Gespreksmateriaal
Korte samenvatting: Welke goede, boeiende materialen en boekjes zijn er beschikbaar voor
gemeentekringen/gespreksgroepen? Hier vind je een opsomming van materialen waarmee positieve
ervaring is opgedaan. Natuurlijk zullen smaken verschillen. En … help de lijst aanvullen via de
websitebeheerder.
Bron (en toegepast in ABC-gemeente): diverse bronnen
Naam en mailadres voor meer informatie: Gerard van der Schee, gerard@vdschee.nl
Op ABC-intranet sinds: 2017
1. Zinvol leven; acht hoofdstukken over het Bijbelboek Prediker; geschreven door Stefan Paas
en Siebrand Wierda; 2e druk 2011 - Boekencentrum
2. Geloven zoals je bent; elf hoofdstukken over de invloed van je persoonlijke stijl op je
verhouding tot God en anderen; geschreven door Wil Doornenbal; 2002 – Boekencentrum
3. De ontdekking van het avondmaal; vierentwintig korte hoofdstukken over Bijbelgedeelten
die betrekking hebben op het vieren van het avondmaal; geschreven door Arie-Jan Mulder;
3e druk 2011 – De Lepelaar
4. Onderweg met Jozef; twintig hoofdstukken over het leven van Jozef; geschreven door Henk
Stoorvogel; 2011 – Voorhoeve
5. Onderweg met Mozes; twintig hoofdstukken over het leven van Mozes; geschreven door
Henk Stoorvogel; 2012 – Voorhoeve
6. Onderweg met Paulus; twintig hoofdstukken over het leven van Paulus; geschreven door
Henk Stoorvogel; 2e druk 2012 – Voorhoeve
7. Onderweg met de barmhartige Samaritaan; twintig hoofdstukken over aspecten van
barmhartigheid; geschreven door Henk Stoorvogel en Tiemen Westerduin;2e druk 2013 –
Voorhoeve
8. Een hart voor mensen; in zes hoofdstukken 40 dagen over het leren liefhebben zoals Jezus
deed; geschreven door Tom Holladay; 2010 – Medema
9. Liefde aanvaarding en vergeving; acht hoofdstukken (zonder gespreksvragen) over hoed
kerk werkelijk christelijk kan zijn in een niet-christelijke omgeving; geschreven door Jerry
Cook; 10e druk 2010 – Gideon
10. De tien geboden; tien hoofdstukken n.a.v. tv-serie met Adrian Snell; 1999 - EO
11. De ideale kerk- waar onvolmaakte mensen God ontmoeten; Vier hoofdonderwerpen met
totaal 25 hoofdstukken in 228 pagina’s; geschreven Larry Crabb; 2010- Voorhoeve
12. Bergen met een boodschap; negen Bijbelstudies (met DvD) over geestelijke hoogte- en
dieptepunten a.h.v. bergen uit de Bijbel; geschreven door Jan Kees Nentjes (EO); 2010 – Kok
13. Hete hangijzers; zeventien kritische vragen aan het christelijk geloof vanuit apologetisch
gezichtspunt; geschreven onder redactie van Martine van Veelen en Cees Dekker.; 2009 –
Buijten en Schipperheijn, 312 pagina’s.
14. Goed Boos; twaalf bijbelverhalen waarin boosheid een rol speelt; over Kain, Jona, Jezus,
Paulus etc. Met gevarieerde gespreksvragen, praktische tips over hoe op een goede manier
boos te zijn; plus een 30-dagen bijbelleesrooster. Door Gerard van der Schee, 2015, 106
pagina’s www.goedboos.com

15. Nee, niet naar Nineve; negendertig korte boeiende overdenkingen over Jona (dus geschikt
voor bv. 6 maal). Zonder gespreksvragen. Geschreven door Anne van der Bijl en Al Janssen;
2011, Ark Media, 124 kleine pagina’s.
16. Het wonder van het kruis. Voor in de lijdenstijd. Zonder gespreksvragen. Wilkin van der
Kamp, 2008, Crosslightmedia, 293 pagina’s.
17. De feesten van Israël. Tien hoofdstukken. O.a. over de voor- en najaarsfeesten en de sabbat.
Evert van der Poll, 1997, Uiteverij Shalom, 190 pagina’s
18. Geen dag zonder aanbidding; Eenendertig korte dagoverdenkingen met extra hoofdstukken
over het belang en een leven van lofprijzing. Ruth Myers, 2001, Navigatorboeken, 137
pagina’s
19. Onderweg. In 10 stappen/hoofdstukken door het evangelie van Marcus. Jos van Dijken,
Novapres, 70 pagina’s
20. In gesprek met .. Korte beschrijving van tien boeiende gesprekken uit de Bijbel van Jezus met
mensen. Met gespreksvragen. Jos van Dijken, Novapres, 45 pagina’s
21. …..

