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AANBIEDING

geeft Vuurbaak boeken uit rondom de bijbel en het christelijk geloof. Het funda-

Bijna een decennium geleden werd NEEMA opgericht met als missie om inspi-

Uitgeverij Plateau geeft boeken uit over het christelijke leven, die de lezer verder

rerende content bij mensen te brengen, zodat zij dichter bij God kunnen komen.

verhalen, ideeën en theorieën uit verschillende hoeken van het christelijke spectrum.
 www.uitgeverijplateau.nl

9789492925053

9789492189967

Vandaag de dag is NEEMA de enige, gespecialiseerde, christelijke filmdistributeur
in de Benelux. Zij koopt daartoe zelf rechten van ‘faith based films’ aan, maar selecteert ook films van derden voor distributie naar het christelijk marktsegment.
 www.neema.nl

Als muziekdistributeur vertegenwoordigt NEEMA meerdere internationale muziek-

Uitgeverij Brandaan geeft uit op het snijvlak van christendom en spiritualiteit.

labels zoals Hillsong, Integrity, Bethel Music en Word. Aangevuld met een keurkorps

Literatuur, schoonheid in stijl en vormgeving en verwondering zijn belangrijke

aan zelfstandige artiesten uit het buitenland (denk aan Matt Redman, Brian Doerksen

 www.uitgeverijbrandaan.nl

8719372006801

zowel gekocht door christenen als niet-gelovigen die graag wat verder willen kijken.

9789460050350

9789460050435

woorden voor deze uitgeverij. De boeken (en DVD’s) die Brandaan uitgeeft worden

en Adrian Snell) en binnenland (bijvoorbeeld Filiae, Mensenkinderen en Jenni
Dufoort). We geloven in de impact van muziek!

080688962425

9789058041463

9789058041258

9789058040879

denominatie, maar veel eerder op de christen die zich wil laten verrassen door

9789492189707

willen helpen in hun geloof in God. Daarbij richt de uitgeverij zich niet op een

192914509103

 www.vuurbaak.nl

Onze producten zijn via de gebruikelijke kanalen te bestellen.
Bij vragen kunt u contact opnemen via info@vuurbaak.nl
of info@neema.nl, of bel naar 085-0656870.

9320428329639

bijvoorbeeld, maar ook Brieven van een scepticus.

9789055605491

in de kerken. Sommige boeken zijn uitgegroeid tot ware klassiekers: Snuf de Hond

9789055605125

uitgeverij uit de gereformeerde traditie en bedient ze vele bijbelstudieverenigingen

9789055605507

ment van de uitgeverij ligt in het evangelie van Jezus Christus. Daarnaast put de

2019
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Uitgeverij Vuurbaak is een uitgeverij met een lange geschiedenis. Al vanaf 1965

 www.neema.nl
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9789492688019

9789492688002

8710206245557

AdieuMedia is een uitgeverij die zich richt op de algemene markt met producten die
inspireren en aan het nadenken zetten. Niet om te overtuigen, maar om de dialoog

Als spellenuitgever ontwikkelt NEEMA Games kwalitatief hoogwaardige en originele

te starten. Over de meest uiteenlopende onderwerpen. De uitgeverij startte in 2015

bord- en kaartspellen voor de nationale en internationale markt. Spellen die willen

met de glossy Jezus! onder gasthoofdredacteurschap van Arthur Japin, wat een

inspireren en entertainen, de ene keer verdiepend en expliciet, soms ook gewoon

groot succes werd. Gevolgd door de NT Glossy, glossy Dood en Lang verhaal kort

voor het plezier. Maar altijd bijbelgerelateerd of gebaseerd op christelijke normen

van Remco Veldhuis. In 2019 vraagt AdieuMedia aandacht voor duurzaamheid.

en waarden. De spellenmarkt is booming business!

 www.adieumedia.com

 www.neema.nl

3

LIEDJESBIJBEL
Nr. 1: Alles maakt muziek
 	 Reinier Sonneveld e.a.
Linda Verholt

Met de Liedjesbijbel willen we met woord, lied en beeld de bijbelverhalen
meegeven aan een nieuwe generatie. Maandelijks zal er een liedje over
een bijbelverhaal uitkomen. Eén keer per jaar verschijnt er een boek met
minimaal 12 geïllustreerde bijbelverhalen, bijbehorende liedjes en
voorleesfilmpjes. In meer dan 150 maandafleveringen zullen zowel
bekende als minder bekende delen uit de Bijbel worden behandeld,
wat leidt tot een complete verzameling bijbelverhalen met liedjes!
Het boek bevat originele bijbelverhalen, verrassende en toegankelijke
liedteksten, moderne en speelse illustraties, extra’s voor het onderlinge
gesprek binnen gezin, school of kinderclub en een verwijzing naar een
online platform met onder andere lied- en voorleesfilmpjes.
Het Liedjesbijbel-collectief bestaat o.a. uit auteur en theoloog Reinier
Sonneveld (verhalen en liedteksten), Mensenkinderen-muzikanten
Bas van Nienes en Jeroen van der Werken (liedjes), illustrator Linda
Verholt (tekeningen), theatermaker Inez Hage-Lock (voorleesfimpjes)
en creative designer Lucas Reinds van Pankra (ontwerp).		

ISBN 9789055605590
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Twaalf jaar lang elke
maand een bijbelverhaal
én een nieuw lied;
dat is de Liedjesbijbel!

