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  Bb    1 

Concordantie op het Oude en Nieuwe Testament / S.P. Dee, J. Schoneveld 

[red.]. - Baarn : Bosch & Keuning, z.j. 

ISBN 9024620074 

 Bijbel-index op persoonsnamen en woorden 

  Bb    2 

Synopsis van de vier H. Evangeliën / E.H.M. Daisomont [red.]. - Brugge : 

De Tempel, 1946 

Een overzicht van wat de evangelisten over eenzelfde onderwerp schreven, 

opgemaakt volgens de orde v.d. Griekse en Franse werken van M.J. Lagrange 

en C. Lavergue O.P. met gebruik van de Nederlandse vertaling van het 

Nieuwe Testament van Dr. Th. van Tichelen 

  Bb    3 

Lezen achter de woorden / Gerhard Lohfink. - Boxtel : KBS 

(Kath.Bijbelst.), 1975 

ISBN 9061731585 

 Vert. van : Jetzt verstehe ich die Bibel 

 Vert. uit het Duits door Cools, P.J. 

 De vertaling van de Bijbel, noodzakelijk voor het goed verstaan ervan, 

vergeleken met vertalingsvoorbeelden ontleend aan de vaderlandse literatuur 

  Bb    7 

Titus Brandsma dacht in mensen / Titus Brandsma. - Nijmegen : "1-2-1" 

Informatiebulletin v.d. R.K. Kerkprovincie in Nederland en de Stichting Titus 

Brandsma-Gedachteniskapel, z.j.  

 Als verzetsheld manifesteerde hij zich, als de mens denkend om zijn  

 lotgenoten 

  Bb    8 

Zo leefde Franciscus van Assisië / Joseph Quadflieg, en Harrie Duif [Ned. 

bew.]. - Helmond : Brepols & Helmond, 1963 

 Hoe Franciscus leefde. Met kleurige illustraties 

  Bb    9 

Franciscus van Assisië en het verhaal van de blijde armoede / Werkgroep 

K 750. - S. l. : Franciscaanse samenwerking/Univers Media, z.j. 

ISBN 2859740597 

 Beknopte beschrijving van de geschiedenis van landen, volkeren en  

 belangrijke volgelingen van Franciscus in zijn tijd en na zijn dood.  

 Stripverhaal. 
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  Bb   10 

Leren lezen achter de woorden / Werner Buhler en Marianne Buhler. - 

Boxtel : Kath. Bijbelstichting, 1980 

ISBN 906173259X 

 Marinus de Gory [vert.] 

 Uit een cursus voor regionaal vormingswerk in het bisdom Trier om 

de  inhoud van het boek "Lezen achter de woorden" van Gerhard Lohfink 

te doorgronden 

  Bb   11 

Wat er ook met mij gebeurt : de riskante keuze van zuster Antoinette  

Berentsen / Tom Claessens ... [et al.]. - Oegstgeest : Week voor de 

Nederlandse missionaris, 1984. - (Mensen met een missie) 

Mgr. Bluyssen noemt in dit verband missionarissen 'verspieders in een nieuw 

belofteland'. Zuster Antoinette Berentsen was missionaris op de Filipijnen en 

koos daar radikaal partij voor de onderdrukte meerderheid van de bevolking. 

Naar aanleiding van een ramp met een veerboot, waarop zij, en 500 anderen,  

veevoer en verdronk, wordt haar levensverhaal als voorbeeld gekozen om ons 

te laten delen in haar missionaire ervaringen 

  Bb   12 

Titus Brandsma, carmeliet : zaligverklaring / H.P.M. Herner en G. Prinsen 

[red.]. - Oegstgeest ; Amersfoort : R.K. Voorlichting Oegstgeest i.s.m. Kath.  

Nieuwsblad, [1985] 

ISBN 9094001608 

 Zijn levensweg 1881-1942. Het zaligverklaringsproces. De 

zaligverklaring Rome 1985. De bedevaart naar Dachau, Rome 1985, 

Toespraken rond de zaligverklaring in Rome, Den Bosch, Nijmegen 

  Bb   13 

De onbekende heilige : Maximiliaan Kolbe / Walter Nigg. - Leuven : 

Ridderschap der Onbevlekte Minderbroeders Konventuelen, z.j. 

 Pater Kolbe die in Auschwitz de hongerbunker inging in de plaats van 

een medegevangene die vrouw en kinderen had. Daarmee toonde hij de 

sterkste solidariteit tot in de dood 

  Bb   14 

Heiligen van de Romeinse Kalender / J.E. Olsthoorn [red.]. - Heemstede : 

Herstel R.K. Parochieleven, 1983 

 De heiligen in hun tijd en hun grote verdiensten voor de kerk 

  Bb   15 

Het leven van Bernadette / Ren‚ Laurentin. - Brussel : KWB/KAV 

Lourdesbedevaarten, 1979 

 Naar authentieke gegevens verhaalde geschiedenis over het leven van  

 Bernadette Soubirous 

  Bb   17 

Heiligenfeesten van het Missaal / Benedikt Baur. - Antwerpen [etc.] : 't 

Groeit [etc.], 1956 

 Meditaties en gebeden bij de levensbeschrijvingen van heiligen in de  

 volgorde van het missaal 
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  Bb   18 

Boodschappen van Maria in Medjugorge / Ren‚ Laurentin. - Bilthoven : 

Vriendenkring Medjugorge/Nederland, z.j. 

ISBN 9090042873 

 Maria als Koningin van de Vrede 

  Bb   19 

Wie is Pater Pio? / Arni Decorte[Br.] en Alberto del Fante [vert.]. - 

Tessenderlo [België] : H. Hart Instituut, z.j. 

 Pater Pio was een capucijn en is de eerste gestigmatiseerde priester 

  Bb   21 

Franciscus : een biografie / Morris Bishop. - Baarn : Ambo, 1974 

ISBN 9026303467 

 Fransciscus als mens met al zijn goede en slechte eigenschappen: de  

 liefde tot God en de mensen hebben hem vervuld. Een heilige-verhaal 

  Bb   22 

Augustinus / Louis Bertrand. - Utrecht [etc.] : Het Spectrum, z.j. 

