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‘Mensen die God kennen,
zetten zich volledig voor Hem in,
denken groot over Hem en vinden
innerlijke vrede in Hem.’
james i. packer

In God leren kennen behandelt James
I. Packer de christelijke godsleer. In
begrijpelijke taal bespreekt hij de eigenschappen van God, hoe Gods kinderen Hem kunnen kennen, en welke
zegeningen voor hen zijn weggelegd.
Het persoonlijk kennen van God – en
niet de kennis over God – verandert
levens: mensen die God kennen, zetten zich volledig voor Hem in, denken
groot over Hem en vinden innerlijke
vrede in Hem.
‘Luisterend naar wat anderen hebben
geleerd, geeft Packer op een toegankelijke wijze door wie God is en wat het
betekent Hem te kennen. Theologie is
voor hem geen puur academische wetenschap, maar met de puriteinen ziet
hij theologie als de wetenschap die ons
leert godzalig te leven.’
(uit het woord vooraf van ds. P. de
Vries)
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james innell packer (1926-2020)
was een Brits-Canadese, anglicaanse
theoloog en hoogleraar aan Regent
College in Vancouver.
Packer schreef een groot aantal boeken
die wereldwijd vertaald zijn, waarvan
God leren kennen (Knowing God) het
bekendste is. Hij nam de theologische
redactie op zich van de esv Study
Bible, waarop de Nederlandse hsvStudiebijbel is gebaseerd. Packer behoort
tot de meest gelezen theologen van de
twintigste eeuw, ook in Nederland en
Vlaanderen, met lezers uit de volledige
breedte van de christelijke kerken en
geloofsgemeenschappen.
Voor deze nieuwe uitgave van God leren kennen is
de vertaling geheel herzien en aangepast aan het
hedendaags Nederlands. De behandelde Bijbelgedeelten worden weergegeven in de Herziene
Statenvertaling.

J.I. Packer schreef God leren kennen om mensen te waarmee de lezer zelf aan de slag kan gaan. Een
helpen zich meer open te stellen voor Gods groot- ideale hulp voor het persoonlijke gebedsleven en
heid. Deze studiehandleiding biedt concrete vra- voor Bijbelkringen en gespreksgroepen.
gen bij elk van de 22 hoofdstukken van dat boek,
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‘God vraagt ons te handelen
zoals Hij Zelf handelt.’
jerry bridges
Wat is levensheiliging, en wat lezen
we erover in de Bijbel? Jerry Bridges
benadrukt in Verlangen naar heiliging
de verantwoordelijkheid van iedere
christen om heilig te leven, en roept
de lezer daartoe op. Hij baseert deze
oproep op het feit dat God Zelf heilig
is: God vraagt ons te handelen zoals
Hij Zelf handelt.
Aan de orde komen vragen als:
•
•
•

Wat heeft God ons gegeven om
heilig te kunnen leven?
Wat is zonde?
Wie is de Heilige Geest?

Een praktisch, persoonlijk boek voor
iedere christen die werk wil maken
van Gods oproep tot levensheiliging.

Voor deze nieuwe uitgave van Verlangen naar
heiliging is de vertaling geheel herzien en aangepast aan het hedendaags Nederlands. De behandelde Bijbelgedeelten worden weergegeven in de Herziene Statenvertaling.
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jerry bridges (1929-2016) was
een internationaal bekend medewerker
van De Navigators, schrijver en spreker.
Hij werd geboren in Texas (Verenigde Staten) en kwam tot bekering toen
hij achttien was. Vanaf die dag las hij
dagelijks in de Bijbel; iets waarmee hij
niet meer is opgehouden. Bridges vocht
mee als officier bij de marine tijdens de
Korea-oorlog. Toen hij met een collega
een bijeenkomst van De Navigators bijwoonde, werd hij geraakt: hier moest hij
zijn. Hij leerde De Navigators beter kennen, bezocht conferenties en ontmoette
Dawson Trotman, die hem in 1955 een
baan aanbood op het hoofdkantoor.
Meer dan zestig jaar werkte Jerry Bridges
bij De Navigators, onder andere als spreker bij internationale conferenties. Door
zijn toespraken en boeken hielp hij velen
de diepe betekenis van Bijbelse genade
te (her)ontdekken. Hij schreef meer dan
twintig boeken over het christelijk leven, waaronder Verlangen naar heiliging,
Veranderen door genade, Oefenen in
godsvrucht en Vertrouwen op God.

Genade – je komt het woord nog zelden tegen. Samen met de begrippen zonde, bekering en berouw
lijkt het in onbruik te zijn geraakt. En daar ligt volgens Jerry Bridges de oorzaak van het faillissement
van veel mensenlevens. Genade wortelt in Jezus
Christus. Genade mag tot bekering leiden, maar is
tevens onontbeerlijk om van dag tot dag als christen te leven. In Veranderen door genade laat de auteur zien hoe we van ontvangers tot uitdelers van
de goddelijke genade kunnen worden.Krachtig,
praktisch en diep gefundeerd behandelt Bridges
het thema genade, waarbij hij niet schroomt er-
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varingen uit zijn eigen leven te delen. Tijdens het
lezen van zijn studie voel je de hartenklop van een
mens die met God leeft: nederig, warm en overtuigend.

