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Boeken: 
 
Riemersma, Nico Het Lucasevangelie onder de loep : Opbouw, stijl en theologie. Dit 

boek brengt door 'close reading' de hoogstaande literaire vorm en de 
rijke theologische inhoud van het Lucasevangelie aan het licht. Deze 
nauwgezette manier van lezen zorgt voor een dieper tekstbegrip. 
(017.3) 

 
Jong, Pieter L. de Door het geloof : veertig dagen onderweg met getuigen en pelgrims..  

In deze bundel staat de rij geloofsgetuigen uit Hebreeën 11 centraal. 
Eén ding hebben deze mannen en vrouwen, van Abel tot en met 
Rachab, gemeen: door het geloof hielden zij stand. (017.5) 

 
Pieterse, Werner Waar ik je zoek : Verhalen van zwervers, koningen, moeder en kind. In 

dit boek vinden we een narratieve hervertelling van tien Bijbelse 
verhalen, o.a. over de schepping, de broers Jakob en Esau, de 
Egyptische ballingschap, Saul en David,  geboorte en sterven van 
Jezus. Rond de gekozen verhalen staan bewerkingen van andere 
Bijbelverhalen, die de geselecteerde teksten in een narratieve context 
plaatsen. (027.8) 

 
Vreugdenhil, Tim Stand-up theology : een quickscan van de tijdgeest. Beschrijving van 

tien kernwoorden uit onze tijd, zoals vrijheid, liefde, angst, grip en 
stress. Ieder woord is voorzien van een spirituele dimensie. Veel 
voorbeelden uit de populaire cultuur komen voorbij en deze worden 
gelinkt aan de verhalen en personen uit de bijbel. (036.2) 

 
Berryman, J.W. Stories of God at home : a Godly Play Approach. A method for families 

to share the biblical story at home and learn the practice of sharing one 
another's stories as part of God’s Story. (073.2) 

 
Andel, M. e.a. Jij en ik :verhalen over vriendschap en vluchtelingen. Bundel met 

verhalen en gedichten. De teksten laten zien dat vriendschap grenzen 

en culturen, afkomst en geaardheid overstijgt, in heden, verleden en 

toekomst. Voor kinderen vanaf ca. 10 jr. (180) 

Berlis, Angela e.a. De Oud-Katholieke kerk van Nederland : leer en leven. Compleet 
overzicht van wat de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, sinds het 
begin van de achttiende eeuw afgescheiden van de Rooms-Katholieke 
Kerk, inhoudt. (233) 

 
Spiertz, Mathieu Van Aartsbisschop tot Zonnelied : sleutels tot het katholiek erfgoed. 

Naslagwerk. Aan de hand van 1400 trefwoorden en 280 afbeeldingen 
worden de rituelen, sacramenten en de feesten van het kerkelijk jaar 
behandeld. Ook de geschiedenis, de organisatie van de kerk en de 
belangrijkste leerstellingen komen aan de orde. (233) 

http://www.levobieb.nl/


Barnard, Marcel Tot Gods eer : handreiking voor gesprekken over liturgie. Een  
gespreksboek voor predikanten, kerkenraden en gemeenteleden. 
Beschrijving van de protestantse liturgie, de achtergronden ervan, en 
een kleine protestantse theologie van de liturgie.  (237.2) 

 
Mols, Luitgard Verlangen naar Mekka : De hadj in honderd voorwerpen. Dit boek 

schetst een beeld van de bedevaart naar Mekka door de eeuwen heen. 
Eeuwenoude voorwerpen en hedendaagse kunst, gemaakt in een 
gebied van Marokko tot China, tonen Mekka en de hadj als 
voortdurende inspiratiebron voor ambachtslieden en kunstenaars. 
(248.5). 

 
Baart, A. e.a.(red.) Present : theologische reflecties op verhalen van Utrechtse 

buurtpastores. Fragmenten uit de dagboeken van twee buurtpastores’. 
Uit het alledaagse rijst een met betekenis beladen wereld op en wordt 
duidelijk wat de betekenis kan zijn van wie zich met de buurtbewoners 
verbindt. (336.2) 

 
Zonderop, Yvonne Ongelofelijk : Over de verrassende comeback van religie. Beschrijving 

van  de recente geschiedenis van een ontzuilend Nederland, aan de 
hand van persoonlijke ervaringen. Volgens de auteur slaat de slinger 
nu weer de andere kant op - voor wie open genoeg is om dit te zien. 
(368) 