 De levensgeschiedenis van Augustinus, van kinderjaren tot zijn dood 

  Bb   23 

Medjugorge tussen Oost en West / A. Gry [red.]. - [S.l.] : s.n., 1987 

 Een Maria-verschijning op de grens van athe<sme en rationalisme aan 

zes jonge mensen. Het dagelijks bidden van de rozenkrans is haar oproep tot 

bekering 

  Bb   24 

Moeder Teresa : de geautoriseerde biografie / Navin Chawla. - 's-

GRAVENHAGE : BZZT"H, cop. 1993 

ISBN 9062918344 

 Vert. uit het Engels: Willem Voges 

 Het verhaal over het leven van Moeder Teresa 

  Bb   25 

Alles of niets / Hubert Hechtermans. - Oirschot : De Nederlandse Provincie 

van de Montfortanen, [1998] 

ISBN 9075393040 

 Het levensverhaal van de heilige Louis-Marie Grignion de 

Montfort(1673-1716), stichter van de Orde van de Montfortanen tot aan de  

heiligverklaring in 1947 

  Bb   26 

Amsterdam Mirakelstad / Evert Verkerke. - Amsterdam : Gezelschap voor 

de Stille Omgang, 1959 

 Met het voedsel dat een zwaar zieke had overgegeven, ging ook de 

Hostie - kort tevoren ging ze ter communie - het haardvuur in. De Hostie 

werd de volgende morgen zwevend boven het vuur aangetroffen. Daarna 

gebeurden er vele wonderen die de mensen ertoe brachten Amsterdam tot 

bedevaartplaats te maken. Dit gebeurde in de 15e eeuw 

  Bb   27 

Kinderbijbels vergeleken : 70 bijbels / Janna Posthumus [red.]. - Haarlem : 

Nederlands Bijbelgenootschap, z.j. 



 

BIJBEL 

Bijgewerkt tot 06-12-15 

ISBN 9061265037 

 Vergelijking van 70 kinderbijbels voor ouders en pedagogen 

  Bb   31 

Dichter bij de profeten / K. Bouhuys en K.A. Deurloo. - Baarn : Ten Have, 

z.j. 

ISBN 9025930042 

 Handleiding bij het boek Profeten 

  Bb   32 

Pius Drijvers : hoeder van mijn broeder? Ik? / Peter Schilling. - Hilversum 

: Gooi & Sticht, 1988 

ISBN 9030404469 

 Zoekend naar inzicht hebben mensen het evangelie  

 becommentarieerd, aangekleed en doorverteld 

  Bb   33 

Woordenboek van bijbelse beelden en symbolen / Manfred Lurker. - 

Boxtel : Kath. Bijbelstichting, 1975 

ISBN 9061731240 

 Herman Divendal [Ned. bew.] 

 Meer werkboek dan naslagboek 

  Bb   34 

Tien Klinkende Woorden : Exodus vers 1-17 / W.R. van de Zee 

. - Eerste dr. 1977 ; Elfde dr. 1991. - 's-Gravenhage : Boekencentrum, 1991 

ISBN 9023919327 

 Woorden die je inspireren om op een andere manier om te gaan met 

jezelf en met je medemens, voorgegaan door Jezus 

  Bb   35 

Zegenen / Seef Konijn. - Boxtel : Kath. Bijbelstichting, 1981 

ISBN 9061732808 

 Zegen geeft je leven oog voor verwondering 

  Bb   36 

Constructief bijbellezen / Jacques Maas en Nico Tromp. - Hilversum : Gooi 

& Sticht, z.j. 

ISBN 9030404019 

 Een bepaalde methode van bijbellezen voor groepen, pastores en 

katecheten 

  Bb   37 

Dichtbij is Uw woord : Matteus-evangelie : A-jaar / Werkgroep Sacerdos, 

Mechelen. - Leuven : Vlaamse Bijbelstichting, z.j. 

 Jaarcyclus A, al doende leren 

  Bb   38 

Dichtbij is Uw woord : Lucas-evangelie : C-jaar / Werkgroep Sacerdos, 

Mechelen. - Leuven : Vlaamse Bijbelstichting, z.j. 

 Jaarcyclus C. God als een barmhartige en goede vader 

  Bb   39 

Tien bevrijdende Woorden / W.R. van de Zee [handleiding]. - [Lelystad] : 

Gespreksgroep Pax Christi-parochie, z.j. 
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 Uitgewerkt aan de hand van het boek "10 Klinkende Woorden / W.R. 

van de Zee, zie Bb  34". - handleiding voor gespreksleider 

  Bb   40 

Tien bevrijdende Woorden / W.R. van de  Zee [handleiding]. - Lelystad : 

Gespreksgroep Pax Christi-parochie, z.j. 

 Uitgewerkt aan de hand van het boek "10 Klinkende Woorden / W.R. 

van de Zee zie Bb 34". - deelnemer exemplaar 

  Bb   41 

Nieuwe Testament in de taal van onze tijd. Deel II : De brieven ; De  

Openbaring van Johannes / Anne deVries, Henk de Vries, en H.R. Smid. - 

Kampen : Kok, z.j. 

ISBN 902423817X 

 De brieven en de Openbaring van Johannes 

  Bb   42 

Dichtbij is Uw woord : Marcus-evangelie - de Handelingen : B-jaar / 

Werkgroep Sacerdos, Mechelen. - Leuven : Vlaamse Bijbelstichting, z.j. 

 Jaarcyclus B. Overzicht van het ontstaan, het leven en de groei van de  

 eerste Kerk. 

 

  Bb   43 

Taalwegen en dwaalwegen : bijbelse trefwoorden / K. Bouhuys en 

K.A.Deurloo. - 4e dr. - Baarn : Ten Have, 1973 

ISBN 9025930379 

 Bijbelse woorden gehoord en verklaard 

  Bb   44 

Jona / Th.J.M. Naastepad. - Kampen : Kok, z.j.. - (Verklaring van een 

bijbelgedeelte)  

ISBN 9024225906 

 Wat wil God door midel van het Boek Jona ons duidelijk maken 

  Bb   45 

Kijk op het Oude Testament / Hendrik G. Nijk [Ned. bew.]. - Amsterdam ; 

Brussel : Elsevier, 1984 

ISBN 90101048276 

 Vert. van The Glory of the Old Testament / The Jerusalem Publishing  

 House, 1984 

 Bloemlezing van teksten ter verduidelijking en begrip uit het Oude  

 Testament 

  Bb   46 

Kijk op het Nieuwe Testament / A.A.M. van der Heyden. - Amsterdam ; 

