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Geroepen om te zingen
Liederen om te vieren met kinderen en jongeren
Samenstelling: Geert Tromp
Waar vierend en vertellend met kinderen en jongeren stilgestaan
wordt bij het geheim van God, blijkt telkens opnieuw behoefte
te zijn aan voor hen bruikbare liederen. In deze bundel zijn 255
liederen bijeengebracht waarbij, behalve uit nieuw materiaal,
geput is uit meer dan 50 verschillende liederenbundels. Deze
verzameling is ontstaan vanuit de vraag naar liederen voor
kinderen en jongeren voor gebruik in de kerkdienst.
Paperb. 16x24 cm, ISBN 978 90 5263 0240, 176 pag. prijs € 5,00
Geroepen om te zingen klein, liederen voor kinderen en jongeren
Geniet 11x16 cm, ISBN 978 90 5263 0243, prijs € 1,- min. 10 ex.

Klein Vierboek, vieren met kinderen
In dit ‘klein vierboek’ geven wij liturgiesuggesties voor
vieringen met kinderen. Deze suggesties zijn te gebruiken in de reguliere kerkdiensten waarbij kinderen
aanwezig zijn en wanneer je met de kinderen alleen
bent in bijvoorbeeld de kinderdienst.
Thuis zul je anders bidden dan met de hele gemeente
(waar ook volwassenen zijn). In de kinderdienst zal
de taal eenvoudiger kunnen zijn, omdat er dan geen ‘groten’ mee doen. Overigens is het
opvallend dat de kinderen het spannend vinden als ze een plek krijgen in de wereld van de
volwassenen. We overvragen hen niet als we hen mee laten bidden met de voorganger aan
het begin van de viering. Zegt de voorganger ‘grote’ woorden als gerechtigheid en barmhartigheid, de kinderen worden eenvoudiger woorden in de mond gelegd.
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Op wie wij wachten

con†act

Liederen en gezangen
Een rijke verzameling liederen voor
Advent en kerst voor gebruik in (bijna)
iedere gemeente. Heldere teksten
passend bij de lezingen uit Jesaja,
Johannes, Matteus en Lucas, eenvoudig
in te studeren melodiën. Bij de uitgave zit
tevens een boekje met liturgische handreiking en (bijbel) teksten, waardoor het
zich ook laat gebruiken bij vieringen in
andere kringen. Veel liederen zijn ook op
andere momenten in het kerkelijk jaar (bv
Vredeszondag) te zingen.
Op wie wij wachten (CD)
CD met 31 liederen en gezangen voor
advent en kerstmis. cd 387-7
Michael Steehouder
ISBN: 978 90 5263 1950,
prijs € 13,50 inclusief CD

Alle genoemde prijzen zijn exclusief portokosten

HAGAR
en andere verhalen
in de schaduw van de schriften
Zoals het voor een foto verschil maakt
welke belichting je gebruikt, zo maakt
het voor het lezen van (bijbel)verhalen uit, welke figuur je uitlicht. Veel
bijbelse figuren komen zelden op de
voorgrond. Omdat ze maar een bijrol
vervullen, of omdat ze nooit op het
leesrooster staan, of omdat we nu
eenmaal gewend zijn aan hun plaats
in de marge. En zelfs als een figuur
wèl bekend en vertrouwd is, kan een
nieuw licht uitdagen tot een opnieuw
zoeken naar de betekenis voor vandaag, hier en nu.
Heleen Pasma
ISBN 978 90 5263 8799,
138 pag. prijs € 15,00

Lise Miedema, Anneke van Wijngaarden, Anna Zegwaard.
ISBN 978 90 5263 8782, 56 pag. prijs € 5,-

Kijk op onze website www.narratio.nl voor meer aanbiedingen
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De kunst van het pastoraat
Dick van Kampen e.a.