NUR 224
112 pagina’s

9 789055

21,5 x 21,5 cm

605590

gebonden
leeftijd: 3-8
voorjaar 2019
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€14,99
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SUPERWAAR				
Je volgende stap in duurzaam
boodschappen doen


Alfred Slomp

Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en je vraagt je af:

Een must-read voor iedere
consument, bewust of niet,
die een goede impuls kan
gebruiken om in de supermarkt
keuzes te maken voor een
betere, eerlijkere wereld.

wat zullen we eten vanavond? Je hebt het niet gemakkelijk als consument
in de supermarkt. Bij elk schap moeten keuzes gemaakt worden, en het
is geen gemakkelijke afweging tussen lekker, goedkoop, gezond,
milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor de producent.
Wil je in de supermarkt wel meer duurzame producten kopen, maar raak
je in de war door alle keurmerken, adviezen en tegenstrijdige meningen?
Ben je goed op weg, maar zou je graag de volgende stap willen zetten
naar nog meer duurzame keuzes? In SuperWaar worden alle aspecten
van duurzaam eten besproken, maar ook de dilemma’s waar je tegen
aan loopt als je anders wilt gaan eten. Met praktische tips, heerlijke
recepten en inspirerende voorbeelden!
Alfred Slomp geeft door heel Nederland inspirerende workshops
over duurzaam eten waarbij deelnemers nadenken over de vraag
hoe ze eerlijker en duurzamer kunnen gaan eten. De ontmoetingen
met alle verschillende consumenten zijn een inspiratiebron
geweest bij het schrijven van SuperWaar. Alfred is aangesloten bij
de Transitiecoalitie Voedsel.

ISBN 9789492688019
NUR 450
ca. 200 pagina’s

9 789492

688019
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paperback
1 april 2019
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MET 50 EURO DE WERELD ROND
Hoe ik alles verloor in Amsterdam,
maar als rijk mens terug kwam


Christopher Schacht			



Jaël Vuijk (vertaling)

De Duitse Christopher Schacht is 19 jaar en heeft net zijn diploma gehaald

en in de
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ieboek
Ideaal vakant
rhaal met
Uniek reisve
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l voor het ge
natuurlijke ro

wanneer hij een doldwaas idee omzet in actie: hij gaat met maar 50 euro
op zak op wereldreis. Bepakt met vriendelijkheid, flexibiliteit en charme
begint hij aan de reis. Zonder vliegtickets, hotelboekingen of creditcard.
Meteen in de eerste week verliest hij in Amsterdam bijna al zijn geld.
Vier jaar lang is Schacht onderweg; hij bezoekt 45 landen en legt 100.000
kilometer af, te voet, liftend en met zeilboten. In dit boek vertelt de jonge
globetrotter met humor over zijn ongelofelijke belevenissen. Hij verhaalt
wat hij onderweg over het leven, de liefde en God heeft geleerd en
schildert ontroerende en grillige ontmoetingen.
Een fascinerend verhaal dat het verlangen wakker schudt om nieuwe
wegen te bewandelen en je dromen te verwezenlijken.

Christopher Schacht is student theologie in Hessen, Duitsland.
Tijdens zijn reis kwam hij in contact met Michal, met wie hij in
2018 trouwde. 				

ISBN 9789058041500
NUR 508, 707
ca. 320 pagina’s

9 789058

17 x 24 cm

041500

paperback
april 2019
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ZWAARTEKRACHT		
 	Annemieke Reesink

Wanneer Vera met haar familie vanuit een klein dorpje in de Achterhoek naar de Randstad verhuist, lijkt ze plotseling midden in de echte
wereld terecht te komen.
Haar vader heeft zijn kinderen goed voorbereid door hen voor alle
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risico’s en afgronden te waarschuwen. Zolang Vera het smalle pad van
haar geloofsopvoeding blijft volgen, kan haar weinig gebeuren. Maar
Vera is vijftien, ze vindt haar ouders hopeloos ouderwets en ze kan
haar eigen boontjes wel doppen.
Wanneer haar leven door een onomkeerbare gebeurtenis in een
stroomversnelling raakt, komt haar relatie met haar ouders, met de
kerk en met God steeds meer onder druk te staan. In het labyrint van
beklemmende tradities, knagende geloofstwijfel en wereldse verleidingen
doet Vera verwoede pogingen toch glimpen van God te ontdekken.
Annemieke Reesink (1975) is moeder en hulpverlener. In haar
vrije tijd dwaalt ze graag in verhalen en in de Achterhoekse
bossen. Zwaartekracht is haar debuutroman.			

ISBN 9789058041517
NUR 350
ca. 360 pagina’s

9 789058

14 x 22 cm

041517

paperback
1 mei 2019		
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HOE KAN IK GROENER
LEVEN? 				
10 bemoedigende brieven

HOE KRIJG IK MEER RUST
IN MIJN LEVEN?		
10 bemoedigende brieven
	
Fija van der Weide

 	Theanne Boer

a
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ge
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un
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Je weet het best: het moet allemaal een tandje minder, groener,

Drukdrukdruk, en is dat het nou?

duurzamer. Om deze planeet voor àlle mensen en voor de natuur

Je kent het vast wel, dat verlangen naar rust. Verlangen naar even niks,

leefbaar te houden moet ook jij je leven aanpassen.

geen to-do lijstjes, geen agenda, geen telefoon en soms ook even geen

Maar weten en doen zijn twee heel verschillende dingen. Want waar

mensen om je heen. Misschien ken je ook wel de vruchteloze pogingen

begin je? Hoe vergroen je je huis, je voeding, je kleding en de rest van

om je agenda af en toe leeg te maken, of even niet zo gejaagd aan de slag

je leven? Hoe houd je jezelf gemotiveerd en houd je koppig vol, ook al

te gaan. Hoe komt dat nou, dat we rust inbouwen vaak zo lastig vinden?

lijkt het niet veel te helpen?

Waarom is stilte zo pittig? En laat staan wat je aan moet met al die

Theanne Boer is al een eindje op weg als het gaat om groen leven.

opkomende stressklachten.