Brussel : ELSEVIER, 1984 

ISBN 9010048233 ; 90101048276 (serie) 

 Vert. van The glory of the Old Testament / Jerusalem Publishing 

House, 1984 

 Bloemlezing van teksten ter verduidelijking en begrip uit het Nieuwe  

 Testament 

  Bb   47 
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Mensen met een stem / Gerard Swüste ... [et al.]. - [Hilversum] : KRO, 1983 

 Radio-uitzendingen over de profeten van toen en mensen van nu 

  Bb   48 

Ervaringen met psalmen Deel 1: de nacht / Guus van Hemert [red.]. - 

[Hilversum] : KRO & Heraut, 1981. - (Het hart op de tong)  

 Radio-uitzending : Bidden in de nacht; hoe kijken verschillende 

mensen er tegen aan. - Psalm 8 en 69 

  Bb   49 

Ervaringen met psalmen Deel 2: de morgen / Guus van Hemert [red.]. - 

[Hilversum] : KRO & Heraut, 1981. - (Het hart op de tong) 

 Radio-uitzending : Bidden in de morgen; hoe kijken verschillende 

mensen er tegen aan. - Psalm 118 en 147 

  Bb   50 

Ervaringen met psalmen Deel 3: de dag / Guus van Hemert [red.]. - 

[Hilversum] : KRO & Heraut, 1982. - (Het hart op de tong)  

 Radio-uitzending : Bidden door de dag; hoe kijken verschillende 

mensen er tegen aan. - Psalm 42,43 en 46 

  Bb   51 

Ervaringen met psalmen Deel 4: de avond / Guus van Hemert [red.]. - 

[Hilversum] : KRO & Heraut, 1982. - (Het hart op de tong)  

 Radio-uitzending : Bidden in de avond; hoe kijken verschillende 

mensen er tegen aan. - Psalm 139 

  Bb   52 

In wolk en vuur. - JOTA (1989) jrg. 1, afl. 1. - Boxtel : KBS/VBS, 1989 

 Met de naam JOTA - de kleinste letter van het Griekse alfabet,  

 vergelijkbaar met onze letter i en de Hebreeuwse letter yod - wordt de  

 bijbel in de breedte en diepte verkend. Van Mozes tot Elia op de 

Horeb. 

 JOTA: uitleg van bijbelteksten in het kader van katechese en liturgie 

  Bb   53 

De overweldigende natuur. - JOTA (1989) jrg. 1, afl. 2. - Boxtel : 

KBS/VBS, 1989 

ISBN 9061736021 

 Over Jesaja, Psalm 104 en de Apokalyps 

  Bb   54 

De kracht van de parabels. - JOTA (19..) jrg. 1, afl. 3. - Boxtel : KBS/VBS, 

1989 

ISBN 906173603X 

 Tussen de woorden als uitleg in de katechese, aan kinderen 

geopenbaard als handleiding voor de liturgie 

  Bb   55 

Hoe heilig is de rest? - JOTA (1989) jrg. 1, afl. 4. - Boxtel : KBS/VBS, 1989 

ISBN 9061736048 

 Onze ervaringen nu in relatie tot Jesaja, Jeremia, Sefanja en Paulus 

  Bb   56 

Wie kiest wie? - JOTA (1990) jrg. 1, afl. 5. - Boxtel : KBS/VBS, 1990 
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ISBN 9061736056 

 De keuze van Sifra en Pua (Ex.1:15-22); de cruciale beslissing  

 (Joz.2:1-11); Ik heb jullie gekozen (Joh.15:1-17); aan u de keuze, 

Adam, Eva en wij; stenen als getuigen 

  Bb   58 

Hebben en niet-hebben. - JOTA (1990) jrg. 1, afl. 7. - Boxtel : KBS/VBS, 

1990 

ISBN 9061736072 

 Worden wie je bent (Lc.15:11-32); de rijke jongeling (Lc.18:18-34); 

bezit en eigendom (Lev.25/Deut.15); grote genaden voor allen (hand.4:32-

5:16); hebben, zijn en gemeenschap; vieren vanuit Leviticus 25 

  Bb   59 

Vreemdelingen en buitenstaanders. - JOTA (1991) jrg. 1, afl. 8. - Boxtel : 

KBS/VBS, 1991 

ISBN 9061736080 

 Want je hebt zelf als vreemdeling in Egypte gewoond (Ex.22:20); de 

wees, de weduwe en de vreemdeling; vreemdelingen en bijwoners (Petr.1.); 

een vreemde op de dorsvloer (Ruth vertaald en doorverteld); de vreemdeling 

in ons midden 

  Bb   60 

Wie leidt wie? - JOTA (1991) jrg. 1, afl. 10. - Boxtel : KBS/VBS, 1991 

ISBN 9061736102 

 Herders en herders, schapen en schapen (Ez.34); van schapen, 

huurlingen en herders (Joh.10:1-18); Jeruzalem en Korinthië; herders voor 

elkaar, patriarchale structuren en apostelschap van gelijken; zegen ons 

Algoede, Gods volk zo (on)geregeld onderweg 

  Bb   61 

Aanzienlijk oud. - JOTA (1991) jrg. 1, afl. 12. - Boxtel : KBS/VBS, 1991 

ISBN 9061736129 

 Is oud worden positief (Pred.8:10-17); een saaie levensweg? groeien 

door de geschiedenis; oud genoeg om wijs te heten; zinvol ouder worden; de 

zalving van bejaarden 

  Bb   62 

Woorden over geweld. - JOTA (1991) jrg. 1, afl. 13. - Boxtel : KBS/VBS, 

1991 

ISBN 9061736137 

 Kindergeweld, geweld in de kinderbijbel; het geweld in : Bijbel voor 

de jeugd; verhalen en verschrikkingen in de liturgie; geweld? nee, wat dan ...; 

(Re.19-20); verkrachting, moord, oorlog, ontvoering; visioenen van 

ondergang en geweld 

  Bb   63 

De ene duivel is de andere niet. - JOTA (1991) jrg. 1, afl. 9. - Boxtel : 

KBS/VBS, 1991 

ISBN 9061736099 
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 De satan t.o.v. God en Job (Job.1-2); Shemichazza en Asaël (1Kron.6-

16); de duivel en het rijk van God; spreken over de duivel in de katechese; 

omgaan met de duivel in de liturgie. 

