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Boeken: 
 
 
Nes, Bart van De zaaier, de koning en de erfgenaam : het evangelie in gelijkenissen. 
 In dit boek legt Van Nes de gelijkenissen uit die te vinden zijn in het 

Evangelie van Matteüs. Iedere gelijkenis zegt iets over het Koninkrijk 
van God, samen vormen ze een prachtig beeld van waar het om gaat 
(017.3) 

 
Smit, Joop Onkruid vergaat wel : de actualiteit van Jezus' parabels. Aandacht voor 

de bijzondere manier waarop de parabels worden verteld. Dit onthult 
hoe vreemd en verrassend ze zijn. Zo blijkt dat ze gangbare normen en 
waarden van kritische vraagtekens voorzien. Jezus’ parabels zijn niet 
onschuldig. Van de lezers wordt steeds een oordeel gevraagd.  
De verwachting is dat zij zo zullen ontdekken dat deze raadselachtige 
vertellingen ook vandaag de dag nog actueel en springlevend zijn, en 
het vermogen bezitten om lezers met uitdagende inzichten te 
confronteren. (017.3) 

 
Hutter/Kuindersma Nooit meer een kleurplaat : raak geïnspireerd door kindertheologie.  

Praktische tips hoe je een waardevol geloofsgesprek met kinderen 
aangaat en je rol als ouder, leerkracht of kinderwerker hierin beter leert 
begrijpen. (152) 

 
Fenijn, Huib Als een vlinder : de mooiste gedichten van Huib Fenijn. Een selectie 

pastorale gedichten, die door de jaren zijn gepubliceerd in onder meer 
kranten, tijdschriften en boeken. Het zijn gedichten die mensen 
inspireren, bemoedigen, troost en uitzicht bieden maar ook ruimte voor 
bezinning. (160) 

 
Stufkens, Hein Gebroken brein : dagboek van een demente dichter.  

Hein Stufkens (1947; auteur, dichter, filosoof en leraar) doet in deze 
nieuwe gedichtenbundel verslag van het leven met zijn geliefde in de 
twee jaar die volgden nadat zij op 59-jarige leeftijd de diagnose 
Alzheimer kreeg. Het resultaat is een boekje met schrijnend mooie en 
voor velen herkenbare en troostende poëzie.(160) 

 
Stolwijk, Anton Buiten dienst : Toen God kleiner moest gaan wonen en ik meekeek. 

Tragi-komische beschrijving van het laatste jaar van een Alkmaarse 
parochie, beschreven met nostalgie door een vroegere kerkbezoeker. 
(170) 

 
Westera, Bette Tiril en de toverdrank. Sprookje over een meisje met  een bijzondere 

gave, spelend in een fictief Noordgermaans dorpje in de 9de eeuw. 
Kinderboekenweekgeschenk 2021.  (194) 

 

http://www.levobieb.nl/


Koopmans, B. Een lust voor het oog : 25 Haagse kerken. Fraai uitgegeven boekwerk 
met veel foto’s over protestantse en katholieke kerken en een 
synagoge en moskee in Den Haag. (222) 
 

Jongeneel, J.A.B. Protestantisme als wereldwijde vernieuwingsbeweging (1945-2020). 
Deze studie schetst het getuigenis en dienstbetoon van het 
protestantisme als wereldwijde vernieuwingsbeweging in de afgelopen 
75 jaar.(237.2) 
 

Nieuwenhuijse, E. Dominee Beer en Siep gaan naar de kerk. Dit prentenboekje laat aan 
kleine kinderen zien wat een kerkdienst is. (237.2) 
 

Cohen, J.-M. (red.) Joden onder de islam : een cultuur in historisch perspectief . O.a. een 
overzicht van 14 eeuwen diaspora, het Arabisch en de herleving van 
de Hebreeuwse taal- en letterkunde, de joodse maatschappij en cultuur 
in het Ottomaanse rijk (15e - 18e eeuw) en de Marokkaans-joodse 
materiële cultuur en folklore. (243.3) 

 
Lim, Timothy H. De Dode Zeerollen : een kort overzicht. Lim beschrijft de feiten en de 

belangrijkste theorieën aangaande de culturele en historische 
achtergrond van de rollen en het licht dat zij werpen op het Oude 
Testament alsook op de oorsprong van het christendom en jodendom. 
(243.6) 

