeerde filosofie. Daarom waarschuwde Paulus: ‘Ziet 
toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte (Grieks: philosophia) en door 
ijdel bedrog (…)’ (Kol. 2:8). Zij probeerden de oorsprong van het kwaad te verklaren 
met hun eigen verstand, zonder het licht van Gods genade en Gods Woord. Het is 
dus niet zo vreemd dat zij dwaalden. En hun dwaling zal in de eindtijd herleven. De 
afval van het geloof in de eindtijd zal drievoudig zijn en zal corresponderen met de 
huidige door God ingestelde drievoudige verdeling van de aarde; een verdeling die 
wij kennen als ‘Joden, heidenen, en de gemeente Gods’ (1 Kor. 10:32). De heidenen 
zullen door hun afwijzing van het huwelijk en dierlijk voedsel het ‘eeuwig verbond’ 
met Noach verbreken; de Jood zal de wet van Mozes verlaten en zich verbinden aan 
de valse Christus; en de gnostische principes zullen het geloof van veel belijdende 
christenen vernietigen. Wanneer het eeuwig verbond van Noach, het verbond van 
Mozes en de genade van de Here Jezus met voeten getreden worden, zullen de 
oordelen van God over de aarde komen. Hoe dit in zijn werk gaat, probeert Govett 
in dit boekje te laten zien. De paperback is ook verkrijgbaar bij bol.com. 
 
Ook verkrijgbaar als eBook (ook bij kobo) en iBook.  
 
Paperback: € 10,03 - pagina's: 72 - ISBN: 9789491706110  
eBook: € 5,99 - ISBN: 9789491706127 
 
 

 

De auteur wilde de lezers van haar blad 'De overwinnaar' een overzicht geven van 
het geestelijk strijdtoneel, zoals dat in het boek Jozua wordt uitgebeeld in de verove-
ring van Kanaän. De auteur ziet Kanaän niet alleen als het letterlijke beloofde land 
voor Israël, maar ook als het gebied waarin de gelovige terechtkomt als hij door 
ervaring de opstandingskant van het kruis leert kennen. Dat gebied kennen wij als 
‘de hemelse gewesten’, en de auteur gebruikt de gebeurtenissen in het boek Jozua 
om ons te leren hoe wij de tactieken en werkingen van de geestelijke machten die 
wij daar tegenkomen, kunnen overwinnen. 
 
Ook verkrijgbaar als eBook (ook bij kobo) en iBook, en als paperback bij bol.com. 
 
Paperback: € 11,83 - ISBN: 9789491706073  
eBook: € 7,50 - ISBN: 9789491706080 
 
Pagina's: 91 
 
Voor meer informatie over de auteur verwijs ik u naar het volgende Wikipedia-
artikel:  

 
Jessie Penn-Lewis 
 
 
 
 
 
 

 

In dit kleine boekje geeft Jessie Penn-Lewis ons een beeld van de dienst van de 
Heilige Geest als Trooster, Leraar en Getuige van Christus. We zien wat de vrucht is 
van een leven in de Geest en leren wat het doel van God is in de zending van de 
Heilige Geest. Mevrouw Penn-Lewis schrijft: 'Ik wil niet uw verstand of uw gevoel 
bevredigen, of u bevestigen in uw mening of visie. Ik wil u juist van al die dingen 
wegleiden en u alleen maar vragen: kent u de Heilige Geest? En kent u door de 
Heilige Geest de Here Jezus en de Vader? Met andere woorden: kent u God?' 
 
Jessie Penn-Lewis (1861-1927) was een Welshe evangeliste en schrijfster van 
christelijke boeken. Ze leerde zichzelf het alfabet en las al op 4-jarige leeftijd 
zelfstandig de Bijbel. Ze werd vooral bekend door haar samenwerking met 
opwekkingsprediker Evan Roberts, en ze speelde een belangrijke rol in de 
Keswickbeweging en in de opwekking in Wales (1904-1905). Haar bediening bracht 
haar in landen als Zweden, Rusland, Finland, India, Canada en de Verenigde Staten. 
Ook verkrijgbaar als eBook (ook bij kobo) en iBook. 
 