  Bb   64 

De aarde van Gods dromen / Hans Bouma. - Delft : Meinema, z.j. 

ISBN 9021130580 

 Opdracht aan de mens tot de uitvoering van Gods plannen 

  Bb   65 

Het Nieuwe Testament van Onze Heer Jezus Christus / Katholieke 

BijbelStichting. - 's-Hertogenbosch : Malmberg, 1970 

ISBN 9020807625 

 Verbanden tussen de evangelies en andere niuew-testamentische 

boeken 

  Bb   66 

Uit de bijbel leren leven / Pinchas Lapide. - Baarn : Ten Have, 1984 

ISBN 9025942563 

 Op Joodse wijze de Schriften lezen leidt tot nieuwe inzichten in wie  

 God/Jezus Christus voor ons is 

  Bb   67 

Vier verhalen verrijzenis / Steef van Amersfoort en Jan C.M. Engelen. - 

Hilversum : Gooi & Sticht, 1987 

ISBN 9030403772 

 De evangelisten hebben de verrijzenis verschillend ervaren: nieuwe  

 inzichten 

  Bb   68 

Vijf broden en twee vissen / Jörg Zink. - Hilversum : Gooi & Sticht, z.j. 

ISBN 9030400323 

 Vert. door P.H.H. Hawinkel 

 Bijbel: betekenis en samenhang 

  Bb   69 

De reizen van de apostel Paulus / H.P. Weststeijn-Ganzevoort. - 2e dr. 

. - Helmond : Helmond, 1978 

ISBN 9061130492 

 Oorspr. titel The journeys of St. Paul /  Perowne, Stewart. - London  

 [etc.] : The Hamlyn Publisshing Group, 1973 

 Vanaf Saulus van Tarsus via zijn reizen tot aan zijn vestiging in 

Rome. Toch hebben zijn zendingsreizen de wereld veranderd, omdat Paulus 

voor de mensheid geestelijke gebieden ontdekte, waardoor hij de mens in een 

nieuwe relatie tot God bracht 

  Bb   70 

De man van Nazareth : voor het gezin / Piet Worm en Mies Bouhuys. - 

Amsterdam : Meijer Pers, z.j. 

 Achtergronden over het leven rond het begin van de jaartelling 

  Bb   71 

Vrouwen en de Schrift / Harry van Minke van Loon ... [et al. ]. - Amstelveen 

: Luyten & SNVR, 1985. - (Vrouwen doen het woord : SNVR ; nr. 3-85) 
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ISBN 90641609110 

 Vrouwen ontdekken de boodschap in de Schrift 

  Bb   72 

Bisschop Bluyssen : geloven in mensen - mensen geloven : bisschop  

Bluyssen, die jongeren en ouderen, priesters en andere gelovigen, 

vrouwen zowel als mannen, een stem in het kapittel gaf / Ben Spekman 

[red.]. - [s-Hertogenbosch] : Bisdomblad 's-Hertogenbosch, cop. 1984 

 Terug- en vooruitblik bij het afscheid van bisschop Bluyssen van den  

 Bosch (1966-1984) 

  Bb   73 

Het Evangelie in Solentiname / Ernesto Cardenal. - [S.l.] : Solidaridad, z.j.. - 

(Latam brochure ; deel 8 )  

 Gesprek tussen priester-dichter Ernesto Cardenal en de 

boerenbevolking in Solentiname, een eilandengroep in het Meer van 

Nicaragua 

  Bb   74 

Pablo / Bob Papelard. - (BIJEEN publikatie ; 42)  

 Bevrijdingsverhalen over de vermoorde man Pablo, die had ingezet 

om zijn volk in Latijns-Amerika uit armoede en onderdrukking te bevrijden 

  Bb   75 

Profetie van een vrouw / Helen Caldicott. - Amstelveen : Luyten, z.j. 

ISBN 9064160317 

 Vrouwen voor vrede roepen iedereen op zich in te zetten voor de 

vrede 

  Bb   76 

Tot mensen gezonden / J. Boelaars. - Oegsgeest : Week voor de Nederlandse 

Missionaris CMC, 1986 

 Missionarissen in Irian Jaya (voormalig Nieuw-Guinea) vertellen over  

 koppensnellers en menseneters en hun omgang met hen 

  Bb   77 

Onverwoestbare levensdrift / Irenaeus Rosier en Marinus Huybregts. - 

Oegstgeest : Week voor de Nederl. Missionaris CMC, 1987 

  Bb   78 

Zeven werken van barmhartigheid : diaconaal werkboek / Ton van den 

Ende. - Rotterdam : Diaconaal Pastoraal Centrum, 1999 

ISBN 90-802965-4-6 

 Aan de hand van het schilderij van de Meester van Alkmaar worden  

 suggesties gegeven om het diaconale gezicht van een parochie te 

versterken 

  Bb   79 

De jeugd van Jezus = Het evangelie van Jacobus : de Heer gaf dit door 

het innerlijk woord aan Jakob Lorder / Jakob Lorber. - Chaam : De Ster, 

cop. 1994 

ISBN 9065560599 

 Oorspr. titel: Die Jugend Jesu, das Jakobus Evangelium, ontvangen 

door Jakob Lorber. - Bietigheim/Bissingen : Lorber. 
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 Een openbaring aan Jakob Lorder van een verloren geraakt evangelie 

over de periode van het moment dat 'Jozef Maria tot zich nam' tot aan 

'Wenken voor het bereiken van de wedergeboorte' 

  Bb   80 

Alle heiligen : heiligenkalender voor Nederland en Vlaanderen / Wim 

Zaal. - Rijswijk : Elmar, 1998 

ISBN 9038906927 

 De 365 heiligenportretten volgen de loop van het burgerlijke jaar,  

 waarbij de helige zijn feestdag gevierd wordt op zijn sterfdag = zijn  

 hemelse geboortedag 

  Bb   81 

Atlas van de Bijbel / Janny van der Veen-Mulder, en H.P. Weststeyn-

Ganzevoort ; H. Mulder [Ned. bew.]. - Den Haag : Voorhoeve, cop. 1980 

ISBN 9029796252 

 Beschrijving van het land Israël in plaat en landkaart 

  Bb   82 

Het bevrijdende woord : handleiding voor een niet-sexistische  

interpretatie van de bijbel / Letty M. Russell [red.]. - Baarn : Ten Have 

[etc.], cop. 1978. - (Oekumene ; jrg. 10 nr. 1)  

ISBN 902595104X 

 Oorspr. titel : The liberating word : a guide to nonsexist interpretation  

 of the bible. 