•

Gezegend leven
Riet Bons-Storm

•

Wie weet morgen
Christine van Reeuwijk

•

Met een been in de kerk
Riet Bons-Storm

exclusief verzendkosten

Eenzaamheid is een onderwerp waar steeds vaker aandacht
voor wordt gevraagd. Toch kan het ons verrassen wanneer
iemand van wie we het niet verwacht hadden, aangeeft eenzaam
te zijn. Wat kunnen we dan doen? In dit boekje lees je wat eenzaamheid is en hoe we er mee om zouden kunnen gaan.
Dichter bij Eenzaamheid is een laagdrempelig boekje met voorbeelden en suggesties. Geschikt
om te lezen voor wie meer over
eenzaamheid wil weten, maar ook
prima te gebruiken wanneer eenzaamheid ter sprake komt binnen
een geloofsgemeenschap.
Annemarie Roding-Schilt is werkzaam als predikant-geestelijk
verzorger in de ouderenzorg.
ISBN 978 90 5263 8768, 122 pag. prijs € 12,50
Annemarie Roding-Schilt schreef eerder ook het boekje
‘De dementie-vriendelijke kerk’.
ISBN 978 90 5263 8959, 84 pag. prijs € 10,00

Geen zee te hoog

Heleen Pasma schreef eerder
samen met Annemarie Hagoort
het boek ‘JEMIMA, dochter van Job’.
ISBN 978 90 5263 4524, 88 pag.
prijs € 9,00

Als een zee in haar leven, die
ineens heftig te keer gaat en
toch goed te bevaren is vanuit
het wonderlijke en kleurrijke.
Vijf keer is het kantje boord en
‘flirt’ ze met de dood. Daardoor zijn haar leven en geloof
kleurrijk geworden. Ook door
Turkse en Marokkaanse vrouwen en het schrijven van een
politieke beleidsnota voor het
Minderheden en Vluchtelingenbeleid. Door vragen van

“Goeie genade!”

Janneke Nijboer muziek van Margreet Pols
ISBN 978 90 5263 1271, prijs € 25,- inclusief CD

Aanbieding
voor € 2,50
•

Dichter bij eenzaamheid

Als KANKER je pad kruist, Mettie Boonstra
“Goeie genade” roept een mens al snel, wanneer er
bij haar, uit het niets, longkanker wordt geconstateerd.
Wat een geluk als er toch, met positief resultaat, geopereerd kan worden. Maar wat moet je, als er na een jaar
in de andere long eveneens een kwaadaardige tumor
wordt aangetroffen en ook die verwijderd moet worden? Je zou toch alle vertrouwen in het leven verliezen?
Maar goddank is er ook die andere “goeie genade”, die
kracht van liefde en vriendschap, van een geloof dat de
twijfel te boven gaat.
ISBN 978 90 5263 8775, 114 pag. prijs € 12,50

Met Engelengeduld Kerstoratorium bij Lucas 1 en 2
Toegankelijk oratorium in taal en muziek, waarin de verhaallijn van Lucas 1 en 2 gevolgd wordt. Dit kerstoratorium
is geschreven voor gebruik in een viering in de kerstnacht,
maar laat zich ook goed in delen uiteen vallen voor de zondagen van Advent. In de eerste twee hoofdstukken van het
evangelie van lucas komen wij drie maal een engel of engelen tegen. De tekstschrijver van het oratorium ziet hierin de
verbeelding van Gods eindeloze geduld met mensen. Hij
komt de wereld tegemoet en wordt in Jezus geboren tussen
ons in. Dit verhaal raakt mensen tot op vandaag en heeft nog
steeds actuele betekenis. Het oratorium is een afwisseling
van bijbelgedeelten, liederen voor de cantorij, spiegelteksten en gemeentezang. De muziek is geschreven voor zang
begeleid door piano, gitaar en (blok)fluiten.
Met Engelengeduld CD - concertregistratie Kerstoratorium bij Lucas 1 en 2

www.narratio.nl info@narratio.nl
tel. 0183-628188

moslims volgde zij een aparte
theologiestudie en is een
kleurrijke dominee geworden bij de Protestantse Kerk
Nederland. Een canon met
50 vensters geeft zicht op
het wonderlijke, kleurrijke en
actuele.