De paperback is ook verkrijgbaar bij bol.com, evenals het eBook: bol.com. 
 
Paperback: € 9,77 - pagina's: 63 - ISBN: 9789491706035  
eBook: € 6,50 - ISBN: 9789491706042 
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Misschien zijn goede rolmodellen wel onze grootste behoefte bij het opleiden van 
nieuwe generaties gemeenteleiders - voorbeelden van godvruchtige leiders die laten 
zien hoe christelijk leiderschap eruit zou moeten zien. Hoewel hij vandaag de dag 
vrijwel onbekend is, kan Robert Chapman (1803-1902) goed dienen als voorbeeld 
van goed christelijk leiderschap. Chapman, die een van J. Hudson Taylors naaste 
vrienden was en geestelijk mentor van George Müller van Bristol, besloot al vroeg 
in zijn leven om Christus niet alleen te prediken, maar Hem ook te leven. In de jaren 
die volgden, groeide Chapmans reputatie tot legendarische hoogte door zijn geduld, 
trouw aan de Schrift, hoffelijkheid, evenwichtig oordeel en liefdevolle, pastorale 
zorg. 
 
Door middel van twaalf 'lessen in leiderschap', met momentopnamen uit Chapmans 
leven, toont dit inspirerende kleine boekje ons heilig, godvruchtig en pastoraal 
leiderschap in actie. De korte en toegankelijke hoofdstukjes zullen u uitdagen een 
beter leider te worden, een meer toegewijd gelovige en een stralender licht in de 
wereld. 
 
'Wie met wijzen omgaat, wordt wijs (...)' - Spreuken 13:20a 
 
'(...) wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof 
en in reinheid.' - 1 Timotheüs 4:12b 
 
Ook verkrijgbaar als eBook (ook bij kobo) en iBook.  
 
Paperback: € 11,83 - pagina's: 97 - ISBN: 9789081950879  
eBook: € 6,95 - ISBN: 9789491706028 
 
 
 

 

James Chen was een medewerker van Watchman Nee. Hij sprak geen Engels, maar 
met behulp van een tolk stelde de zwakke en gebroken man uit China een groep 
jonge Amerikanen voor de uitdaging om in hun generatie de fakkel van het 
getuigenis van de Here over te nemen, die lang geleden al eens werd doorgegeven 
aan een groep jonge mensen in China. 
 
Toen hij met zijn hartverscheurende toespraak een groep jonge gelovigen uitdaagde 
om een oude, versleten en bebloede fakkel over te nemen die op dat moment bijna 
ter aarde dreigde te vallen, daagde hij zonder het te weten alle nog komende 
generaties uit hetzelfde te doen. 
 
Zal die fakkel gedoofd worden en ter aarde vallen, of zal een nieuwe generatie die 
flakkerende vlam overnemen en deze meenemen naar de toekomst? 
 
Wat is de toekomst van de fakkel van Zijn getuigenis? Welke prijs moet er betaald 
worden door hen die durven dromen die fakkel aan te nemen? Laat een man 'die de 
fakkel al eens gedragen heeft' door dit boekje een vuur in uw ziel ontsteken! 

 
Ook verkrijgbaar als eBook (ook bij kobo) en iBook.  
 
De paperback is ook verkrijgbaar bij bol.com. 
 