 
Sanders, Stephan Godschaamte : Een eigentijdse expeditie op zoek naar God. De 

bekende columnist beschrijft het proces dat hem ertoe bracht opnieuw 
naar de kerk te gaan na jaren van ontkenning. (368) 

 
Warren, Tish Liturgie van het alledaagse : Heilige gebruiken in het gewone leven 

Op momenten die we over het hoofd zien en in dagelijkse routines 
kunnen we ons op verrassende manieren bewust worden van Gods 
aanwezigheid. Op basis van de diversiteit van haar leven als 
Anglicaanse priester, vriendin, echtgenote en moeder, ontwikkelt de 
auteur een praktische theologie van het alledaagse. (368) 

 
Fijen, Leo (eindred.) Van Allerheiligen tot Kerstmis : Bidden in tijden van afstand en  
   verwachting. Voor katholiek en protestant, voor jong en oud. Maar 
   vooral voor iedereen die in de  donkere tijden naar Kerstmis toe wil 
   bidden. Speciale aandacht voor de zondagen in de Advent. (369.3) 
 
Torn, K. (samenst.) Gebeden voor lichte en donkere dagen. In dit gebedenboek vind je 

bronnen van bemoediging voor je tocht door het leven. De gebeden 
zijn vindbaar op thema: aanbidding, angst, bezorgdheid, dankbaarheid, 
naderende dood, onrecht, stilte, twijfel, verwachting, vreugde, 
wanhoop, ziekte enz. Het hele leven komt zo aan bod, met zijn zonnige 
momenten en schaduwkanten. (369.3) 

 
 
Maeseneer, F. Gods mensenzoon : meditaties bij de kruisweg. Dit is geen "gewone" 

kruisweg met de bekende 14 staties. Er wordt stil gestaan bij 
belangrijke gebeurtenissen in Jezus' leven (genezingen bijv.). De 
laatste meditatie gaat over de ontmoeting met Thomas. (388.2) 

 
Amghar, Karim Van radicaal naar amicaal : polarisatie en radicalisering bespreekbaar 

maken in wijk en klas. We leven in een tijd waarin het 



rechtsextremisme groeit en terroristen via manifesten oproepen tot nog 
meer haat.  Dit boek biedt hulp, verdieping en tools voor docenten en 
jongerenwerkers om te kunnen omgaan met polarisatie en 
radicalisering in de klas en in de wijk, ongeacht achtergrond, gender, 
leeftijd of religie.(424.4) 

 
Vendel. E. v.d. Gloei! Interviews en gedichten. Gesprekken met 21 jongeren tussen de 

zestien en de drieëntwintig jaar. Hun ontroerende persoonlijke verhalen 
geven een breed beeld van de ‘queer’ jongeren van nu. Ze vertellen 
uitgebreid en openhartig over alles wat er in hun leven gloeit: liefde, 
woede, ambitie. Daarin zijn ze zeer verschillend: van de achttienjarige 
paralympische zwemkampioen tot de Syrische bootvluchteling. Hoe 
divers ze ook zijn: ze hebben één ding gemeen: hun geaardheid of hun 
gender wijkt af van die van de meerderheid. (656) 

 
Stufkens, Brigitte Sacrale dans : media in beweging 2. Boek en dvd.met uitleg en 

aanwijzingen  voor ieder die geïnteresseerd is in deze nieuwe, maar in 
wezen oeroude, vorm van bidden met je lichaam. (659.5) 

 
 
 

 
 
Dvd’s:  
 
Capharnaüm. Indringende film, spelend in een achterstandsbuurt van Beiroet over de 

12-jarige Zain die op straat d.m.v. allerlei klusjes moet meehelpen het 

(grote) gezin te onderhouden. Als zijn 11-jarige zusje wordt 

uitgehuwelijkt, loopt Zain weg en belandt in een heftige situatie waar  

bijna geen oplossing voor mogelijk is. Uiteindelijk klaagt hij zijn ouders 

aan omdat ze hem op de wereld gezet hebben. (170) 
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