Zij loopt graag een stukje met je op en schreef jou 10 bemoedigende

Fija van der Weide kent dat verlangen naar rust. Ze hobbelt en zoekt wat

brieven. Ter inspiratie!

af op het pad van de stilte en inkeer. Ondertussen heeft ze veel inzichten
mogen opdoen op dit pad en vindt ze steeds meer rust in alle hectiek.
Dat deelt ze graag met je in 10 bemoedigende brieven.
Fija van der Weide is rustzoeker, psychologe en coach. Wonend in Vinex
Amersfoort met man en drie kinderen en jonglerend tussen drie
banen en driehonderd plannen, probeert ze vast te houden aan haar
inzichten. Al wiebelend vindt ze steeds meer rust in haar leven.
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Theanne Boer is tekstschrijver, bladenmaker en columnist. Ze was
eindredacteur van de Groene Bijbel, de Michacursus en de Micha
Scheurkalender. Theanne woont met man en zoon op het Zeeuwse
platteland waar ze probeert te doen wat ze schrijft.

ISBN 9789058041470
NUR 740

ISBN 9789058041487

104 pagina’s

NUR 740

12,5 x 20 cm

104 pagina’s

9 789058

041487



9 789058

041470
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12,5 x 20 cm

paperback
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15 maart 2019

paperback



€12,99

15 maart 2019
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ALLES GEBEURT MET EEN REDEN
En andere leugens die ik koesterde


Kate Bowler				



Ton van Mourik (vertaling)

Kate Bowler leidt een gelukkig leven, totdat er darmkanker bij haar
wordt geconstateerd. Dat dwingt haar om na te denken over haar
leven. Ze moet erkennen dat ze ongemerkt de waarden van het
welvaartsevangelie, waar ze voor haar werk onderzoek naar deed,
heeft overgenomen. Hierin worden moeilijkheden in het leven gezien
als uitingen van Gods ongenoegen met ons.
Wat betekent het om te sterven, in een wereld waarin alles maakbaar
en mogelijk is? De zekerheid dat overal een reden voor is wordt haar
ontnomen, maar ze ontdekt een schoonheid in het leven die ze tot
dan toe nooit had ervaren.

es
New York Tim
r
lle
se
best
hrijving van
Eerlijke besc
erende
levensverand
en
omstandighed
lijk
Heel toeganke
en
ev
hr
gesc

HET BOEK VAN
DE KLEINE PROFETEN		
Moed, hoop en vertrouwen voor
Gods volk
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 	Marius van Rijswijk			
		

In de bijbelboeken van de twaalf kleine profeten zoekt God in liefde
zijn volk. Het volk leeft vaak niet met God, wat met name blijkt in
afgodendienst en sociaal onrecht. God roept daarom het volk door
de profeten op tot bekering. Ook andere volken zullen zich voor God
moeten verantwoorden. Maar er klinkt een hoopvolle boodschap:
bij God is er redding voor mensen van alle volken.
De bijbelboeken van de twaalf profeten leren uitzien naar de komst
van Jezus. Hij zal mensen met God verzoenen door zichzelf aan het
kruis te geven. Zo is er voor iedereen die gelooft in Jezus Christus
deze goede boodschap: dat God bij hen wil zijn en hen wil zegenen.

Een eerlijk, grappig, duister en wijs verslag van Kates gevecht met het leven.
Kate Bowler is professor aan Duke University. Eerder schreef ze

Marius van Rijswijk is predikant in de Gereformeerde Kerk
(vrijgemaakt) van Ruinerwold-Koekange en Zuidwolde.

een boek over het ontstaan en de geschiedenis van het welvaartsevangelie. Inmiddels werkt ze aan haar derde boek, over de
ISBN 9789055605583

levens van domineesvrouwen.

NUR 707
ca. 148 pagina’s

ISBN 9789058041494
NUR 707
ca. 200 pagina’s

9 789055

605583

15 x 22 cm


paperback

14 x 22 cm
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BIJBELS DAGBOEK 2020
(STANDAARD & GROOT
FORMAAT)
Kracht voor elke dag
 	Jeroen Bakker, Loïs van Bruggen,
Gert den Dulk, Gerrit Hagens,
Willem van der Horst, Jaap Kramer,
Annemarie Kuijvenhoven-Dwarshuis,
Jacobine Scholte-de Jong,
Dolf te Velde

Succesvolle verkoop van dit dagboek is ieder jaar weer verzekerd;
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DE RECEPTIE VAN
KARL BARTH IN NEDERLAND


George Harinck
en Dirk van Keulen (red.)

Er is geen buitenlandse theoloog uit de twintigste eeuw die zoveel
invloed heeft uitgeoefend in Nederland als Karl Barth. De herdenking
van zijn vijftigste sterfdag – 10 december 1968 – was aanleiding voor

afwisselende onderwerpen, originele teksten en gedegen uitleg waar

het uitroepen van het Barth-jaar. Dat is de reden waarom deze bundel

je in het dagelijks leven wat mee kunt. Soms wordt ingegaan op een

verschijnt met ruim een dozijn bijdragen over de receptie van Karl

bepaald thema, soms wordt ervoor gekozen om een of enkele bijbel-

Barth in Nederland.

boeken door te lopen.

In de meest uiteenlopende kringen is gereageerd op zijn vernieuwing

Iedere bijdrage bestaat uit een bijbelgedeelte om te lezen, een uit-

van de theologie en die verscheidenheid wordt weerspiegeld in deze

geschreven kerntekst en een meditatie. Daarbij wordt een psalm,

bundel, met bijdragen over vrijzinnige en orthodoxe kringen en rechtse

gezang of lied opgegeven om te zingen. Op sommige dagen wordt

en linkse christenen. Duidelijk is dat, ongeachte de waardering voor

een bezinningsvraag gesteld om over na te denken en eventueel in

Barth, deze theoloog de Nederlandse christenheid ongemeen heeft

gezinsverband te bespreken, of er wordt een gebedspunt aangereikt.

geboeid en beïnvloed.
George Harinck is verbonden aan de Theologische Universiteit

NUR 707


A
ca. 378 pagina’s
paperback

Kampen en de Vrije Universiteit. Hij is directeur van het Archiefen Documentatiecentrum te Kampen.
Dirk van Keulen is als onderzoeker Kerkgeschiedenis verbonden
aan de Theologische Universiteit Kampen.		