Voor deze nieuwe uitgave van Veranderen door genade is
de vertaling geheel herzien en aangepast aan het hedendaags Nederlands. De behandelde Bijbelgedeelten worden
weergegeven in de Herziene Statenvertaling.

• omvang 280 pagina’s
• verkoopprijs ca € 24,99
• isbn 9789063180621

• nur 700, 707
• verschijnt september 2022

‘Want de ziel wordt niet alleen
door woorden gevoed, maar door
God Zelf, en tenzij en totdat de
hoorders God vinden in een persoonlijke relatie, schieten ze
er niets mee op de waarheid te
hebben gehoord.’
aiden wilson tozer
‘Zoals een hert schreeuwt naar de
waterstromen, zo schreeuwt mijn
ziel tot U, o God!’ Dit verlangen naar
een vertrouwelijke relatie met God is
het erfdeel van iedere volgeling van
Christus. In Verlangen naar God bespreekt A.W. Tozer hoe de gelovige
zich dit erfdeel eigen mag maken. Hij
beschrijft in heldere taal hoe God aanwezig is en ook nu nog spreekt door
Zijn Woord. Ook wijst hij op de genade van God en bespreekt daarbij een
groot aantal Bijbelpassages. Elk hoofdstuk sluit af met een gebed, zodat de
lezer in alle ootmoed het gelezene bij
God kan brengen.
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Verlangen naar God is tijdloos, informatief en inspirerend. Een bemoedigend boek voor iedere christen die
wil leren rusten aan het Vaderhart van
God, en ernaar verlangt om Hem beter
te kennen.

aiden wilson tozer (1897-1963)
werd geboren in Pennsylvania en kwam
als tiener tot bekering. Hij ontwikkelde
een intensief gebeds- en Bijbelstudieleven. Op zijn 22e werd hij predikant.
Tozer was verbonden aan de CAMA,
een internationale zendingsorganisatie. In 1931 begon hij als schrijver met
een maandelijkse column voor Alliance
Weekly, een uitgave van de CAMA. In
1950 werd hij eindredacteur van het
blad. Hij schreef talloze tijdschriftartikelen en twaalf boeken, waarvan De kennis
van God (The Knowledge of the Holy) en
Verlangen naar God (The Pursuit of God)
het meest bekend zijn.
Voor deze nieuwe uitgave van Verlangen naar
God is de vertaling geheel herzien en aangepast
aan het hedendaags Nederlands. De behandelde
Bijbelgedeelten worden weergegeven in de Herziene Statenvertaling.

De kennis van God begint met de vraag of, en hoe,
wij als onvolmaakte mensen kunnen en mogen
nadenken over God. De eigenschappen van God
die A.W. Tozer vervolgens in alle nederigheid en
ootmoed bespreekt, definieert hij als waarheden
die God over Zichzelf heeft geopenbaard in de
Bijbel. In beknopte, heldere taal staat Tozer stil bij
een aantal eigenschappen van God, zoals zijn
eeuwigheid, goedheid en heiligheid. Ieder hoofdstuk begint met gebed en eindigt met lofzang.
Hierdoor krijgt De kennis van God een sterk devotioneel karakter: de lezer proeft dat het geschrevene heel dichtbij Tozers hart ligt. Ook wordt duidelijk dat de predikant zich zorgen maakt om
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een oppervlakkig denken over God; hij pleit vurig
voor het herontdekken van Gods majesteit.
De kennis van God is inspirerend voor alle christenen: voor hen die net tot geloof gekomen zijn,
maar ook voor hen die zich opnieuw willen
toewijden aan Jezus Christus.

Voor deze nieuwe uitgave van De kennis van God is de
vertaling geheel herzien en aangepast aan het hedendaags Nederlands. De behandelde Bijbelgedeelten worden weergegeven in de Herziene Statenvertaling.