Paperback: € 9,77 - pagina's: 64 - ISBN: 9789081950855  
eBook: € 4,95 - ISBN: 9789081950862 
 
 

 

Gerard Vrooland was tot de zomer van 2009 dominee in een gewone kerk. Voor die 
zomer had hij allerlei contacten in de kroeg opgebouwd. Hij ontdekt dat deze mensen 
wel iets met Jezus hadden, maar het moeilijk vonden om naar een gewone kerk te 
gaan. Daarom gooide hij het roer om. God had hem laten zien dat hij dominee van 
die mensen moest worden. Hij werd straatpastor. Zo ontstond Kerk op Straat (KopS) 
in Pand 33. Over die ontwikkeling heeft hij dit boekje geschreven. Het gaat over het 
werk in de kroeg als op Gods akker. 
 
Ook verkrijgbaar als eBook (ook bij kobo) en iBook. 
 
De paperback is ook verkrijgbaar bij bol.com. 
 
Paperback: € 16,40 - ISBN: 9789081950831  
eBook: € 9,95 - ISBN: 9789081950848 
 
Pagina's: 223 
 
Boekhandels kunnen ook een Engelse editie bestellen: God in the Pub. 
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Met een voorwoord van ds. Willem Glashouwer. 
 
Op Jezus Christus na zal de antichrist eenmaal de machtigste en invloedrijkste 
persoon zijn die de wereld ooit gezien heeft. Zijn uiteindelijke lot in de poel van vuur 
zal worden voorafgegaan door een periode van grenzeloos kwaad en wereld-
omvattende catastrofen. Maar de meesterlijke misleiding van deze valse messias - 
bedoeld om de verwezenlijking van Gods eeuwig plan te verhinderen - zal de 
vervulling ervan juist bespoedigen. In deze uitgebreide studie naar de valse messias, 
geeft de auteur ons een duidelijk overzicht van de bijbelse leer over de herkomst en 
identiteit van de antichrist, de tijd van zijn verschijnen, zijn werk en ondergang en 
de verwijzingen naar hem in de Psalmen, de profeten, de evangeliën, de brieven en 
Openbaring. Deze levendige biografie van de wetteloze - de ultieme belichaming van 
al het menselijk kwaad - is een waardevolle bron voor alle bijbelstudenten.  
 
Voor meer informatie over de auteur verwijs ik u naar dit Wikipedia-artikel:  
 
Arthur Pink 
 
Ook verkrijgbaar als eBook (ook bij kobo) en iBook.  
 
De paperback is ook verkrijgbaar bij bol.com. 
 
Paperback: € 22,11 - pagina's: 384 - ISBN: 9789081950800  
eBook: € 12,00 - ISBN: 9789081950824 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een boek van een vermaard wetenschapper over het bestaan van God, met hoofd-
stuktitels als 'Sooty en het universum', 'Met een stoommachine naar de sterren' en 
'De nette dikhuid', moet wel anders zijn. En dat is het ook. Het boek behandelt 
moeilijke vragen over wetenschap, filosofie en geloof met verbazingwekkende 
eenvoud. Edgar Andrews ontmaskert de pretenties van het 'nieuwe atheïsme' van 
Richard Dawkins en anderen, waarbij hij scherpe argumenten op een vriendelijke en 
humoristische wijze weet over te brengen. De auteur wil echter niet alleen het 
huidige agressieve atheïsme bestrijden, maar ook een logisch samenhangend en 
over het geheel meer bevredigend alternatief bieden. Hij beschrijft hoe zijn collega-
natuurkundigen ervan dromen een 'theorie van alles' te vinden die alle natuur-
kundige processen en verschijnselen in het universum omvat. Maar hij wijst erop 
dat 'het bestaan' uit meer bestaat dan alleen de materiële wereld - de dingen die 
het leven de moeite waard maken, zijn doorgaans immaterieel van aard. Zou er dan 
een allesverklarende theorie kunnen bestaan die niet alleen ruimte, tijd, materie en 
energie omvat, maar ook hart en verstand, geweten en geest? Ja, die theorie be-
staat, zoals dit boek aantoont. Het is de Godhypothese, een 'theorie' die, ondanks 
zijn tegenstanders, nog steeds hoog uitsteekt boven het barre landschap van athe-
ïsme en wanhoop.  
 