1 september 2019
ISBN 9789055605552

GROOT FORMAAT

NUR 704

ISBN 9789055605576

9 789055

605576

ca. 224 pagina’s

13,5 x 23 cm


€14,99

9 789055

605552

13,5 x 21,5 cm


STANDAARD FORMAAT

paperback

ISBN 9789055605569
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10 x 17 cm
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HET LIED VAN DE VLINDER		
Een beeldroman			

RADICAAL LICHT			
De kunst van geloven,
geloof in kunst


Christian Wiman			



Willem Jan Otten (vertaling)

 Reinier Sonneveld
Heina Dokter

Wat willen we eigenlijk als we niet kunnen ophouden te verlangen? En hoe

Van de ene op de andere dag is de vrouw van de bejaarde Jan plotseling

maken we die honger productief en essentieel, in plaats van bijtend en ver-

spoorloos verdwenen, en resteren alleen nog de herinneringen aan haar.

nietigend? Die vragen houden Christian Wiman bezig terwijl hij de relaties

Tot hij op een dag opeens, uit het niets, hun liedje hoort - een lied dat

tussen kunst en geloof, dood en faam, hemel en vergetelheid onderzoekt.

alleen zij beiden kenden. De bron van het liedje zet Jan op een spoor

Vóór alles is Radicaal licht een liefdesbrief aan de poëzie, die vol staat met

naar zijn verdwenen vrouw.

ontroerende, verrassende en soms grappige ontmoetingen met de

De schitterende beeldroman Het lied van de vlinder, het literaire

dichters die Wiman gekend heeft. Seamus Heaney begint een plotseling

debuut van Reinier Sonneveld en Heina Dokter, is een ode aan de

intiem gesprek over geloof; Mary Oliver stopt de helft van een dode duif in

liefde. Een ideaal troost- en cadeauboek!

haar zak; A. R. Ammons gaat voor een publiek staan en weigert te lezen.
Radicaal licht is even dringend en intens als levendig en onderhoudend.
Een scherp vervolg op Wimans eerdere memoire Mijn heldere afgrond.
Dichter, vertaler, redacteur en essayist Christian Wiman groeide
op in West-Texas en behaalde een bachelor aan de Washington
and Lee University. Van 2003 tot 2013 was hij redacteur van het
Amerikaanse blad Poetry. Daarna verbond hij zich aan Yale Divinity
School, waar hij tot op heden lesgeeft in Literatuur en religie.

ISBN 9789460050541
NUR 700, 714
ca. 200 pagina’s

9 789460

13.5 x 21.5 cm

050541

gebonden
1 maart 2019
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Reinier Sonneveld is vooral bekend van zijn populair-theologische
werken, zoals Jutten en Het vergeten evangelie. Hij schrijft ook
regelmatig fictie.
Kunstenaar en illustrator Heina Dokter studeerde af aan de
kunstacademie te Kampen. Al vanaf haar vroege jeugd heeft ze
een fascinatie voor vlinders. 			

ISBN 9789460050558
NUR 363
ca. 100 pagina’s
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UNBROKEN 1+2				
					

CROWN OF CREATION		
Masterpieces and their stories


Ruben Timman			



Marjo Kuilman, Edith Honsel,

THE MERCY					

Unbroken 1 werd geregisseerd door Angelina Jolie

Waargebeurd verhaal van een zeezeiler

 ill Graham speelt in deze film
W
zijn eigen grootvader Billy Graham

Hoofdrollen voor Colin Firth en Rachel Weisz

 et deze box het volledige levensverhaal
M
van Louis Zamperini

Vivien Tharun (vertaling)
Ruben Timman

1

Ieder mens is het waard gezien te worden. Met die gedachte begon

Academy Award-winnaar Colin Firth (o.a. van The King’s Speech) zet het ongelofelijke,

UNBROKEN

Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt gaat Olympisch atleet Louis ‘Louie’ Zamperini

Ruben Timman zijn ‘project Humanity’. Nadat hij in een droom een

in dienst bij de Amerikaanse luchtmacht. In mei 1943 stort zijn bommenwerper neer in de

rondleiding kreeg door het vervallen Museum der Mensheid nam Ruben

Stille Oceaan. Samen met twee andere bemanningsleden overleeft hij 47 dagen in een

het op zich om die mensheid vast te leggen. Dit boek en het daadwerkelij-

waargebeurde verhaal neer van Donald Crowhurst, een amateurzeiler die in 1968
meestreed in de Sunday Times Golden Globe Race. Hij hoopte de eerste ter wereld
te zijn die solo de wereld over zou zeilen, zonder te stoppen.

reddingsvlot, maar dan worden ze gevangengenomen door de Japanse marine.

ke Museum der Mensheid zijn daarvan het resultaat. Een prachtig foto-

Unbroken is geregisseerd door Academy Award-winnares Angelina Jolie.

en koffietafelboek dat de waardige mens viert, onafhankelijk van
zijn omstandigheden.

Met een onvoltooide boot zet hij zijn zaak en zijn huis op het spel, verlaat hij zijn vrouw
(gespeeld door Acadamy Award-winnares Rachel Weisz) en kinderen en begint aarzelend
aan het avontuur. 						

‘Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens waardevol is en het waard is

2

UNBROKEN: PATH TO REDEMPTION

op een waardige manier in beeld te worden gebracht. Met mijn werk

Achtervolgd door nachtmerries over de oorlog ziet Louie zichzelf allesbehalve als

wil ik laten zien dat God de mens heeft gemaakt als kroon op zijn

een held. Zijn verlangen naar wraak mondt uit in een diepe wanhoop en brengt zijn

schepping.’ - Ruben Timman

huwelijk met Cynthia op de rand van een scheiding. Dan maakt Cynthia kennis met

Ruben Timman heeft de kunstacademie gevolgd en cum laude

de ‘Los Angeles Crusade’ van Billy Graham, en hervindt ze haar geloof in God.

afgerond. Sindsdien reist hij als fotograaf de wereld over, vooral om
leed en onrecht in beeld te brengen. Ruben is getrouwd en heeft
vier kinderen.