 Uit het Engels vert. door Trudi Klijn 

 Het Woord van God is een levend en bevrijdend woord voor hen die 

het in geloof beluisteren ernaar leven. Dit Woord is ook bedoeld voor 

vrouwen in hun zoektocht naar bevrijding van dit Woord van mannelijke 

vooringenomenheid: door sexistisch woordgebruik komt de helft van het 

menselijk geslacht als minderwaardig over: enkel en alleen door hun 

biologische kenmerken. De Bijbel vertelt ons echter dat zowel de vrouw als 

de man naar Gods beeltenis geschapen is. Daarom moeten man en vrouw in 

Gods Woord werkelijk vrijheid en nieuw leven kunnen vinden 

  Bb   83 

Bijbelse vrouwengestalten / J. de Fraine. - Brugge : Beyaert, 1963 

 Enkele eminente vrouwenfiguren uit het Oude Testament wordenin 

het licht gesteld, omdat ze door en in hun leven verwijzen naar de oeroude 

stammoeder << de Moeder van Jezus >>. Onder anderen over Hagar, 

Rebekka, Rachel, Mirjam, Debora, Anna, Rispa, Ruth en Abigaïl 

  Bb   84 

Apocriefen van het Oude Testament : III, IV Ezra / Tobit (Tobias), 

Judith / Wijsheid, Ecclesiasticus (Jezus Sirach), Baruch / Aanhangsel 

Esther, Aanhangselen Daniël, Het Gebed van Manasse, I, II, III 

Makkabeeën / Jacob Keur en Pieter Keur. - 6e voll. herdr. vlgs oorspr. 

uitgave. - Kampen : Kok, 1984 

ISBN 9024200903 

 Of  dit boek Openbaring van Johannes tot bijbel behoort, daarover is 

veel strijd geleverd. De katholieken hebben ze toegevoegd na het evangelie 
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van Johannes. Bij de protestantse Bijbel kunnen de apocriefen als een los deel 

toegevoegd zijn. De apocriefen overbruggen de paar honderd jaar tussen de 

jongste boeken van het O.T. en de oudste boeken van het N.T., waarin de 

ontwikkeling van het Joodse volk gewoon doorging 

  Bb   85 

Het levende Woord : het Nieuwe Testament in gewoon Nederlands. -  

Hoornaar : Gideon, cop. 1976 

ISBN 9060673093 

 Met woordenlijst 

  Bb   86 

Ontsluierd : het verhaal van Tamar / Francine Rivers. - Kampen : Kok, 

cop. 2002 

ISBN 9043503916 

 Tamar, de schoondochter van Juda, (Gen. 38) stelt haar leven in de  

 waagschaal om die vrouw te worden waartoe ze was geroepen. Na het 

verhaal zijn er vragen en opdrachten om alleen of in een gespreksgroep, die 

de situaties uit het verhaal in onze tijd plaatsen 

  Bb   87 

Onbeschaamd : het verhaal van Rachab / Francine Rivers. - Kampen : 

Kok, cop. 2002 

ISBN 9043503525 

 Rachab de hoer zet haar leven in om de verspieders van het vreemde 

volk uit de woestijn te redden. Haar stad Jericho wordt verwoest, maar als 

dank voor haar hulp werden zij en haar familie gered van de ondergang 

 Bb   88 

Zoon van God : naar een nieuw verstaan / Seef Konijn. - Boxtel : 

Katholieke Bijbelstichting, cop. 1978 

ISBN 906172239 

 Een bijbelse uitleg over wie Jezus is voor mensen 

  Bb   89 

Jezus was een jood : een christelijke visie op het jodendom / N.G.M. van 

Doornik. - Den Haag : [s.n.], z.j. 

 Een bijbelse uitleg over wie Jezus is voor mensen 

  Bb   90 

Vreugde van de psalmen / Maria H. van der Zeyde. - Nijmegen [etc.] : 

Gottmer [etc.], [197x]. - (Benediktijns tijdschrift ; Dl. 14) 

ISBN 9060757424 

 Voor zowel mensen die niets van psalmen weten als voor hen voor 

wie psalmen veel betekenen. De 23 korte stukken zijn in wezen ontmoetingen 

tussen de psalm en zijn dichter. Met aandacht, openheid, meedenken en in-

voelen kan het boek Psalmen meer voor je gaan leven 

  Bb   91 

De bijbel : in 230 gravures van Gustave Dor‚ met fragmenten uit het 

oude en het nieuwe testament en de apokriefe boeken / Gustave Dor‚ 

. - 4e dr. - Alphen aan den Rijn : Septuaginta, cop. 1978 

ISBN 9061130344 
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 Kijkboek met tekstsegmenten 

  Bb   92 

Het algemeen betwijfeld christelijk geloof : een herziening / H.M. Kuitert 

. - 12e dr. - Baarn : Ten Have, cop. 1992 

ISBN 9025944817 

 In de zoektocht van de mensheid naar datgene wat boven haar uitgaat 

en daardoor juist - hoe merkwaardig ook - grond onder de voeten moet geven, 

komen thema's als "Kan Jezus interessant genoeg zijn om ons vandaag nog 

bezig te houden of hebben we Hem in dat geval eerst opgeladen met wat ons 

hoog zit?' en zaken als het hiernamaals en de kerk aan de orde. Een herziening 

in elke betekenis die men aan dit woord wil geven 

  Bb   93 

Brieven aan Elisabeth : over Jezus en het Godsrijk / Lieuwe Hornstra. - 

Baarn : Ten Have, cop. 1985 

ISBN 9025942954 

 Voor mensen die hun geloof niet kwijt willen, en het soms al 

gedeeltelijk kwijt zijn , die geen raad weten met allerlei godsdienstige 

uitspraken, en toch geboeid blijven door Jezus. In briefvorm 

 Bb   94 

Jezus : weg naar hoopvol samen leven / Lucas Grollenberg. - 10e dr. ; 1e dr. 

