
 

Op 1e en 2e Pinksterdag doen veel jongeren belijdenis. Bent u op 
zoek naar een boek dat u bij deze gelegenheid kunt geven? Lees dan 
snel verder! En: bij Den Hertog pakken we het gratis voor u in.  

 
Belijdenisgeschenken 

 

Christen zijn in het dagelijks leven 

J.C. Ryle  

 

Een handboek over de praktijk van het christelijk 

geloof. Met gevoel voor realiteit bespreekt Ryle op de 

hem eigen krachtige en doordringende wijze de 

belangrijkste thema's van het christelijk leven.  

 

€ 24,99 meer winkelmand 

 

 

Zicht op Jezus 

Evert Barten 

 

Zicht op Jezus is een weergave van Ambrosius' boek 

in de taal van nu. Op een eigentijdse manier en aan 

de hand van herkenbare vragen kun je de rijkdom van 

Het zien op Jezus leren kennen. 

 

€ 19,90 meer winkelmand 

 

 

De beslissende keus 

Ds. G.W.S. Mulder 

 

Dit boek gaat over keuzes maken in het licht van Gods 

Woord. Niet onze keus is van doorslaggevend belang, 

maar die van de Heere. Zijn keus is volmaakt, onze 

keus niet. Toch mogen mensen door Gods verkiezend 

welbehagen de goede keus doen.  

 

€ 15,90 meer winkelmand 

 

 

Leven als christen 

Ds. D.W. Tuinier 

 

Bij Christus hoort de naam 'christen', volgeling van 

Jezus Christus. Je bent een kind van God als je door 

het ware geloof een band hebt met Christus. De Geest 

van Christus woont en werkt dan in je hart. Je bent 

christen in woord én daad. 

 

€ 9,90 meer winkelmand 
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Strijdt om in te gaan 

John Bunyan 

 

Het Koninkrijk van God wordt wel met een stad 

vergeleken. Het kost strijd om binnen te gaan. 

Christus Zelf roept op tot deze strijd: Strijdt om in te 

gaan door de enge poort.  

 

€ 13,50 meer winkelmand 

 

 

Hemels onderwijs 

Ds. D. Heemskerk 

 

De hoogste Profeet en Leraar geeft in de zalig-

sprekingen aan wat de eigenschappen en de 

kenmerken zijn van de oprecht gelovigen. Hemels 

onderwijs behandelt iedere zaligspreking afzonderlijk 

en laat zien hoe daarin een schat aan geestelijk 

onderwijs te vinden is. 

 

€ 12,50 meer winkelmand 

 

 

Doet dat tot Mijn gedachtenis 

Ds. J. Westerink 

 

In 25 korte hoofdstukken wordt het avondmaals-

formulier op de voet gevolgd. Het is de hartelijke wens 

van de schrijver dat de lezer de schat van dit formulier 

mag zien opengaan en hij of zij gezegend zal worden 

door het pastorale onderwijs dat de kerk van de 

Reformatie aan ons heeft doorgegeven. Het formulier 

bevat het volle Evangelie, vol van diepe ernst en rijke 

vertroosting. 

 

€ 17,50 meer winkelmand 

 

 

Het ABC van het geloof 

Alexander Comrie  

 

In 1739 verscheen de eerste druk van Het ABC des 

geloofs. Dit boek is een verkorte weergave van een 

aantal preken, die hij in de voorafgaande jaren 

gehouden had over verschillende benamingen voor het 

geloof. 

 

€ 19,95 meer winkelmand 

 

http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1SUl5bSgpXUEhVVgUFVQ
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1SUl5bSgpXUEhVVgUFVQ
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1SUl5bSgpXUEhVVgUFVQ
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1SUl5aSgpXUEhVVgUFVQ
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1XVFEfBQtRGABRUQEG
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1XVFEfBQtRGABRUQEG
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1XVFEfBQtRGABRUQEG
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1RXV5VSgpXUEhVVgUFVQ
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1RXV9QSgpXUEhVVgUFVQ
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1RXV9QSgpXUEhVVgUFVQ
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1RXV9QSgpXUEhVVgUFVQ
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1RXV9XSgpXUEhVVgUFVQ
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1QU1QfBQtRGABRUQEG
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1QU1QfBQtRGABRUQEG
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1QU1QfBQtRGABRUQEG
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1RUlJbSgpXUEhVVgUFVQ
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1SUl5bSgpXUEhVVgUFVQ
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1XVFEfBQtRGABRUQEG
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1RXV9QSgpXUEhVVgUFVQ
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1QU1QfBQtRGABRUQEG