ISBN 9789492857019
NUR 653
160 pagina’s

9 789492

857019

DVD
137 + 98 minuten
2DVD

5 053083

10 april 2019		

176525


BLURAY

gebonden

137 + 98 minuten

5 053083

176532

112 minuten
DVD

2DVD

€39,95

10 april 2019		
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WWJD 3

APOCALYPS FILMCOLLECTIE
Complete series Left Behind
en Revelation Road

Voorganger Joseph van de plaatselijke kerk heeft zijn moeder op haar
sterfbed beloofd zijn criminele broer op het rechte pad (terug) te

LEFT BEHIND

brengen. Dat blijkt een bijna onmogelijke opgave en zijn geloof wankelt.

Buck Williams is een gerenommeerd journalist die tijdens een reportage

Twee andere broers hebben zo hun eigen uitdagingen, een jonge vrouw

in Israël enkele bizarre ontdekkingen doet. Vanaf dat moment lijkt op

worstelt met de druk om een relatie aan te gaan en een gezin hoopt

aarde een tijd van chaos, angst en duisternis zijn intrede te doen.

tegen beter weten in op een weerzien met de vertrokken vader.

Piloot Rayford Steele wordt geconfronteerd met de verdwijning van

Dan verschijnt er een zwerver in het dorp die iedereen uitdaagt te

zijn vrouw en kind. En zij zijn niet de enigen die verdwenen zijn.

gaan leven zoals Jezus bedoeld heeft, met alle mooie gevolgen van

Het leven is veranderd in een ware nachtmerrie en een derde

dien. Deze film is de derde in de succesvolle WWJD-serie.

Wereldoorlog staat op het punt uit te breken. Kan Buck Williams
helpen om het einde van de wereld te voorkomen?

REVELATION ROAD
Als verkoper Josh McManus een overval verijdelt van een wrede
motorbende moet hij vluchten voor zijn leven. De bende is uit op wraak
en laat Josh geen moment met rust. Als een aantal aardbevingen de
wereld in één grote chaos verandert, lijkt dat verdacht veel op het einde
der tijden. Josh wil zo snel mogelijk naar huis om bij zijn gezin te zijn.
De route erheen is echter vol gevaren en Josh staat voor een keuze:
gebruikt hij geweld om te overleven of kiest hij voor een andere weg?

540 minuten
6DVD
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HET PAASVERHAAL
DE BIJBEL IN 1001 BLOKJES
Hart van Pasen
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LEGO is het
wereld
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Als Jezus met zijn discipelen in Getsemane aan het bidden is, wordt
Hij gevangengenomen door de Romeinse soldaten. De mensen willen
dat de misdadiger Barabbas wordt vrijgelaten en dat Jezus sterft aan
het kruis. Na drie dagen gebeurt het grote wonder: Jezus staat op uit
de dood en is weer levend! De discipelen kunnen het maar nauwelijks
geloven. Als Jezus naar de hemel gaat, krijgen de discipelen de
opdracht iedereen te vertellen over Gods liefde en vergeving.

Beleef dit bijzondere Paasverhaal in blokjes: uitgevoerd in LEGO®
en compleet Nederlands ingesproken.

BONUS: dvd bevat ook de film De val van Jerico,
het Bijbelverhaal in blokjes

60 minuten
DVD
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MY DADDY IS IN HEAVEN
In de stijl van De jongen die
in de hemel was (Heaven is for real)

GOD’S CLUB

 ebaseerd op een
G
waargebeurd verhaal

In de stijl van God’s Not Dead
Zeer geschikt voor jongeren

 ragische comedy:
T
doelgroep vrouwen

Sterk getuigende film

Becca, Adam en hun 5-jarige dochter Acie leiden het perfecte leven

Als zijn vrouw overlijdt, wil leraar Michael Evens niets liever dan de

tot een tragisch ongeluk een einde maakt aan dat geluk. Overmand

ooit door haar begonnen Bijbel Club op school nieuw leven inblazen.

door verdriet door de dood van Adam besluit Becca haar dochter bij

Helaas is niet iedereen het daarmee eens. Boze ouders wijzen hem

opa Rick achter te laten en op verhaal te komen bij een oude vriendin.

op de scheiding van kerk en staat en er ontstaat een meningsverschil

Ze verlaat de familieboerderij en stort zich op aanraden van June

dat uitmondt in een grote rel. De altijd zo hechte gemeenschap van

enigszins naïef in een leven vol feestjes en alcohol. Het blijkt geen

Vermont valt in twee kampen uiteen. Lukt het Michael zijn geloof

remedie tegen de pijn van haar verlies en resulteert uiteindelijk zelfs

trouw te blijven en droom waar te maken en tegelijkertijd alle partijen

in een arrestatie. En dan rest Becca niets anders dan terug te vallen

op één lijn te krijgen?

op het geloof dat ze ooit had en de familie die haar zo dierbaar was.
89 minuten
92 minuten
DVD
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I’M NOT ASHAMED
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UNCONDITIONAL
MAAND VAN DE CHRISTELIJKE FILM
PREMIUM

Bevat uitgebreid verwerkingsmateriaal voor jongeren
Sterk getuigende film, waargebeurd verhaal
20 jaar geleden, maar nog altijd actueel

Landelijke aandacht voor meimaand filmmaand
Unconditional = bestseller
Eva’s LadiesNight selectie

20 april 1999 staat voor altijd in het geheugen van de Amerikanen gegrift. Op die dag
vermoorden twee jongens op Columbine High School twaalf medestudenten en een
leraar. Voorzien van geweren en zelfgemaakte bommen zijn ze van plan zoveel mogelijk
slachtoffers te maken. Rachel Joy Scott is de eerste die door hen gedood wordt. I’m Not
Ashamed is het inspirerende verhaal van Rachel, gebaseerd op haar eigen woorden uit het
dagboek dat ze bijhield. Het verhaal laat zien dat Rachel oog had voor mensen die
niemand anders zag staan maar ook worstelde met de vragen van het leven. Door schade
en schande wijs geworden koos ze ervoor om haar liefde voor Jezus te delen met de
mensen om haar heen, inclusief degenen die haar zouden vermoorden.

