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Boeken: 
 
Oranje, Corien Samenleesbijbel Junior. Kinderbijbel (4-7 jr.)  In 30 stappen wordt door 

de Bijbel gegaan. Bij elke stap worden bouwstenen aangedragen om 
met het verhaal aan de slag te gaan: gespreksvragen, weetjes en 
ideeën voor activiteiten om samen te doen. (025.3) 

 
Leonard, C.J. Het verhaal van Jona. Prentenboek, vanaf ca. 5 jr.  (025.7) 
 
Eykman, Karel Vrij als de vogels : de Bergrede voor nu. Verhalen en gedichten die de 

boodschap van de Bergrede naar deze tijd vertalen. Zo komen 
vluchtelingenkampen, de oorlog, pesten enz. langs. Vanaf ca. 10 jr.  
(025.8) 

 
Linden, Carel ter Bijbelse miniaturen : Over Adam en Eva, Kaïn en Abel, Noach, 

Abraham, Mozes, David, het Hooglied, Jona en Jezus. De verborgen 
boodschappen van bijbelse verhalen en hun betekenis voor ons leven 
en de wereld van vandaag.  (027.8) 

 
Bosman, Frank G. Jezus, wat zeg jij nu? : Negen ongemakkelijke uitspraken van Jezus. 

De Jezus van het Nieuwe Testament troost en geneest mensen, wekt 
hen zelfs uit de dood op. Maar Jezus heeft ook een andere kant: bars 
wijst hij een heidense vrouw terecht, blaft zijn moeder af, wijst zijn 
familie de deur, vervloekt een arme vijgenboom en noemt zijn beste 
vriend een duivel. (029.6) 

 
Endo, Shusaku Jezus : het verhaal van een leven. Gebaseerd op een nauwkeurige 

lezing van de vier evangeliën en met de sensibiliteit van de 
romanschrijver vertelt Endo in 13 hoofdstukken het leven van Jezus.  
(029.6) 

 
Food for thought : wereldfilosofie aan de keukentafel : met recepten. Een kookboek waarin 7 

filosofen een groep jonge mensen ontmoeten met wie ze samen 
heerlijke gerechten verorberen en kauwen op de levensthema's van de 
21ste eeuw: keuzestress, verbinding en eenzaamheid in een 
Facebook-tijdperk en trouw blijven aan jezelf. (042) 

 
Gibran, Kahlil Een boekje over het leven. Uitspraken van  Gibran (1883-1931) In 

meer dan honderd fabels, verhalen en gedichten leert hij ons te 
luisteren naar de natuur en biedt hij  woorden over liefde, eenheid en 
tolerantie. (160) 

 
Oosterhuis, Huub Stilte zingen : verzamelde liedteksten. Een unieke uitgave, verschenen  

ter gelegenheid van de  85ste verjaardag van de dichter.(160) 
 
 

http://www.levobieb.nl/


Grobler, Piet Franciscus en de dieren. Prentenboek waarin Franciscus met zijn ezel 
reist en met de dieren spreekt.. Hij heeft een bevrijdende boodschap 
die alle geloven overstijgt: het goede zit in mens en dier. (193) 

 
Goossensen, Jan Een nieuw begin in Den Haag : 70 jaar Maranathakerk 1949-2019. 

Architecten, musici, predikanten e.a. vertellen over hun kerk(gebouw).  
(222) 

 
Govaart, Andries Ons brood gedoopt in licht : Inleiding in geloof, kerk en liturgie. Vanuit 

r.k. standpunt. (233) 
 
Candiard, Adrien De islam begrijpen : Of beter gezegd, waarom we er niets van 

begrijpen. Waarom kan men van de islam zoveel tegengestelde zaken 
zeggen? En hoe kunnen we toch het 'ware gezicht' van de islam 
achterhalen? Is het voldoende om de Koran te lezen? Kunnen we  te 
weten komen hoe deze godsdienst - met een miljard gelovigen - onze 
levenswijze en de wereldvrede belaagt of verrijkt?  (248.2) 

 
Burgering, Walther Pastoraat in Stelling. Een hartstochtelijk pleidooi voor pastoraat als 

vorm van nabijheid. Ontmoeting, aandacht, luisteren en pastoraat zijn 
kernwoorden om de kerk (weer) levend te maken.  (332) 

 
Klomp, Mirella  e.a. Rond de tafel : maaltijd vieren in liturgische contexten. Een nieuwe 

generatie theologen belicht  verschillende aspecten van de maaltijd. 
(354) 

 
Brandt, Ria van den Steeds een ander uitzicht : Een inleiding in het denken en leven van 

Etty Hillesum (1914-1943). Het gedachtegoed van de Nederlands-
Joodse schrijfster vanuit verschillende invalshoeken. (363) 

 
Speelman, W.M. Zie dat ik ben : Christelijke spiritualiteit als weg tot menswording. Rode 

draad door dit boek is de naam van God, die zich geopenbaard heeft 
als de Aanwezige. Of en in hoeverre God bestaat mag een open vraag 
blijven; maar Hij is wel aanwezig in alles wat wij zeggen en doen. (363) 

 
Hornikx, René Ieder mens woont in verhalen : Aanzetten voor gesprek en viering in 

kleine groepen. Uitgewerkte bijeenkomsten waarin twee werkwoorden 
centraal staan: verhalen en vieren. Verhalen van mensen van nu en 
verhalen uit de Bijbel van mensen van toen krijgen telkens evenveel 
aandacht, worden inhoudelijk met elkaar verbonden en ingekaderd in 
een viering.  (365.2) 