 

Morgen kies ik weer voor God 

Michel en Annemarie van Heijningen 

 

Inspirerend boekje over allerlei onderwerpen die met 

belijdenis te maken hebben. Is het bijvoorbeeld wat je 

had verwacht? Hoe kun je je geloof levend houden? 

Praktische en uitdagende tips om na je belijdenis met 

het geloof bezig te blijven. 

 

€ 5,95 meer winkelmand 

 

 

Stevig in je schoenen 

Dirk-Jan Nijsink 

 

Je bent christen en je staat midden in de samenleving 

waarin maar weinig christenen zijn. Vaak merk je dat 

je als christen heel anders denkt dan anderen. Dit 

boek kan je helpen om te denken en te leven als een 

christen in een postmoderne samenleving. 

 

€ 9,95 meer winkelmand 

 

 

Hoe word ik een kind van God? 

Ds. M.M. van Campen 

 

Dit boekje bevat Bijbelse antwoorden op serieuze 

vragen. Het is de wens van de auteur dat het voor 

veel jonge zoekers tot rijke zegen zal zijn, zodat zij 

zullen worden tot zangers van het heil! 

 

€ 8,95 meer winkelmand 

 

 

Alles uit Hem 

Ds. C.G. Vreugdenhil 

 

In dit boek wordt de orde des heils uitvoerig 

behandeld. Op pastorale wijze legt de auteur uit wat 

roeping, wedergeboorte en geloof is. Daarnaast 

bespreekt hij de volharding van de heiligen, het 

sterven, de opstanding en de nieuwe hemel en de 

nieuwe aarde.  

 

€ 14,95 meer winkelmand 

 

 

Tekstbord - Belijdenis 

Steigerhout met ophangkoord, 20 x 30 cm. 

 

U bent de God die roept,  

mijn hart en leven zoekt,  

die mij gevonden heeft,  

het eeuwige leven geeft. 

 

Als aan U toegewijd, 

mijn hart en mond belijdt: 

Ja Jezus is mijn Heer; 

dan kniel ik voor U neer. 

http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1RXV5USgpXUEhVVgUFVQ
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1RXV5USgpXUEhVVgUFVQ
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1RXV5USgpXUEhVVgUFVQ
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1RXV5bSgpXUEhVVgUFVQ
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1WUVUfBQtRGABRUQEG
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1WUVUfBQtRGABRUQEG
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1WUVUfBQtRGABRUQEG
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1RXV5aSgpXUEhVVgUFVQ
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1RXV9TSgpXUEhVVgUFVQ
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1RXV9TSgpXUEhVVgUFVQ
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1RXV9TSgpXUEhVVgUFVQ
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1RXV9SSgpXUEhVVgUFVQ
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1SUFNVSgpXUEhVVgUFVQ
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1SUFNVSgpXUEhVVgUFVQ
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1SUFNVSgpXUEhVVgUFVQ
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1SUFNUSgpXUEhVVgUFVQ
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1WV1YfBQtRGABRUQEG
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1RXV5USgpXUEhVVgUFVQ
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1WUVUfBQtRGABRUQEG
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1RXV9TSgpXUEhVVgUFVQ
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1SUFNVSgpXUEhVVgUFVQ
http://nieuwsbrief.hertog.nl/lists/lt.php?id=fx1WV1YfBQtRGABRUQEG


 

Ik heb jou gekozen, 

opgedragen om mijn weg te gaan. 

In Mij blijvend vrucht te dragen, 

ga dan in mijn Naam. 

 

Heer, wij zeggen ja en amen, 

brengen U daarvoor de eer. 

Wij belijden allen samen; 

Jezus onze Heer. 

 

€ 14,95 meer winkelmand 

 

Klik hier voor meer belijdenisgeschenken. 
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