112 minuten
DVD

9 789492

925121



Samantha Crawford is een succesvolle jonge vrouw. Ze is gelukkig getrouwd met Billy,

SHOOTING STAR

Gebaseerd
op
waargebeu
rd verhaal
Intrigerend
vader-zoon
drama
Awardwin
nende film

woont op een boerderij met haar lievelingspaard en heeft de baan waar ze altijd van
gedroomd heeft: ze maakt kinderboeken. Maar als haar echtgenoot door zinloos geweld om
het leven komt, stort haar perfecte wereld als een kaartenhuis in elkaar. Sam zint op wraak

De 15-jarige Philip Schuman heeft een buitengewoon muzikaal talent.

en verliest de wil om verder te leven. Als ze na een verkeersongeval twee kinderen naar

Als Max du Toit, een schoolbegeleider, Philip een van zijn eigen

het ziekenhuis brengt, wordt ze herenigd met Joe, haar beste jeugdvriend. Joe heeft veel

composities hoort spelen, weet hij dat de jongen alles in zich heeft

op zijn kerfstok, maar besloot na een gevangenisstraf zijn leven te wijden aan het helpen

om een eigentijdse Beethoven te worden. Hij neemt Philip onder zijn

van kansarme kinderen, ondanks ernstige nierproblemen. Terwijl Sam Joe’s zorg en liefde

hoede maar merkt al snel dat het toch minder eenvoudig is dan

voor de kinderen in zijn achtergestelde buurt gadeslaat, begint ze zich te realiseren dat er

aanvankelijk gedacht. Als Philips moeder overlijdt aan kanker, hult zijn

ondanks de omstandigheden altijd hoop is.

dominante vader zich in een ondoordringbare deken van verdriet. Hij
verbiedt Philip de piano zelfs maar aan te raken, omdat dit hem teveel

MET
STAFFEL
KORTING

MEI 2019: MAAND VAN DE CHRISTELIJKE FILM

20 maart 2019

De gehele maand mei staat in het teken van

CAP €14,99 | PPD €9,30

christelijke film. Christelijke winkels hebben dan
de gelegenheid om het assortiment christelijke

herinnert aan zijn overleden vrouw. Het drijft vader en zoon verder uit
elkaar. Philips onmiskenbare talent lijdt onder de dagelijkse werkelijkheid van zijn bestaan. Niet alleen is er de slechte verhouding met zijn
vader en het verbod om piano te spelen, ook op school staan de

films nog eens extra onder de aandacht te brengen

relaties door pesterijen op scherp.

van hun klanten. In vervolg op eerdere successen

Shooting Star is een inspirerende film over talent, vergeving en de

ook nu weer een gratis film op dvd. Gedurende de

vaak helende kracht van muziek. Gebaseerd op het boek Verskietende

actieperiode ontvangen consumenten de film bij

Ster van Stefan Enslin.			

besteding van €12,50 aan films / dvd’s in de winkel.
De gratis film van dit jaar is Unconditional.
90 minuten
DVD

92 minuten
DVD
11 april 2019

9 789492
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MANNEN MET KARAKTER BOX		
			

BEAUTIFULLY BROKEN

INDIVISIBLE

THE SECOND COMING OF CHRIST

Beautifully Broken vertelt het verhaal van drie families.

Indivisible is het buitengewone, waargebeurde verhaal van

In The Second Coming of Christ gaat een vrouwelijke

Het cadeau voor vaderdag!

Twee van de drie komen uit Rwanda en moeten de slacht-

legerpredikant Darren Turner en zijn vrouw Heather.

wetenschapper op zoek naar de waarheid achter het geloof.

Selectie spannende topfilms

velden die ze daar hebben gezien, verwerken. De derde komt

Nauwelijks zijn ze gesetteld op Turners eerste basis als hij

Ze leeft in de eindtijd en komt erachter dat oprecht geloof

Aantrekkelijke prijsstelling voor 4 dvd’s

uit Amerika. Op veel punten zouden de families niet meer

wordt uitgezonden naar Irak. Wanneer hij terugkomt moet

wonderen kan verrichten. Een voorganger spoort mensen aan

van elkaar kunnen verschillen, maar al snel blijkt dat elke

het stel met hun beschadigde harten nog één strijd

zich vast te houden aan Gods liefde, en in een tijd van enorme

familie moeilijkheden en tegenslagen kent. De vaders

aangaan: die voor hun huwelijk.

schaarste deelt hij wat hij heeft met anderen.

proberen hun gezinnen te beschermen, maar ze moeten
beslissen of ze God blijven vertrouwen, ook tijdens donkere
1

AGENT OF GRACE

vergeven wat hen en hun geliefden is aangedaan?

Een aangrijpende film over de Duitse theoloog, pastor en verzetsheld Dietrich Bonhoeffer.
Hij kiest er bewust voor Gods wetten te gehoorzamen boven die van het naziregime en
raakt actief betrokken bij het verzet tegen Hitler.

2

Een unieke kijk op het eind der tijden

dagen. Vertrouwen ze Hem hun gezin toe? En kunnen ze

108 minuten

SEVEN DAYS IN UTOPIA

8 717185

538588

DVD

21 februari 2019
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DVD
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92 minuten
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DVD

28 maart 2019
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Luke Chisolm droomt ervan professioneel golfer te worden, maar die droom lijkt al snel in
rook op te gaan. Na een ongeluk strandt hij in Utopia, waar hij wordt geconfronteerd met
zijn ambities, overtuigingen en keuzes.

