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DE EERSTE KEER…
OPA & OMA

EXCLUSIEVE LIEFDE

DE JEZUS MANIER

ALWAYS CONNECTING

Oscar Lohuis

Arie-Jan Mulder

Wietske Noordzij en Erik Smit

‘De Bijbel is duidelijk over dit
onderwerp. Ik wil je laten zien
dat het niet een achterhaald
principe is uit een bekrompen
christelijke cultuur van heel
lang geleden, maar dat het
een tijdloze leefregel van God
is. Hij geeft ons die voor ons
eigen bestwil en voor een zo
goed mogelijk functionerende
samenleving.’ Met deze
heldere missie begint de
schrijver zijn richtinggevende
en Bijbels gefundeerde boek;
niet alleen voor jongeren of
mensen die (misschien willen)
gaan trouwen, maar ook als
aanzet voor gesprek tussen
de generaties. Openhartig en
integer laat hij zien hoe mooi
het is de seksuele relatie te
bewaren voor je eigen vrouw of
man. Hij noemt acht redenen
om te wachten en heeft zestig
gespreksvragen opgesteld over
zaken rondom het huwelijk om
er samen over van gedachten te
wisselen. In de bijlagen gaat hij
ook nog in op onderwerpen als
pornografie en zelfbevrediging.
Duidelijk onderwijs om bewuste
keuzes te kunnen maken.

De manier waarop Jezus met
mensen omging, vormt de
rode draad door dit nieuwe
boek van Arie-Jan Mulder,
schrijver van onze rubriek ‘Op
de Valreep’. Aan de hand van
een twaalftal verhalen uit de
evangeliën laat hij zien wat
hij onder de ‘Jezus-manier’
verstaat. Hoe reageert Hij op
de mensen die Hij ontmoet?
Waar is Hij op uit? En wat
doet dat met de mensen met
wie Hij praat? Uit de verhalen
kunnen ook wij veel leren, en
de schrijver diept die belangrijke
lessen uit Gods Woord voor
ons op. Samenvattend zou je
kunnen zeggen dat Jezus ‘niet
wijst, maar wenkt’; wat ook
de subtitel van het boek is. Hij
keek niet naar wat mensen
verkeerd deden, maar naar
wat ze nodig hadden. Niet
oordelen, maar helpen. De
verhalen motiveren ook ons om
op de plek waar we zijn, Jezus
uit te dragen aan de mensen.
In zijn voetsporen mogen we
zijn liefde uitdelen - door onze
houding, woorden en daden.
Toegankelijk en helder Bijbels
onderwijs!

Sociale media zijn niet
meer weg te denken uit
het dagelijks leven. Ook
kinderen zijn al heel jong
actief op internet. Denk aan
online platforms als YouTube,
Instagram en Snapchat. Hoe
boeiend, leuk en leerzaam
sociale media ook zijn, toch
brengen ze ook risico’s met
zich mee. En zorgen ze in het
gezin soms voor een hoop
strijd en frustratie. Hoe ga
je als ouders hiermee om?
Always connecting neemt
opvoeders mee in de wereld
van de sociale media. Het
geeft concrete richtlijnen en
tips, en antwoorden op vragen
als: Wat is passend bij welke
leeftijd? Hoe bepaal je wat
goede richtlijnen en grenzen
zijn? Hoe bescherm je kinderen
en jongeren tegen gevaren?
Welke Bijbelse principes
kunnen helpen? Een compact
maar bijzonder informatief en
praktisch boekje om meteen
mee aan de slag te gaan.
Aanvullende materialen voor
kinderwerkers/jeugdleiders zijn
te vinden via www.raiseup.nl/
shop

Uitgeverij De Lepelaar (bestellen
via www.delepelaar.org)
Prijs € 12,50

Uitgeverij Ark Media
Prijs € 9,95

Bert en Willemien Reinds

DE EERSTE KEER…
NAAR DE KERK
Frank G. Bosman
Eerder verschenen in deze
reeks De eerste keer vader en
De eerste keer moeder; nu dus
ook een deeltje voor opa &
oma en voor mensen die meer
van de kerk willen weten. Bert
en Willemien Reinds schreven
een informatief boekje vol
beproefde tips en leuke
adviezen om deze nieuwe rol
in je leven vorm te geven. Of
je nu veel of weinig tijd aan
je kleinkind kunt besteden:
als verbinder tussen verleden
en toekomst ben je van grote
betekenis! De eerste keer
naar de kerk schreef theoloog
en ‘vrolijke katholiek’ Frank
Bosman voor iedereen die het
lef heeft voor de eerste keer
een kerk te bezoeken. Met
deze - ironische – handleiding
ben je voorbereid op wat je te
wachten staat, en sta je niet
verbaasd te kijken als mensen
vragen je ergens anders te gaan
zitten, je een rol pepermunt te
overhandigen of een schaal vol
geld. Een korte, kleine en bij
vlagen bijzonder humoristische
introductie op kerk en
kerkgangers.
Uitgeverij Buijten &
Schipperheijn
Prijs € 12,50 per stuk

Uitg. Goed Nieuws Bediening
Prijs € 12,95 bestellen via
www.goednieuwsbediening.nl
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