1974. - Baarn : Ten Have, cop. 1979. - (Oekumene jrg. 6 ; 1) 

ISBN 9025950760 

Jezus roept vragen op. Hoe kreeg Hij in zo'n korte tijd een paar mensen zo 

gek? Hoe kreeg Hij het klaar om zo ontelbaar veel mensen zo diep te raken, 

dat ze na 19 eeuwen nog steeds met Hem bezig zijn. Raadselachtig. Ook dat 

begrip God is raadselachtig. Wat Jezus voor ons nu kan betekenen, moet 

samenhangen met wat er toen in Palestina door hem is gedaan en hoe dat 

aankwam bij die mensen toen, om hem heen. 

Bb   95 

Liefde als wapen : herinneringen aan Mgr. W.M. Bekkers / Ton Oostveen. 

- 's-Hertogenbosch : Malmberg, 1966 

Portret van de bisschop en de mens Bekkers en diens werk. Met foto's extra 

Bb   96 

Marcus : belichting van het bijbelboek / Bas van Iersel. - Boxtel [etc.] : 

Katholieke Bijbelstichting [etc.], cop. 1986 

ISBN 9061733901 KBS ; 906579492X Tabor 

 Achtergrondinformatie rond het boek Marcus, in delen opgesplitst 

Bb   97 

Ruth-Judith Ester-Susanna : trouw door dik en dun. - 's-Hertogenbosch : 

Katholieke Bijbelstichting, cop. 1995 

ISBN 9061739381 KBS ; 906579119X Tabor 

 Bijbelboeken met namen van vrouwen, opmerkelijke verhalen waarin    

vrouwen alles op het spel zetten vanuit hun eigen overtuiging en 

verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving. In wat deze vrouwen 

doen is God herkenbaar 
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Bb  98 

Leven van Teresia van Lisieux / Guy Gauchet. - Gent : Carmelitana, cop. 

1984. - ISBN 9070092301 

 Indrukwekkende kritische editie van alle geschriften van deze heilige, 

gezet in het alledaagse leven door haar familie en communiteit omringd, en al 

het lijden en de strijd die deze Karmelietes heeft gekend. 

 Vertaald uit het Frans: Ed Herkes 

 Orig tit.: Histoire d'une vie 

Bb 99 

Jezus : een biografie / A.N. Wilson. - 2e herz. dr. ; 1e dr. 1992. - Amsterdam 

: Prometheus, cop. 1993. - ISBN 9053331425 

Jezus wordt gered uit de klauwen van het christelijk geloof door een 

fascinerende beschrijving van de mens Jezus. De Man van Galilea - befaamd 

en geliefd wondergenezer - wordt in Jeruzalem gearresteerd en vermoord 

Bb  100 

Jezus van Nazareth : gebaseerd op de film van Franco Zeffirelli naar het  

draaiboek van Anthony Burgess, Suso Cecchi d'Amico en Franco 

Zeffirelli / A.N. Wilson. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 1978. - ISBN 

9053331425 

 Aan de hand van foto's wordt het verhaal van Jezus verteld. 

Bb  101 

Symboliek in de evangeliën : een esoterische visie op de wonderverhalen / 

Johan Pameijer. - Deventer : Ankh-Hermes, cop. 1996. - ISBN 9020281151 

De evangelisten brachten hun boodschappen in beelden en niet in woorden 

voor mensen die analfabeet waren. De diepere betekenis van wonderen ligt in 

de eenwording van de mens, de dualiteit wordt opgelost, zodat de individuele 

mens met zijn oorsprong verbonden wordt  

Bb  102 

Licht over het water : verhalen tegen angst / Jörg Zink. - Hilversum : Gooi 

en Sticht, cop. 1978. - ISBN 9030401435 

 Oorspr. titel: Licht über den Wassern. - Stuttgart : Kreuz, 1078  

 Vert. uit het Duits door Theo Govaart  

 Bijbelverhalen die vrijwel ieder kind kent en die wij denken allang te  

begrijpen, kunnen ons wellicht veel nieuwe en verrassende dingen te vertellen 

hebben: een geestelijke ommekeer met nauwelijks ontdekte groeikracht. In 

bijbelverhalen waarin in gelijkenissen over de angst van de mens in het 

opnieuw beleven van verhalen uit het verleden bevrijdende antwoorden voor 

het heden blijken te liggen 

Bb 103 

Een meisje met pit in : Teresia van Lisieux / P. Elias de Roeck. - Gent : 

Bergbron, z.j.  

 De levensgeschiedenis van Teresia van Lisieux 

Bb 104 

Mysteries van de Bijbel : de blijvende vragen van de Schrift / Jac. C. 

Constant [vert. en bew.] ; Hanny Ris-Hoogendoorn en A.W.G. Jaakke 
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[medew.]. -  Amsterdam [etc.] : The Reader's Digest, cop. 1990. - ISBN 

9064071993 

Vragen van historische, etnologische, religieuze en geografische aard krijgen 

aandacht in woord en beeld. Bovendien worden de verschillende bijbelboeken 

uitvoerig belicht. Onderzoek naar schijnbare tegenstellingen en diepere 

betekenissen. Een encyclopedisch werk 

Bb  106 

Ik geloof : ...mensen praten over hun geloof... / [Cees Brinkhuizen ... et al.] 

; Medewerker:  Cees Brinkhuizen. - Baarn : Gooi en Sticht, cop. 1993 

ISBN 90-304-0702-6 

Uitg. naar aanleiding van een reeks gelijknamige KRO/RKK t.v.-uitzendingen 

Hoe gaan mensen om met God, of hoe sterk is hun godsvertrouwen in tijden 

van crisis? In openhartige gesprekken gunnen de ondervraagden lezers een 

kijkje in hun persoonlijke belevingswereld. Voor twijfelende geloofsgenoten 

een hart onder de riem, niet alleen zij hebben zwakke momenten 

Bb  107 

In gedachten de bijbel rond : 124 dagen bijbellezen / Stephen Neill. - 

Boxtel : Katholieke Bijbelstichting, 1977. - ISBN 90-6173-207-7 

[vert. uit het Engels door Egon de Bekker]  

Vert. van: Seeing the Bible whole. - London : Bible Reading Fellowship  

 Wanneer mensen de Bijbel bij Genesis beginnen te lezen, zakt hun de 

moed vaak in de schoenen bij Leviticus. Nu een aanbod om via een 

leesschema eerst het Nieuwe Testament en vervolgens op de hoogte van de 

grote climax het Oude testament te lezen 

Bb  108 

Estafette : Herwi Rikhof in gesprek over God, geloof en kerk / onder red. 