I BELIEVE

BEYOND THE FARTHEST STAR

TEXAS REIN

De 9-jarige Brian heeft een bovennatuurlijke ontmoeting

Voorganger Adam Wells is vastbesloten om zijn kleine

Texas Rein vertelt het verhaal van een familie waarvan de

met God, een ervaring die het begin is van een avontuurlijke

gemeente voor te gaan in een landelijk debat over het

weggelopen dochter naar huis terugkeert. Cassie Roberts

zoektocht om meer te weten te komen over het christelijk

kerstfeest, maar dan verschijnt er een vreemdeling en

veranderde van rodeoster in alleenstaande moeder, en is

geloof. Hij ervaart flinke tegenstand van de wereld om hem

wordt een geheim uit het verleden onthuld. Wells’

vanaf dat moment weggelopen van alle slechte beslissingen

heen, en vooral van zijn eigen vader, een atheïstische

kruistocht wordt in de weg gezeten door een groter

die ze in haar leven genomen heeft. Dan krijgt ze een

tv-presentator. Brians pure en onschuldige geloof brengt

gevecht: het redden van zijn huwelijk, zijn worstelende

telefoontje: haar vader is ziek. Ze komt terug om hem

Alles wijst in de richting van de jonge Peter Thomason als verdachte voor de moord van

uitingen van Gods buitengewone kracht teweeg die al snel

dochter en zijn eigen leven.

weer op de been te helpen, maar blijft langer als ze het

Angela Hightower. Advocaat Mac is er niet gerust op, want het bewijs tegen Peter lijkt

het nieuws domineren.

3

MY FATHER’S WAR

De 19-jarige Dap heeft een slechte relatie met zijn vader, een oorlogsveteraan uit de
Zuid-Afrikaanse Grensoorlog. Dan krijgt Dap een aantal dromen waarin hij meevecht aan
het front en begint hij zijn vader met andere ogen te zien.

4

THE TRIAL

veelbelovende paard ziet dat haar vader heeft gekocht.

onweerlegbaar. Verdedigt Mac een psychopaat of wordt Peter erin geluisd?

360 minuten
4DVD
6 juni 2019

9 789492
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BETHEL MUSIC
VICTORY

DIVERSE ARTIESTEN
WOW GOSPEL 2019

COREY VOSS
SONGS OF THE HOUSE

DAVID LEONARD
THE WAIT

Begin 2019 zal Bethel Music een nieuw album

Houd je van gospelmuziek? Dan is dit je jaarlijkse

In 2017 verscheen het eerste volledige album van

Sinds zijn hogeschooltijd speelt, zingt en schrijft

update. Op deze cd zul je nieuwe favorieten

Corey Voss, in 2019 zal de tweede verschijnen:

David Leonard al muziek. Hij sloot zich aan bij

koning Josafat. Hij behaalde een onwaarschijnlijke

ontdekken en bekende lievelingen oneindig vaak

Songs of the House. Corey is lid van het All

NEEDTOBREATHE, en daarna werd hij de helft van

overwinning door lofprijzende mannen naar de

kunnen beluisteren. De WOW Gospel 2019

About Worship-collectief. Hij heeft daardoor

het award-genomineerde duo All Sons & Daughters.

dubbel-CD geeft je dertig topnummers van de

onder andere met Paul Baloche en Lauren

The Wait is zijn eerste soloalbum.

bekendste christelijke artiesten.

Daigle aan nummers gewerkt.

uitbrengen dat geïnspireerd is door het verhaal van

frontlinie te sturen in de strijd. Logisch dus dat de
cd Victory zal heten.

CD
25 januari 2019
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Gospel
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CD

ROBIN MARK
A BELFAST SYMPHONY

LOU FELLINGHAM
LIVE IN CONCERT 2018

Haar schitterende zangwerk voor Disney heeft miljoenen

Deze gloednieuwe cd van Robin Mark is een

In de afgelopen 20 jaar is Lou Fellingham enorm

entertaind en ook als symfony popzangeres is ze

verrassende uitgave met het onderscheidende geluid

actief geweest in de christelijke muziekwereld, en ze

geliefd. Nu keert Tiffany Coburn terug naar gospel,

en teksten die typerend zijn voor Robin. Zijn album is

stop nog niet! Ze staat bekend om haar passie voor

waar haar wortels liggen, met een verzameling ge-

een goede mix van nieuwe en klassieke nummers die

het evangelie, opvallende stem en onuitputtelijke

liefde hymnes en inspirerende liederen. Dit bezielende

een brede groep gelovigen aanspreekt. Robin is een

energie om levens veranderd te zien door muziek.

album laat meeslepende orkesten en tijdloze

van de meest geliefde hedendaagse worshipleiders.

In januari neemt ze haar nieuwste live album op.

melodieën horen.

Zijn singersongwriter-aanpak van worshipmuziek heeft

not actual cover


643157445517

32

CAP €17,99 | PPD €11,16
Hymnes

MET
STAFFEL
KORTING

11 januari 2019


0 878207

015321

CAP €17,99 | PPD €11,16
Koor / Klassiek

ALBUMS
11/01
18/01
18/01

19/04

CD
10 mei 2019

MET
STAFFEL
KORTING


000768722428

CAP €17,99 | PPD €11,16

MET
STAFFEL
KORTING

MET
STAFFEL
KORTING

NIEUW
EN
CHT
VERWA

19/04

CD

CAP €17,99 | PPD €11,16
Worship

29/03

geholpen om zijn nummers echt binnen te laten komen.