Ook verkrijgbaar als eBook (ook bij kobo) en iBook. De paperback is ook verkrijgbaar 

bij bol.com. 
 
Paperback: € 20,46 - pagina's: 429 - ISBN: 9789063181390 
eBook: € 12,00 - ISBN: 9789081950817 
 
Voor meer informatie over de auteur (zijn loopbaan en kwalificaties) verwijs ik u 
naar het volgende Wikipedia-artikel:  
 
Prof. Edgar H. Andrews 

 
 

Kom, Here Jezus is een beknopte verklaring van het boek Openbaring. Watchman 
Nee wilde met dit boek gelovigen voorbereiden op de wederkomst van de Here Jezus. 
Om die reden is het boek geen uitgebreide studie, maar veeleer een poging om Gods 
kinderen aan te sporen zelf de bijbelse profetieën te bestuderen. 
 
Ook verkrijgbaar als eBook (ook bij kobo) en iBook. 
 
De paperback is ook verkrijgbaar bij bol.com. 
 
Paperback: € 17,43 - pagina's: 272 - ISBN: 9789086030262  
eBook: € 9,45 - ISBN: 9789081950886 
 
Voor meer informatie over de auteur verwijs ik u naar het volgende Wikipedia-
artikel:  
 
Watchman Nee 
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Dit boekje is een goede aanvulling op het boek Kom, Here Jezus van dezelfde auteur. 
Kom, Here Jezus is een ‘vers-voor-versverklaring’ van het boek Openbaring, terwijl 
Leidraad bij Openbaring zich hoofdzakelijk op uitlegkundige principes richt, maar 
daarbij ook de lezer prikkelt om geheel voor de Here Jezus te leven. Dit boekje zal 
de lezer helpen om het boek Openbaring te begrijpen en het toe te passen op zijn 
of haar eigen leven. 
 
Ook verkrijgbaar als eBook (ook bij kobo) en iBook. 
 
De paperback is ook verkrijgbaar bij bol.com. 
 
Paperback: € 12,34 - pagina's: 116 - ISBN: 9789086030408 
eBook: € 8,00 - ISBN: 9789081950893 
 
Voor meer informatie over de auteur verwijs ik u naar het volgende Wikipedia-
artikel:  
 
Watchman Nee 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Sterven om te leven bestaat uit vier korte overdenkingen die de relatie tussen 
Christus’ dood en het leven van de gelovige belichten. e christen die ziet dat hij is 
‘gestorven met Christus’ weet nu hoe hij: 
 
(1) Bevrijd kan worden van de zonde en het ‘ik’. 
(2) Veranderd kan worden, zowel in zijn innerlijke mens als in zijn uiterlijke wandel. 
(3) Zich volledig aan God kan overgeven. 
(4) Zich met Christus’ dood aan het kruis kan vereen-zelvigen. 
 
Dit boekje richt zich op heel persoonlijke wijze tot de gelovige en wijst hem op de 
steeds toenemende diepte van het kruis van Christus, en wat dat voor hem betekent 
in zijn dagelijks leven. 
 
In hoofdstuk 4 wordt de kern van de boodschap als volgt weergegeven: 
 
‘Het is Gods plan dat de waarheden die Hij wil verkondigen, eerst in de levens van 
Zijn boodschappers worden uitgewerkt.’ 
 
Ook verkrijgbaar als eBook (ook bij kobo) en iBook.  
 
De paperback is ook verkrijgbaar bij bol.com. 

 
Paperback: € 9,77 - pagina's: 68 - ISBN: 9789086030293  
eBook: € 6,65 - ISBN: 9789491706011 
 
 
 
 
 
 

 

In dit boekje legt Watchman Nee uit wat het getuigenis van God is en wat dat 
getuigenis voor ons betekent. Het getuigenis van God is de zelfopenbaring van God. 
Het vertegenwoordigt het verlangen van Gods hart, oftewel Zijn maatstaf. Die maat-
staf openbaart Hemzelf en laat ons zien wat voor een God Hij is. 
Ook verkrijgbaar als eBook (ook bij kobo) en iBook. 
 
