
Boeken voor uitleg bij de Bijbel: 

Mattew Henry, Bijbelverklaring  

Er is een uitgebreide uitgave en een verkorte versie. De verkorte ook heel bruikbaar  

(en goedkoper). 

Uitlegbijbel Uitg. De Banier 

Bedoeld voor jongeren, maar ook bruikbaar voor ouderen. Verklaart alle moeilijke woorden,  

en geeft  (heel) korte uitleg. Verschijnt zomer 1015 D.v. 

Serie: Aan u geschreven. Uitg. De Banier 

Over de Brieven in het NT. Uitg. De Banier. Bedoeld voor jongeren. Geschikt bij   

huisgodsdienst. 

 

Boeken over het Godsbestaan; de betrouwbaarheid van de Bijbel; de waarheid van het 

Christelijk geloof: 

 

Ik heb te weinig geloof om atheïst te zijn. Geisler&Tuk. Uitg. De Ark  

Dit boek maakt duidelijk dat het niet dwaas is om in het bestaan van God en in de Bijbel te 

geloven. Het boek vereist wel enige denkkracht om alles te kunnen volgen. Leerstellig zijn er 

hier en daar kanttekeningen te maken. 

Waar is God? ds. N. den Ouden 

Boek voor jonge mensen die met vragen leven als: Waarom zou het christelijk geloof waar 

zijn? Waarom laat God zoveel kwaad toe? Enz. Makkelijk te lezen. 

Moderne Wetenschap in de Bijbel, Ben Hobrink 

Een boek dat op verrassende manier de waarheid van de Bijbel aantoont, juist ook in 

wetenschappelijk opzicht. Is goed leesbaar voor een geïnteresseerde jongere. 

 

Boeken over geestelijke vragen/geestelijk leven: 

Wat moet ik doen om Zalig te worden. Angel James. Uitg. De Groot, Goudriaan 

Dit boek is vooral bedoeld voor jonge mensen. Het is zeer velen tot zegen geweest. 

Betrouwbare gids naar de hemel, Joseph Alleine, Uitg. Den Hertog 

Ook dit boek is velen tot zegen geweest. Het laat de uiterst ellendige toestand zien van 

onbekeerde harten. Wijst ook de weg naar de zaligheid. Is iets meer voor ouderen bestemd als 

bovenstaand boek. 

Bron van Zaligheid, Robert Murray MacCheyne. Pas opnieuw verschenen. 

Boek met korte, zeer indringende preken van deze jonggestorven predikant. Goed leesbaar.  

De getrouwe Getuige, Robert Murray MacCheyne, 

Hiervan geldt hetzelfde als bovenstaande. Maar dit boek is veel dunner (15 preken). En zo 

zijn er nog veel meer boeken van MacCheyne. 

Heiligmaking, J.C. Ryle 

Dit boek gaat niet over heiligmaking alleen. Er worden verschillende onderwerpen behandeld. 

Ryle schrijft eenvoudig en fris en direct. Uitg. Om Sions wil. 

Christen-zijn in het dagelijks leven, J.C. Ryle, Uitg. De Groot 

Is makkelijk leesbaar. Behandelt vooral praktische onderwerpen als Bijbellezen en gebed,  

Gezondheid en ziekte, Heilig Avondmaal enz. Ook geschikt voor jongeren. 

 



 

Het zien op Jezus, Isaäc Ambrosius 

Heel bijzonder boek waarin de schrijver maar blijft mediteren over het de persoon en het werk 

van Christus. Het is niet een makkelijk leesbaar boek. Het moet ook echt mediterend gelezen 

worden. Maar het is bijzonder rijk. 

Eenvoudige Oefeningen, Wulfert Floor 

Deze “oefeningen” zijn echt eenvoudig. Iedereen kan ze begrijpen. Floor was boer en preekte 

op zijn boerderij. De preken zijn ernstig en bijbels/zuiver.  

Komen tot Jezus Christus, John Bunyan. Uitg. Groen 

Dit is eigenlijk een breed uitgewerkte preek van John Bunyan. Het vereist misschien wat 

inspanning om het te lezen, maar het geeft heel bijzonder antwoord op tal van harte vragen. 

Des Christens Groot Interest, William Guthrie, Uitg. Den Hertog 

Boek wil vooral helpen bij vragen rondom de zekerheid van het geloof. Vraagt wel aandachtig 

lezen. Zeer aanbevolen door John Owen. 

De stem van het hart, John Newton 

Dichter van Amazing Grace. Brieven waarin hij antwoord geeft op veel geestelijke vragen. 

Vrij eenvoudig te lezen. Heel mooi. Uitg. gebr. Coster. 

In al hun benauwdheden benauwd, Murdoch Campbell, Uitg. Om Sions wil. 

Mooi boek, vooral als we met moeilijkheden en zorgen te maken hebben. Hij haalt heel veel 

voorbeelden aan uit het leven van Gods kinderen. 

Leven met Christus, Mary Winslow, Groot Goudriaan 

Brieven van een jonge weduwe. Je proeft er een warm geestelijk leven in. Jaloersmakend. 

Leest niet heel moeilijk. 

De onnaspeurlijke rijkdom van Christus, Ruth Bryan 

Brieven van een eenvoudige vrouw. Ze zijn wat vergelijkbaar met die van Mary Winslow. 

Ook hierin is veel raadgeving bij geestelijke vragen. 

 

Bijzonder ook voor jongeren: 

Zicht op Jezus,  Evert van Barten 

Eigentijdse weergave van “Het zien op Jezus” van Isaäc Ambrosius. Erg aanbevolen 

Op leven en dood. Evert van Barten 

Eigentijdse weergave van “De Viervoudige Staat” van Thomas Boston. 

 

Boeken om uit te delen aan hen die niets weten van Gods Woord: 

 

Het Levende Woord Uitgave van het Nieuwe Testament, met de eerste hoofdstukken uit 

Genesis en een aantal gedeelten uit Psalmen en Profeten. 

Ze kosten maar 1 euro. Wordt uitgegeven door evangelisatie Herst. Herv. Kerk. 

 

Jezus onze eindbestemming, Wilhelm Bush, Uitg. Gideon 

Heel eenvoudig en kernachtig, met heel veel voorbeelden uit het dagelijks leven. 

 

 