 
Vries, Sytze de Het liefste lied van overzee : zestig vertalingen en nieuwe teksten op 

bekende Engelse melodieën. (372,3) 
 
Vries, Sytze de Het liefste lied van overzee :  deel 2 : 65 vertalingen en nieuwe teksten 

op bekende Engelse melodieën. (372.3)   
 
 
Ejiogu, Godian Mijn droom : op zoek naar een rechtvaardige en vreedzame 

samenleving. Auteur, Nederlands theoloog en pastoraal werker van 
Nigeriaanse afkomst, droomt van Nederland als een gidsland in het 
omgaan met spanningen in de samenleving. Het gesprek aangaan 
over racisme en discriminatie is daarin belangrijk. (424.4) 

 
 
Idema, Greco e.a. De reli-ondernemer : Gids voor een heilzame business. In dit eerste 

Nederlandstalige boek over reli-ondernemerschap gaat journalist en 
religiewetenschapper Elze Riemer in gesprek met 12 succesvolle en 
inspirerende ondernemende personen, actief in zingeving, over hun 
ervaringen en ideeën. (443) . 

 
 
Dourleijn, E.e.a.(red.) Vluchtelingengroepen in Nederland : over integratie van Afrikaanse, 

Iraanse en Somalische migranten. Op verzoek van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau een 
grootschalig onderzoek verricht onder de vier grootste 
vluchtelingengroepen in Nederland. (480) 

 
Fiddelaers-Jaspers,R.e.a. Waarom doet iemand dat?  Kinderen en jongeren ondersteunen 

na een zelfdoding in hun omgeving. Praktische handvatten voor 
ouders, leerkrachten en hulpverleners. (638.3) 

 



Dirkse-Hülscher,S.e.a. Het groot werkvormenboek deel 2 : nog meer inspiratie voor het 
werken met werkvormen. Boek voor trainers, coaches, 
loopbaanadviseurs en anderen die op zoek zijn naar variatie in 
werkvormen. Met duidelijke beschrijvingen, varianten en voorbeelden. 
(854.2) 

 
Wiersma, Annelies Het deugdenvriendjes doeboek : Opvoeden met deugden voor peuters 

en kleuters. Achtergrondinformatie; vragen om over deugden te 
filosoferen; toepasselijke spelletjes en liedjes; tips van kinderen; 
ervaringen van ouders; praktijkverhalen uit de kinderopvang; 
voorbeelden van leerkrachten; advies van o.a. kindercoaches; 
voorleesverhaaltjes en boekentips. (873.3) 

 
 
DVD’s: 
 
 
Curtis, Ken Psalm 23 : Je hoeft niet bang meer te zijn. Tijdens een tocht door Israël 

overdenkt de verteller, pastor en filmmaker,  genezen van kanker, de 
troostende en bemoedigende woorden van psalm 23. (027.47) 

 
Agent of Grace. Over de Duitse predikant Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) die zich 

verzette tegen de nazi’s en vlak voor het einde van de oorlog werd 
geëxecuteerd. (170) 

 
Layla M. De 18-jarige Layla is van Marokkaanse afkomst. Zij durft voor haar 

mening uit te komen en stoort zich aan het negatieve beeld over 
Marokkanen en het Islamitische geloof. Thuis zet ze zich steeds meer 
af tegen de liberale opvattingen van haar ouders. Tegen hun wil  sluit 
ze zich aan bij een groep jonge Moslims die strijden voor acceptatie en 
het uitoefenen van hun geloof. Ze wordt verliefd en vertrekt met haar 
man naar het Midden-Oosten waar ze .geconfronteerd wordt met 
strenge vrouw-onvriendelijke regels. (170) 

 
In pursuit of silence. Meditatieve film over onze houding t.o.v. stilte en de impact van lawaai. 

Een cinematografische luisterervaring en, paradoxaal genoeg, een 
verrassend muzikale film die je de oren doet spitsen en je de tijd geeft 
om stil te staan bij stilte. (367) 

 
Bram Fischer. Film over de blanke Zuid-Afrikaanse advocaat Fischer die o.a. Mandela 

verdedigde en uiteindelijk zelf ook gevangen werd gezet. (472) 
 
 
Diversen: 
 

Op het eerste gezicht : een spel over vooroordelen en stereotypen voor iedereen die werkt 
met jongeren. Uitg. Anne Frankstichting. Dit spel beoogt jongeren zich 
bewust te laten worden van vooroordelen en hun gedrag dat hierop 
gebaseerd is. (424.4) 
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