• omvang 200 pagina’s
• verkoopprijs ca € 21,99
• isbn 978906318325 7

• nur 707, 708
• verschijnt september 2022

Authentiek christendom neemt je mee naar het
hart van het evangelie. Ray Stedman beschrijft
hoe we een gelovig en integer leven kunnen leiden
vanuit de vertrouwelijke omgang met God. De
sleutel tot dit geheimenis is te vinden in het Nieuwe Testament, waar we lezen over ‘Christus in
ons, de hoop op de heerlijkheid’. Stedman werkt
het onderwerp uit door Paulus’ brieven aan de Korinthiërs te bestuderen. Het doel, de eenvoud en
de vreugde van het christen-zijn komen daarbij
aan bod. Het wordt de lezer duidelijk dat het niet
gaat om religie of opgelegde regels, maar om het
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dag aan dag wandelen met God. Onmisbaar voor
iedere christen die dichterbij God wil leven, en wil
stilstaan bij de impact van Christus’ offer voor het
leven van elke dag.
De behandelde Bijbelgedeelten worden weergegeven in de
Herziene Statenvertaling.

r ay c . stedman (1917–1992) was veertig
jaar lang predikant in Palo Alto, California. Hij
schreef meer dan twintig boeken, waarvan
Authentiek christendom de bekendste is.
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Ashton is een doodgewoon stadje ergens in de
Verenigde Staten. Toch is dit de plaats waar drie
totaal verschillende karakters de zwaarste beproeving van hun leven doormaken. Marshall
Hogan – hoofdredacteur van een plaatselijke
krant met een oog voor een goed verhaal en een
neus voor dingen waar een luchtje aan zit. Hank
Busche – de jonge dominee van een kleine ge-
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meente waar een scheuring gevaarlijk dichtbij
lijkt. Tal – de aanvoerder van het engelenleger
dat stand moet houden tegen een oprukkend
front van boosheid en bedrog. In hun strijd tegen een sluwe en slinkse vijand, vaak onzichtbaar, maar nooit afwezig, blijkt hoezeer ze elkaar
nodig hebben, meer dan ze zelf ooit hadden beseft.
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Het begint allemaal in Bacon’s Corner, een kleine boerengemeenschap ver van de bewoonde
wereld... Een poging tot moord, een persoonsverwisseling – per ongeluk of opgezet? – en een
meedogenloze rechtszaak tegen een school die
toch al in de problemen zit. Sally Beth Roe, een
eenling, een jonge vrouw die het leven moe is,
ziet alle bizarre dingen om zich heen gebeuren
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en moet vluchten voor haar leven, terwijl ze
intussen haar duistere verleden probeert terug
te halen. In een breed panorama vol bloedstollende gebeurtenissen zijn we getuige van Sally
Roe’s reis, een indringend portret van deze tijd,
het verhaal van onze zoektocht, een levendige
roman die ons eraan herinnert dat het Kruis nog
altijd een bevrijdende kracht heeft.
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Als zijn beste vrienden getroffen worden door een
tragedie, moet de gevierde journalist Jake Woods
alles op alles zetten om de waarheid boven water
te krijgen. Voordat hij het weet wordt hij meegesleept in een gecompliceerd en gevaarlijk moordonderzoek. Onbewust van de dreiging, die bo-
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ven zijn eigen leven hangt, raakt Jake steeds dieper
verwikkeld in de wanhopige zoektocht naar de
oplossing van het raadsel van de dood van zijn
vrienden en – uiteindelijk – de diepere betekenis
van zijn eigen bestaan.
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Om als leider impact te hebben, is karakter veel pen maken dit handboek tot een must voor iebelangrijker dan ervaring met leiderschap. Tom dereen die zich bezighoudt met discipelschap en
Yeakley heeft meer dan dertig jaar ervaring met de toerusting.
toerusting van beginnende leiders. Met dit praktische boek biedt hij handvatten om doelbewust
tom yeakley is sinds 1984 werkzaam bij de
positieve karaktereigenschappen te ontwikkelen.
Navigators. Samen met zijn vrouw Dana houdt
hij zich bezig met toerusting en coaching van
Uitleg, praktische oefeningen en bijbelstudie aan
beginnende leiders.
de hand van tien essentiële karaktereigenschap-
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In voorbereiding

Nieuwe website uitgeverij Novapres
Op onze nieuwe website krijgt de koper van een boek de mogelijkheid deze af te
halen bij de lokale christelijke boekhandel. Als u prijs stelt op vermelding, wilt
u ons dan het emailadres doorgeven waarop u in kennis kan worden gesteld van
de bestelling en het bankrekeningnummer waarop wij het geldbedrag kunnen
overmaken?

bram de blouw
Gescheiden achter de voordeur
Verschijnt oktober 2022

jerrybridges
Vertrouwen op God
Verschijnt december 2022

r.c. sproul
De heiligheid van God
Verschijnt november 2022

robert coleman
Evangelisatie: Gods plan van aanpak
Verschijnt december 2022

r.c. sproul
Iedereen is een theoloog
Systematische theologie: een introductie
Verschijnt november 2022

john stott
Belijd uw zonden
Oorspronkelijke titel: Confess your sins
Verschijnt december 2022

a.w. tozer
God zoekt de mens (werktitel)
Oorspronkelijke titel: God’s Pursuit of Man
Verschijnt november 2022

In de serie De Bijbel spreekt vandaag:
• De boodschap van Handelingen
- john stott
• De boodschap van Efeziërs
- john stott
• De boodschap van Hebreeën
- raymond brown

jerry bridges
Oefenen in godsvrucht
Verschijnt december 2022
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