18 januari 2019
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Worship

TIFFANY COBURN
NEAR TO THE HEART

CD

15 maart 2019		
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30/04
05/07

Nathan Sheridan - Broken With You
Josh Turner - I Serve A Savior
Keith & Kristyn Getty - Sing! Volume 2

Amanda Cook - Studio album
Martin Smith - Studio album

Hillsong United - Live album (CD+DVD)
All Souls Orchestra - Best Of Prom Praise
Hillsong Worship - Live album

Worship		
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OPEN KAART SPELEN
Tafelgesprekken voor jongeren
 	Youth for Christ
Kwaliteitsspel ontwikkeld door Youth for Christ
Zeer geschikt voor jongeren
Over de grote vragen in het leven
Open Kaart Spelen daagt uit tot persoonlijke en verdiepende gesprekken in je
jeugdhonk, de kroeg of studentenhuis. Geschikt voor 6-8 spelers vanaf 16 jaar.

GEHEIME DIENST				
Spel of realiteit?

noviteit:
Wereldwijde
e toegevoegd
2 spelers opti
psspel
Bekend groe
a. Mafia)
k.
a.
n
(Weerwolve
teuning
Brede onders
Doors
vanuit Open

 	Open Doors						

		

Thema’s die aan bod komen: 1. Levensdoelen, 2. Zekerheid, 3. Toekomst , 4. God

SCHAPENKONING					
Welke herder verzamelt de grootste kudde?

			

In dit spel proberen infiltranten de gelovigen in de gevangenis te krijgen.
De infiltranten doen zich voor als gelovigen. In verschillende spelrondes
proberen de gelovigen erachter te komen wie de infiltranten zijn.
Sommige deelnemers hebben een bijzonder talent en kunnen plotseling

			
Gebaseerd op bijbelverhalen en -teksten
Spellen zijn erg gewild, verkopen goed



Origineel spel, uniek in de christelijke markt

9 789492

925213

ISBN 9789492925213

6-8

NUR 024
reeds verschenen

15 minuten
Speldoos met kaarten
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Schapenkoning is ons eerste nieuwe spel. Het doel is simpel: zoveel mogelijk
schapen verzamelen. Maar de weg daarnaartoe leidt langs ravijnen, verleidelijke

VIS-JE OF NIET?		
Scherpzinnige teksten
voor uitdagende gesprekken			
						

een onverwachte draai geven aan de verloop van het spel. Maar zijn

andere herders en talloze feesten waar een maaltijd voor geleverd moet worden.

ze wel op tijd?

Zelf kun je schapen kopen (mits je zilverstukken hebt, natuurlijk) of het geluk

Deze variant op het wereldwijd zeer populaire groepsspel is helemaal

hebben ze van je buren te ontvangen.

opgezet in de thematiek van vervolgde christenen. Daarmee is het een

Alles uit het spel is gebaseerd op bijbelse teksten en verhalen. Hoewel die

Vergelijkbaar met Kaarten op tafel

zeer uitdagend spel met een serieuze verhaallijn die tot nadenken stemt.

verhalen niet genoemd worden, zullen spelers met een christelijke achtergrond

Met de succesvolle teksten van Visje

Geschikt voor grote groepen van 5 tot wel 18 spelers.

ze zeker herkennen.

Nu met een wereldwijde noviteit en innovatie: de speloptie voor 2

Hoe het spel ook afloopt, hilariteit en speelplezier zijn gegarandeerd.

 rg geschikt voor kringen, catechisatie en
E
voor een diepere kennismaking met elkaar
Na meer dan tien jaar Kaarten op tafel te hebben gespeeld, kunnen we nu met Vis-je

spelers in de vorm van een kaartspel.
Een laagdrempelige gespreksstarter van Open Doors over vervolging.

8+

of niet? het gesprek aangaan. Aan de hand van welbekende (en minder bekende)

2-6

Visje-teksten en een achtzijdige dobbelsteen ontrollen zich gesprekken over het
persoonlijk geloof van de spelers, hun visie op Jezus, op evolutie, en op de

31 x 22 cm
8+
5 - 18 & 2 spelers
ISBN 9789492925237
NUR 023, 024		
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toekomst. Ook wordt de creativiteit van spelers op de proef gesteld, wat een
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welkom scheutje humor en verlichting in het spel brengen.

reeds verschenen
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WIJS							
De leukste Bijbelquiz van Nederland
 	Family7					

			
Hoeveel weten we eigenlijk van de Bijbel? En gaat het dan om alleen kennis
of kun je dit ook nog toepassen in het dagelijks leven? Of je nu een theologisch expert bent of gewoon regelmatig je Bijbel leest, dit spel is een mooie
uitdaging voor jou. Speel het met familie, vrienden, klas- of kerkgenoten.
In verschillende rondes ga je met elkaar de strijd aan. Kennisvragen,
stellingen, waar of niet-waar, waar staat dat?, ontbrekende vragen, thema’s,
personen, snelste verszoeker en andere opdrachten testen jou en je
medespelers tot het uiterste! Ben jij de beste Bijbelkenner? WIJS is
een succesvol tv-programma van Family7 en kent inmiddels meerdere
seizoenen en honderden afleveringen. Samen met bekende presentator
Bram Williams heeft NEEMA Games deze spelvariant van het programma ontwikkeld. Het spel kan gespeeld worden met 2-12 spelers.
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In verschillende rondes ga je met elkaar de strijd aan. Kennisvragen,
stellingen, waar of niet waar, waar staat dat?, ontbrekende vragen, thema’s,
personen, wie is de snelste bijbeltekstzoeker? en andere opdrachten testen
jou en je medespelers tot het uiterste! Ben jij de beste Bijbelkenner?
WIJS is een succesvol tv-programma van Family7 en kent inmiddels
meerdere seizoenen en honderden afleveringen. Samen met de
bekende presentator Bram Williams heeft NEEMA games deze
spelvariant van het programma ontwikkeld. 		

8+
2 - 12


45 minuten
luxe speldoos met speelstukken
ISBN 9789492925220
NUR 023, 024		
1 mei 2019		

9 789492
36

925220



CAP €29,90 | PPD €18,54

MET
STAFFEL
KORTING