Corry Nicolay
ISBN 978 90 5263 7303,
84 pag. € 10,Eerder verscheen van Corry
‘Kleurrijk Samenleven’.
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Spiritualiteit

Tango met God?
Proefschrift over een theoretische
verheldering van bibliodans als methode
voor spirituele vorming

Henriëtte Beurmanjer
ISBN 978 90 5263 4470,
272 pag. prijs € 25,(leverbaar v.a.1 mrt 2019)

Bibliodans is een vorm van geïmproviseerd dansen naar aanleiding van teksten
uit de bijbelse traditie. Beurmanjer gaat in
haar onderzoek in op de aard van de spirituele vorming in bibliodansprogramma’s.
Zij beschrijft haar professionele praktijk als
bibliodans-begeleider, maakt haar visie op
tekst, dans en spirituele vorming expliciet
en verheldert beiden met theorievorming
uit literaire-, danswetenschap en spiritualiteitstudies. Hierop volgt een theologische
reflectie.
Bibliodans is een vorm van mystagogie
waarin dansers ingewijd worden in het
spanningsveld tussen bijbelse en holistische spiritualiteit. Deelnemers zoeken een

Liturgie

‘lijfelijke hang naar het goddelijke’ en autonomie-in-relatie tot bijbelse traditie en godheid.
Bibliodans is een vorm van lectio divina. Zij
krijgen de mogelijkheid bijbelse teksten op
eigen wijze in dans te verbeelden. Op basis
van hun ervaring in de dans kunnen zij een
dialoog aangaan met de tekst over hun
omgang met zichzelf, met anderen en met
God. Deze kan uitlopen op een gebed.
Bibliodans is een vorm van het doen van
geestelijke oefeningen. Door aandachtig en
improviserend te dansen oefenen deelnemers zich in contemplatie in actie, vierende
ascese en openheid voor het onvoorziene.
In bibliodans krijgt het als ‘geestelijk’
beschouwde theologische begrip perichoresis
lichamelijk gestalte. Het duidt op momenten
waarop de deelnemers in de dans een
beweging van God uit ervaren. Het gaat om
momenten van genade waarvoor de dansers
werken , maar die zij niet kunnen organiseren.

Afstemmen op de
eeuwige
Deze nieuwe brochure is uitgebracht door
Vacare, platform voor meditatief leven in en
vanuit de Protestantse Kerk in Nederland.
Ze biedt een schat aan materiaal om individueel of als groep mee aan het werk te gaan
en de geestelijke weg te leren kennen. Bij
elk thema vind je teksten en beelden met
daarbij bezinningsvragen en meditatieoefeningen. Teksten van de eigentijdse mystica
Etty Hillesum en teksten uit de bijbel nemen
een centrale plek in. De meditaties variëren
van loopmeditatie, focusoefeningen, beeldende meditatie tot lectio divina.
Corinne Groenendijk is predikant in Krimpen
a/d IJssel en geestelijk begeleider. Ze geeft
cursussen op het gebied van spiritualiteit en
meditatie.
ISBN 978 90 5263 4562, 40 pag. € 7,50

Een geloofsbalans, Jan de Jongh
Kick Bras: “Jan de Jongh heeft een indrukwekkend boek geschreven. Het is de vrucht
van levenslang liturgisch leven. Dat geldt
zowel voor zijn persoonlijk leven als voor zijn
functioneren in de geloofsgemeenschap.
Liturgie is voor hem stil en aandachtig,
ritueel en poëtisch omgaan met de levensraadsels en het daarin zich manifesterende
goddelijk Mysterie. Deze levenslange weg is
ook een pelgrimage geweest waarin hij veel
leerde afleggen en loslaten, maar ook veel
nieuwe inzichten en ervaringen opdeed.
Van dit alles legt dit boek getuigenis af. Het

Ontmoetingen met
moderne devotie
Moderne Devotie is een unieke Hervormings
beweging geweest, die grote invloed had op
de Lage Landen. Nuchtere mystiek, affectieve geloofstaal, monastieke oefeningen
en concrete geloofspraxis. Een inspiratiebron voor onder andere Vincent van Gogh,
Dietrich Bonhoeffer en Dag Hammerskjöld.
Hans Tissink pioniert in Zwolle met hulp van
deze spirituele beweging uit de late Middeleeuwen.
In dit boekje de opzet voor een 10 tal meditatie-avonden, waarvoor Tissink regels van
Thomas á Kempis hertaalde als leidraad
voor de bijeenkomsten. Een kijkoefening en
een geestelijke oefening, elke bijeenkomst
wordt afgesloten met een korte viering.