van Wil van Neerven. - Zoetermeer : Meinema, cop. 1977. - ISBN 90-211-

3675-9 

 Uitg. in samenw. met de KRO Neerslag van opmerkelijke gesprekken 

met theologen en filosofen uit Nederland en België, zowel uit rk als 

protestantse traditie rond de betekenis van God, geloof en kerk in het 

perspectief van cultuur en samenleving, over o.a. woorden als bevrijding en 

heiligheid in de Joodse en christelijke traditie 

Bb  109 

Mozes : leider tegen wil en dank / Hans Stolp ; [ill. en eindred.: Bert den 

Hartog]. - Kampen : Kok, cop. 1997. - ISBN 90-242-9202-6 (boek) 

Uitg. in samenw. met de NCRV  

 Het verhaal van Mozes herkenbaar in het levenslot van miljoenen 

 kinderen, in de geschiedenis en nog steeds, die zonder uitzicht op een  

 menselijk bestaan worden geboren. Mozes klimt op tot leider van het 

 volk Israël 

Bb  110 

Portret van een priester : het leven van Alphons Ariëns in woord en 

beeld. - Hilversum : Gooi en Sticht, 1980. - ISBN 90-304-0182-6 geb 
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 Levensbeschrijving  van Alphonse Marie Auguste Joseph Ariëns 

 1860-1928, oprichter van de Katholieke ArbeidersBeweging (1889), 

 van de bestrijding van alcoholisme 

     Bb 111 

Christuservaringen : van vroeger en nu / Schaik, John van. - Kampen : 

Ten Have, cop. 2004. - ISBN 9025954499 

 De wijze van terugkeer van de apocalyptische Mensenzoon in de  

 hoedanigheid van een etherische lichtgestalte wordt in de geschie-  

 denis van de mens na Christus geschetst. Waarom en hoe hebben   

 mensen ervaringen beschreven als Christusontmoetingen? Sommigen 

zien hem in kruistekens in de lucht, in een klein kind, een grijsaard, 

een jonge man, in natuurkrachten afhankelijk van de periode in de tijd, 

terwijl de New-Age-beweging spreekt over "het  Christusbewustzijn". 

Een studie over de periode vanaf Jezus' Hemelvaart tot deze eeuw 

     Bb 112 

Eindbestemming : getuigen van leven en dood / Lemmons, Thom. - 

Heerenveen : Barnabas, cop. 1989. - ISBN 9058293777 

 Vert. van: Destiny by choice / Thom Lennons. - Oregon : Questar 

 Publisher, cop. 1989 ; Margriet Visser-Slofstra [vert. uit het 

 Amerikaans] 

De confrontatie met het levenseinde brengt mensen tot beslissende 

keuzes. Ook bijbelse personen worstelden met leven en dood.  Adam, 

Ruth, David, Isaäk, de vrouw van Job, Lazarus en Petrus hadden ieder 

met hun nog altijd herkenbare vragen, fouten, idealen  en 

aanvechtingen over hun naderende levenseinde 

   Bb 113 

Mijn eigen bijbeltje / Betty Fletcher [tekst] ; Lou Police [ill.]. - 5e dr. - 

Hoornaar : Gideon, cop. 2006 . - ISBN 9060676947 

Prachtige verhalen uit het Eerste en het Tweede Testament om voor te 

lezen en voor kinderen tot 7 jaar 

   Bb 114 

Bijbel voor mij / Andy Hermans-Van Rijn [vert. uit het Engels] ; Ralph 

Voltz [ill.]. - Amsterdam : Ark, cop. 2003 . - ISBN 9033829312 

Een kartonboek met bekende bijbelverhalen uit het Eerste en het 

Tweede Testament 

   Bb 115 

Op weg : verhalen uit de bijbel voor kinderen / Baukje Offringa [tekst] ; 

Lika Tov [tek.]. - Zoetermeer : Meinema, cop. 1994 . - ISBN 9021135957 

Op de vraag "Hoe ziet God eruit?" krijg je geen antwoord. Op de 

vraag "Hoe is God?" kun je in de bijbelverhalen al lezend antwoorden  

   Bb 116 

Het verhaal van Israël : het Oude Testament voor kinderen / W. Beneker, 

Hanna Lam. - Wageningen : Zomer & Keuning, cop. 1975  

ISBN 9021045818 

 Voorleesboek voor kinderen tot 8 jaar  

   Bb 117 
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Het verhaal van Jezus : het Nieuwe Testament voor kinderen / W. 

Beneker, Hanna Lam. - Wageningen : Zomer & Keuning, cop. 1974  

ISBN 902104580X 

 Voorleesboek voor kinderen tot 8 jaar 

   Bb 118 

Bijbel verhalen opnieuw verteld / Gertrud Fussenegger [tekst] ; Janusz  

Grabianski [tek.]. - 3e dr. - Wageningen : Zomer & Keuning, cop. 1977 

ISBN 9021046903 

Verhalen uit het Oude en Nieuwe testament en het boek Openbaring 

verteld voor kinderen 

   Bb 119 

Mijn eerste bijbel / Nelleke van der Zwan [vert. uit het Engels] ; John Dillow 

[ill.]. - [S.l.] : Parragon Books, cop. 2003 . - ISBN 9781405400916 

De prachtige illustraties en de eenvoudige maar levendige vertelstijl 

laten jonge kinderen kennismaken met de bijbel 

   Bb 120 

Het verhaal van de schepping : zie en zeg! / Christina Goodings [tekst] ; 

Melanie Mitchell [ill.]. - Amsterdam : Ark Boeken, cop. 2008 

ISBN 9789033830242 

 Lees en kijk hoe God de wereld schept met de allerkleinsten 

   Bb   122 

Bijbels woordenboek / Frithiof Dahlby. - 10e dr. - Baarn : Ten Have, cop. 