De paperback is ook verkrijgbaar bij bol.com. 
 
Paperback: € 11,26 - pagina's: 128 - ISBN: 9789086030286  
eBook: € 5,95 - ISBN: 9789081950893 
 
Voor meer informatie over de auteur verwijs ik u naar het volgende Wikipedia-
artikel:  
 
Watchman Nee 
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In dit boekje legt Stephen Kaung (een oud-medewerker van Watchman Nee) uit hoe 
wij kunnen samenwerken met God om het doel te bereiken dat Hij voor ons gesteld 
heeft. 
 
God roept ons op om de prijs in bezit te nemen die Hij heeft bereid voor wie Hem 
zoeken. De roeping die tot ons komt is een oproep tot herstel. Dit herstel is het 
herstellen of terugwinnen van alles wat God in het begin heeft gepland (Zijn eeuwig 
voornemen). God wil Zijn enige Zoon verheerlijken. Hij wil Zijn Zoon de erfgenaam 
van alle dingen maken; Hij wil alle dingen als een erfenis aan Zijn Zoon geven. Het 
voornemen van God is om een hulp te maken voor Zijn Zoon, een bruid die kan 
delen in de heerlijkheid en verantwoordelijkheden van Zijn Zoon. En het werk van 
God is erop gericht dit voornemen te vervullen. 
 
Ook verkrijgbaar als eBook (ook bij kobo) en iBook.  
 
De paperback is ook verkrijgbaar bij bol.com. 
 
Paperback: € 11,31 - pagina's: 94 - ISBN: 9789086030354  
eBook: € 7,70 - ISBN: 9789491706004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Watchman Nee neemt de bediening die God gaf aan Petrus, Paulus en Johannes als 
uitgangspunt en essentiële basis voor de dienst aan God. Over de gehele wereld, uit 
de meest verschillende achtergronden, culturen en religies, roept Hij ook nu nog 
mensen tot Zijn dienst. 
 
Hij roept een ieder persoonlijk. Niet om ons zomaar bezig te houden, maar met een 
duidelijk doel: om een onderdeel van het goddelijk plan uit te voeren, om alle 
mensen tot Zijn discipelen te maken. 
 
Een inspirerende studie voor iedereen die ernaar verlangt een betere dienstknecht 
en medearbeider van God te worden. 
 
Ook verkrijgbaar bij bol.com. 
 
Paperback: € 16,45 - pagina's: 228 - ISBN: 9789086030323 
 
Voor meer informatie over de auteur verwijs ik u naar het volgende Wikipedia-

artikel:  
 
Watchman Nee 
 
 
 
 
 
 

 

Abraham, Isaäk en Jakob kunnen als de grondleggers van het geloof en het gehele 
bestaan van het volk Israël worden beschouwd. In de Bijbel worden zij dan ook vaak 
in één adem genoemd. Watchman Nee beschrijft in dit boekje hun levensloop. 
 
Een indringende studie over wat de aartsvaders in hun leven van God en mede-
mensen hebben ondervonden en hun reacties daarop, in geloof en ongeloof. Een 
overvloed aan kostbare lessen ligt in de levens van die drie voor ons verborgen. En 
een gelovige (of groep gelovigen) kan pas volwassen worden genoemd als hij van 
álle drie die levens heeft geleerd. 
 
Ook verkrijgbaar bij bol.com. 
Paperback: € 14,40 
Pagina's: 164 
IBN: 9789086030392 
 
Voor meer informatie over de auteur verwijs ik u naar het volgende Wikipedia-
artikel:  
 
Watchman Nee 
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