Nagelaten zangen en overwegingen
onder redactie van Chris van Bruggen en Michaël Steehouder
Herman Verbeek: Groninger, politicus, priester. Vernieuwer
van liturgie, met name door zijn talloze ‘zangen’ met een
heel eigen thematiek en taalgebruik. Ze gaan zelden over
God, Bijbel of kerkleer, maar veeleer over de aarde, de stilte,
de natuur, de mensen. Hoewel er vele honderden van deze
zangen zijn gepubliceerd, zijn ze niet erg bekend. In deze
bundel zijn – vijf jaar na zijn dood – een aantal nagelaten
teksten van Herman Verbeek verzameld. De nagelaten
zangen zijn in deze uitgave voorzien van hun muziek. Deels
eerder geschreven, deels nieuw, meestal door Chris van
Bruggen en Peter Rippen.
ISBN 978 90 5263 4487, 268 pag. prijs € 25,-

Een cantate voor Pinksteren en andere momenten in het jaar

Michael Steehouder, Chris van Bruggen en Peter Rippen

Bijbelse bouwstenen uit vier seizoenen
Elk mens maakt van zijn of haar leven
een verhaal. Waar je vandaan komt. Wat
je bezielt. Waar je naartoe hoopt te gaan.
Bij het schrijven van dat verhaal kan van
alles worden gebruikt. Ook godsdienstige
verhalen. Want die gaan net zo over oorsprong, bezieling, toekomst. Dit boekje
bevat verhalende en mijmerende teksten.
Ze zijn bijeengebracht vanuit de vier seizoenen en de daarbij horende feesten
en voorbereidingstijden, naar joodse en
christelijke traditie. De teksten zoeken de
vonk die kan overslaan van het oude verhaal naar het eigen verhaal.

Herman Verbeek Dat gij het zingt

Een taal van liefde

Van je leven een
verhaal maken

Hans Tissink
ISBN 978 90 5263 4517, prijs € 7,50
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De weg van de stilte

vraagt om aandachtige lezers die verrast
zullen worden door de veelzijdige benadering, de vele mooie citaten, de zoekende
en tastende stijl, maar tegelijk ook de diepe
overtuiging die niets dogmatisch heeft, maar
uit een diepere levenslaag komt.”

De cantate is een bezinning op taal, midden in een maatschappelijk debat dat steeds harder wordt. Er klinkt het
woord sinds het begin: het scheppingswoord, de woorden waarmee wij onze wereld benoemen. De cantate
vraagt om een zegenende taal: een taal waarin mensen
elkaar waarderen. De muziek van de twaalf gezangen is
bedoeld voor gemeentezang, koor en solisten, begeleid
door piano. Alle partijen, tekst en muziek in een A4 ringband, met recht om te vermenigvuldigen voor gebruik in
eigen gemeente. ISBN 978 90 5263 4685, prijs € 26,50

Jan de Jongh (1932) schreef onder anderen
een aantal boeken en artikelen over Liturgie
en Verbeelding.
Jan de Jong, ISBN 978 90 5263 7310,
120 pag. prijs € 15,-

De verhalen Een kerstoratorium

Jan C. den Hertog, ISBN 978 90 5263
4494, 100 pag. prijs € 12,50

Daar is het daglicht
Een liturgisch oratorium
voor de paasnacht en Pasen
Michaël Steehouder
De schepping wordt bezongen in zes trefwoorden.
Licht, Adem, Mensen, Aarde, Vuur en Water. De
vier oer-elementen zijn erin te herkennen (lucht, aarde, vuur en water). Het zevende deel gaat over de
Verrijzenis.Hierin wordt niet alleen het verrijzenisverhaal zelf verteld, maar ook het Emmaüsverhaal.
Een liturgische handreiking is opgenomen in het partiturenboek. partituur + koorboek.
ISBN 978 90 5263 4012, set prijs € 26,50

De geboorte van Jezus krijgt pas betekenis als hun verhalen
gaan samen vallen met onze verhalen, met wat wij zelf beleven,
geloven en hopen - maar ook wat ons twijfel brengt en bezorgd
maakt. Een rode draad in de verhalen is dat God nabij komt
om mensen te bevrijden, hoe dan ook. Het oratorium begint met
Simeon, die uitzag naar de dag van troost voor Israel, en eindigt
met diezelfde Simeon. Zijn verwachting wordt de onze.

De verhalen, partituur
Tekst: Michaël Steehouder,
Muziek: Chris van Bruggen,
Anneke van der Heide,
Peter Rippen
ISBN: 978 90 5263 6801
prijs € 26,50
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