1973 . - ISBN 9025941125 

 Naslagboek 

   Bb   123 

Het bijbels namenboek / Jurriaan Wijchers en Simon Kat. - 's-Gravenhage : 

Boekencentrum, cop. 1982 . - ISBN 9023918916 

 Naslagboek 

   Bb   124 

Bijbelse tijdgenoten 11 geschiedenissen uit het Oude en Nieuwe 

Testament / Bob Smalhout. - Utrecht : Het Spectrum, cop. 1997 

ISBN 9027456562 

Bijbelse figuren in hun tijd gezien door de ogen van de 20e eeuw met 

logische verklaringen voor sociale, fysieke, politieke en  

   Bb   125 

Norbertus van Gennep Godzoeker in tijden van verandering / Peter 

Nissen. - Heeswijk : Abdij van Berne, cop. 2009. - ISBN 9070395322 

Geschiedenis van de kloosterorde van de Premonstratenzers en 

Premonstratenzerinnen, beter bekend als Norbertijnen en 

Norbertinessen 
Bb 126 

Beeld van Christus / Denis Thomas ; J. Honders [vert. uit het Engels]. - Alphen aan den 

Rijn : Septuaginta, cop. 1979. - ISBN 9061130735 

Oorspr. titel: The face of Christ 

Van de beroemdste man die ooit geleefd heeft bestaat geen portret. In  beelden, 

schilderingen, fresco's probeerden kunstenaars het gelaat van Christus te 

herscheppen, geïnspireerd door beelden van de mens zoals hij is of zou willen zijn. 
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Bb 127 

Groeien in geloven / Mark-Robin Hoogland. - Heeswijk : Abdij van Berne, cop. 2011 

ISBN 9789089720344 

Een manier om regelmatig tot gebed te komen, te lezen en stil te worden, om je te 

bezinnen over jouw relatie met God  

Bb 128 

N!ets is onmogelijk : in gesprek met mensen die niet konden geloven / Andries Knevel. 

- Kampen : Kok, cop. 2010. - ISBN 9789043518376 

“Gelovigen zijn hypocriete mensen, die hun verstand niet gebruiken en ook nog 

bang zijn om de werkelijkheid onder ogen te zien” als hedendaags beeld in de 

media. Gefascineerd waarom nu in deze tijd atheïsten en agnostici toch christen 

worden. 

Bb 130 

Iemand had twee zonen : het ware verhaal over een vader, zijn zonen en een 

schokkende moord / John MacArthur. - Veenendaal : Grace Publishing House, cop. 2008 

ISBN 9789077669280 

 Oorspr. titel: A tale of two sons Vert. uit het Engels: Arie Pellegrom 

Een gelijkenis over opstandigheid, berouw en onmetelijke genade. Nu ook met de 

rol, die de oudste broer speelt, belicht 

Bb 131 

150 Psalmen vrij / Oosterhuis, Huub. - 2e dr. - [Baarn] : Ten Have, cop. 

2011. - ISBN 789025901103 

Een inspiratiebron voor kerkelijke en niet-kerkelijke liefhebbers van 

poëzie: alle 150 psalmen vertaald in poëtisch en zingbaar Nederlands,   

waarin de God van de psalmen in deze vertaling "vriend voor het 

leven" is. 

Bb 132 

Mijn bijbel : de mooiste verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament / 

Lois Rock [tkst] ; Sophie Allsopp [ill.]. - Utrecht : Callenbach, cop. 2013 

ISBN 9789026606991 NUR 224 

 Verhalen worden kort ingeleid in hun context, mooi geïllustreerd; 

voor  

 kinderen vanaf 7 jaar 

Bb 133 

365 Dagen Bijbel : een verhaal voor elke dag van het jaar / Marieke 

Middel-Lalleman [vert. uit het Engels] ;  Gustavo Mazali [ill.]. - Amsterdam : 

Ark Media, cop. 2012. - ISBN 9789033831508 

De verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament zijn gelijkmatig 

verdeeld. Naast alle bekende verhalen worden soms ook de wat 

minder bekende passages uit de Bijbel herverteld. Zo wordt, naast 

de obligate ontmoeting met Goliath, de beschrijving van het leven 

van David verder uitgebreid door bijvoorbeeld ook te vertellen over 

zijn relatie met Saul, Jonathan, Abimelech, Nabal en de profeet 

Nathan. De auteur blijft dicht bij de originele Bijbelteksten, wijdt 

nergens uit, fantaseert er geen zaken bij en moraliseert niet. De 

verhalen worden kort en bondig, maar grotendeels wel volledig 

verteld. Positief van deze Bijbel is dat de verhalen vrij dicht bij de 

originele blijven. Voor kinderen vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. 
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Bb 134 

Zacharia keert terug / Lynn Austin. - Utrecht : Voorhoeve, cop. 2013 

ISBN 9789029722261NUR302 

 Jarenlang heeft Iddo moeten toezien hoe zijn kinderen en 

kleinkinderen  

verder van het geloof afdwaalden. Maar nu heeft hij weer een 

sprankje hoop: koning Cyrus geeft de Isra‰lieten toestemming om 

terug te keren naar Jeruzalem. Enthousiast treft hij voorbereidingen 

voor het vertrek. Zijn familie, die het goed voor elkaar heeft in de 

Babylonische samenleving, is echter niet van plan om met hem mee 

te gaan. Zacharia, Iddo's oudste kleinzoon, voelt zich verscheurd 

tussen zijn grootvaders geloof en het succes van zijn vader in 

Babylon. Op een dag hoort hij voor het eerst Gods stem, die hem 

aanspoort om met zijn grootvader mee te gaan naar het land dat Hij 

Zijn volk beloofde. 

Bb 135 

De mandolinespeler / Chris Fabry. - Kampen : Kok, cop. 2010 

ISBN 9789043520256 

Mandolinespeler Billy Allman is hoogbegaafd, maar heeft op 

sociaal gebied zijn beperkingen. Hij wil zijn leven in dienst stellen 

van God, alleen lijkt de wereld zich tegen hem te keren. De engel 

Malachi krijgt de opdracht Billy te beschermen. Het is niet de taak 

waar hij op hoopte, maar elke pijnlijke stap van Billy maakt wel 

Gods grotere plan zichtbaar en dat plan is anders dan Malachi 

aanvankelijk dacht. Een prachtig lied verandert voor altijd de levens 

van mensen. 

Bb 136 

Het huis van Musume / Ann Tatlock. - Heerenveen : Barnabas, cop. 2008 

ISBN 9789085201090 

Bittere consequenties van racisme, maar ook vergeving en 

verzoening, tegen de achtergrond van de Amerikaanse 

geschiedenis, worden uitgewerkt  

 


