Boeken- en cd/dvd-nieuws Maart 2016
Mattheus Passie Simon
Rattle conducts the
Berliner Philharmoniker.

De Handelingen
Deze DVD verhaalt het
boek “handelingen”, met
andere woorden, we volgen
de eerste Christenen in hun
leven na de verrijzenis van
Christus. Het is de
voortzetting van het
evangelie van Lucas.

2 DVD en 1 blue ray schijf.
Herbeleef thuis een
prachtopname van de Mattheuspassie: meditatie,
bezinning, verdieping….
Ons diep verdriet borrelt op bij dit lijden, zo intens
en authentiek; levend geworden door de kunst
van Bach. 39,90 €. Bestel hier

Johannes Passie.
Simon Rattle conducts the
Berliner Philharmoniker
2 DVD en 1 Blue ray schijf.
Een unieke opname..
39,90 €. Bestel hier

Where hope
grows: waar
hoop groeit.

Het laat ons kennismaken
met de eerste kerk, haar
moeilijkheden, uitdagingen,
fouten en falen, slagen en gelukken… De eerste
misverstanden tussen de apostelen, hun
oplossing. Het illustreert het leven van de
volgelingen van Jezus na zijn heengaan naar de
vader.
12,95 € Bestel hier

A History of Christianity

gepresenteerd door Diarmaid
MacCulloch, toonaangevend
historicus en hoogleraar
De carrière van een
geschiedenis aan het Curch
professionele
at St. Cross College in
honkballer komt tot
Oxford. In deze fascinerende
een einde dankzij
documentaireserie behandelt
persoonlijke
hij de evolutie van het
problemen. Wanneer
christelijk geloof en de vier
hij kennis maakt met voornaamste richtingen: Orthodox, Oosters,
een bijzondere
Westers Katholiek en Protestant.
jongen die in de plaatselijke supermarkt werkt,
Deze DVD’s geven een beeld van het christendom:
krijgt zijn leven een nieuwe wending. Het lijkt wel ontstaan, groei, groeipijnen, problemen,
of de jongen met het Downsyndroom hem
successen, dat velen van ons helemaal niet
eindelijk wakker schudt.
kennen. Tijd nemen om kennis te maken met de
Bestel hier
geschiedenis van een geloof dat onze samenleving
zolang en nog gestalte geeft.
Bestel hier
Voor eerste en plechtige communicaten zijn geschenken beschikbaar. Vooral ook bijbels: een
geïllustreerde kennismaking met het boek dat ons leven richt.