 
Lange, Frits de Heilige onrust : een pelgrimage naar het hart van religie. Een boek 

voor mensen die het besef hebben van iets groters en sterkers dan 
zijzelf, maar dat moeilijk onder woorden kunnen brengen. 
Kerkverlaters, maar vaak ook zoekers die in een seculier milieu zijn 
opgegroeid. De Lange identificeert zich met de moderne pelgrim, voor 
wie niet Santiago of het hiernamaals de bestemming is, maar de 
spirituele en fysieke ervaring van de pelgrimage zelf. Zo probeert hij de 
kern van de joods-christelijke traditie te doorgronden. (366) 

 
Schumacher, H. e.a. Elke dag één rozijn : Voedsel voor de geest. Een gedachte die 

inspireert. Luchtige overdenkingsteksten die gemakkelijk bij de lezer 
binnenkomen, maar tegelijk diepgang hebben. (368) 

 



Rens,Jeanne  e.a. Geloofsdromen rond Kerstmis en Pasen die leven in Nijmegen 
Dukenburg. Twee vrouwelijke voorgangers verbinden in hun 
overwegingen het dagelijks leven met de inspiratie van de christelijke 
traditie. (382) 

 
Tongeren, L.v. (red.) Feesten in beweging : religieuze en seculiere trends en tradities. 

Opvallend is dat aan veel traditionele christelijke feestdagen nieuwe - 
soms religieuze, soms seculiere - invullingen worden gegeven en dat 
ze voor veel mensen hun specifiek christelijke karakter hebben 
verloren. (382) 

 
Berne Media Op weg naar Kerstmis 2018 : meditatieboekje met dagkalender. 

Jaarlijks verschijnend boekje. (384.2) 
 
Florijn, Els e.a. De beste kerstverhalen van Mozaïek. Zeer geschikt om voor te lezen in 

het gezin, in de kerk of op de vereniging. Of om er zelf van te genieten. 
(384.3) 

 
Vlaming, C.  e.a. Tijd voor kerst : verhalen en gedichten. Bestaande en nieuwe verhalen 

voor kinderen en volwassenen. (384.3) 
 
Bredewold, F. e.a.  De verhuizing van de verzorgingsstaat : hoe de overheid nabij komt. 

Hoe werken beloften van nabijheid in de praktijk uit? Wat doen zij met 
onze onderlinge verhoudingen en onze gevoelens van verbondenheid, 
verantwoordelijkheid, trots en schaamte? Onderzoekers van de 
Universiteit voor Humanistiek en de Universiteit van Amsterdam doen 
verslag van hun vierjarig onderzoek naar deze vragen. (446) 

 
Gehrels, Annemarie De 9 stappen van lobby. Dit boek is geschreven voor mensen die willen 

werken aan een betere wereld. Het helpt je te bepalen of lobby een 
geschikt instrument is voor wat je wilt bereiken en hoe je beter kan  
worden in lobby. (550) 

 
Bijkerk, Alize e.a. Dienen, delen & doen : 20 inspirerende diaconale ideeën. Het 

Diaconaal Steunpunt heeft deze bundel uitgebracht. Praktische hulp 
aan buurtbewoners, een verwendag voor alleenstaande moeders, het 
organiseren van een tijdcollecte etc.  (565.3) 

 
 
 
DVD’s: 
 

 
The fault in our stars. Het tragische verhaal over het leven van de tieners Hazel en Gus, 

beiden ongeneeslijk ziek. Er bloeit  een bijzondere liefde tussen de 
twee op. (170) 

 
Hell and Mr. Fudge : a little story about a big lie. Edward Fudge is voorganger in een kleine, 

strenggelovige gemeenschap en ervan overtuigd dat wat de Bijbel 
leert, de waarheid is.  Dan wil iemand Edward inhuren voor een bizar 
project. Hij wil dat Edward onderzoek doet naar de hel. Al studerend  
blijken zijn geloof in God en opvattingen over oordeel en eeuwigheid 
minder onwrikbaar dan gedacht. (170) 

 



Moonlight  In deze film volgen we in meerdere periodes het leven van een jonge 
Afro-Amerikaanse man, die opgroeit in een slechte buurt in Miami. Zijn 
moeder is verslaafd en heeft maar weinig aandacht voor hem. Hij  
worstelt met zijn identiteit, mannelijkheid, seksuele geaardheid en 
plaats in de wereld. (170) 

 
Spotlight  Over  het misbruikschandaal van de  r.k. kerk.. De film  neemt je mee 

naar het begin van de ontrafeling ervan in 2001 bij het onderzoeksteam 
‘Spotlight’ van The Boston Globe. (170) 

 
Let there be light.   Uitg. “Hart van Kerst”. Na de dood van zijn zoon verliest een man zijn 

geloof en wordt als  schrijver van bestsellers een uitdrager van het 
atheïsme. (170) 

 
Israel : een monument in film.  6 dvd’s met 10 documentaires over Israël:  over de moderne 

staat Israël en haar leiders, over Jeruzalem en het heilige land, 
geschiedenis en religie, christendom en joodse mystiek en over het 
leger van Israël. Gemaakt door Willy Lindwer. (243.2) 

 
 
Erbarme dich : Matthäus Passion Stories. In een labyrintische vertelling doet een aantal 

personages, waaronder operaregisseur Peter Sellars en schrijfster 
Anna Enquist, verslag van hun bijzondere verhouding met Bachs 
muziek. (388.4) 

 
 
Diversen: 
 

Blik omhoog : een gezinsavontuur rond de bijbel. Een spel om met kinderen te praten over 
(jouw relatie met) God en samen leuke spelletjes doen. (152) 

 
 
7 december 2018 


