
Fake news - Feiten versus beeld-
vorming inzake de geschiedenis 
van het christendom naar recent 
wetenschappelijk onderzoek. Hel-
der en pakkend geschreven, goed 
onderbouwd, vol verrassende in-
zichten. Manfred Lütz, 315 blz. 
17,50 - E-boek 12,50
Geluk waar je het niet ver-
wacht - Meditatie over de Zalig-
sprekingen uit het Matteüsevan-
gelie als enige weg naar werkelijk 
geluk. Ze tonen ons de barmhar-
tigheid van de Vader. J. Philippe, 
183 blz. 12,75 - E-boek 8,50
Pater Pio, wij hebben hem ge-
kend - Mensen die hem kenden, 
geven antwoorden op vragen als: 
was pater Pio een hystericus? 
Hebt u zijn stigmata gezien?
John Schug, 176 blz. 12,50 - 
E-boek 8,50

Jezus Christus en zijn tijd - 
“Het gaat er mij om een Persoon 
te ontmoeten, het kennen van 
Christus Jezus zoals de ene mens 
de andere kan kennen.” Klassiek 
werk, geïllustreerd. F.J. Sheed, 
391 blz. 15,50 - E-boek 9,90

Het wordt avond de dag loopt 
reeds ten einde - Dit indruk-
wekkend boek sluit een trilogie 
af, begonnen met God of niets 
en De kracht van de stilte, even-
eens door de Boog uitgegeven. 
Kard. R. Sarah, 433 blz. 18,50

God roept - Verhalen, voorbeel-
den en anekdoten uit het dagelijks 
leven en uit de geschiedenis van 
de heiligen, als hulp om Gods plan 
met ons beter te leren kennen.
A. Aguiló, 408 blz. 16,50 - E-
boek 11,50

Voor de christen die mens wil 
worden - Dit boek is geschreven 
met het verlangen om u aan het 
denken te zetten over de idealen 
die u nastreeft in uw leven. Paul 
Graas, 124 blz. 9,75 - E-boek 
5,00 

Leren bidden om te leren be-
minnen - Het nuttigste wat de 
Kerk van nu kan doen, is mensen 
laten inzien dat zij ernaar hunke-
ren om te bidden en hun leren hoe 
dat moet. J. Philippe, 136 blz. 
13,95 - E-boek 9,50
Ik ben geheel de Uwe - Korte 
biografie en bloemlezing met 
uitleg uit het dagboek van de H. 
Faustina Kowalska. Jezus spreekt 
tot haar over Gods barmhartig-
heid voor de berouwvolle zondaar. 
168 blz. 13,50 - E-boek 8,50

Jezus en de Joodse wortels van 
Maria - Dit boek is bestemd voor 
eenieder die zich ooit heeft af-
gevraagd wat de Bijbel ons nu te 
zeggen heeft over Maria, de moe-
der van Jezus.  Brant Pitre 232 
blz. 15,75- E-boek 10,50

Uit de grond van ons hart - 
Heldere en diepgaande overwe-
gingen van Kardinaal Robert Sa-
rah en emeritus paus Benedictus 
XVI over het celibataire priester-
schap. “Het laat ons immers een 
leven leiden dat alleen zin heeft 
vanuit God.” 112 blz. 14,50
Het huwelijk - De auteur laat in 
dit boek zien hoe het huwelijk een 
van de bronnen van vreugde van 
jou kan worden – tenminste, als je 
het benadert zoals God het heeft 
bedoeld. D. von Hildebrand
86 blz. 9,95 - E-boek 6,50

Faustina Kowalska

Ik ben geheel de Uwe

Bloemlezing uit haar dagboek

Samengesteld en toegelicht door Miguel García Manglano

DE BOOG

“Jij bent de secretaresse van Mijn barmhartigheid.
Ik heb je uitgekozen voor die taak in dit leven en in het 
volgende leven.”

“Jezus, ik vertrouw op U”

 
In dit boek willen we proberen iets te laten zien van de 
vertrouwelijke band die er bestond tussen Jezus en Faustina. 
Wij betreden de mysterieuze wereld van hun vertrouwelijke 
gesprekken waarin Jezus haar Zijn hevige verlangen naar 
zielen toont en Faustina erin toestemt Zijn ‘secretaresse’ te 
worden en Zijn belangrijkste apostel voor de wereld van 
vandaag.

Eerst gaan we kort in op de Goddelijke Barmhartigheid 
en schetsen we met enkele penseelstreken het leven van 
Faustina, opdat de lezer daarna ‘blootsvoets’, met de vereiste 
schroom, kan binnentreden in deze vertrouwelijkheid, zoals 
eens Mozes de berg Horeb besteeg, want het gebied dat we 
zullen betreden is heilig.
 

Miguel García Manglano is geboren in Valencia in 1979. 
Medewerker aan publicaties over bedrijfscommunicatie. 
Psychopedagoog en doctor in de theologie. Na een master te 
hebben behaald in Educatieve en Psychologische Interventie 
heeft hij zich op verscheidene scholen bezig gehouden met 
pedagogische oriëntatie. In 2014 is hij tot priester gewijd. Dit 
boek heeft hij samen met zijn moeder geschreven.
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Niet te geloven - Bloemlezing van 
teksten en hymnes die aantonen 
dat het geloof in de tegenwoordig-
heid van de Heer in de Eucharistie 
door alle eeuwen heen geloofspunt 
is geweest. R. de la Haye (red.), 
55 blz. 5,50 - E-boek 4,00

Hoe het christendom de be-
schaving heeft gered - Dit boek 
getuigt van de kracht van het 
evangelie doorheen de loop van 
de geschiedenis. James L. Pa-
pandrea, Mike Aquilina, 193 
blz. 16,50 

H. Thomas van Aquino - De 
auteur ontvouwt hier met zijn 
sprankelende stijl een van de 
beste portretten van deze hei-
lige en een toegankelijke synthese 
van zijn filosofisch denken. G.K. 
Chesterton – Zie website.

Jozef van Nazareth - Dit boek 
bevat een reeks overwegingen 
over het leven van de heilige Jo-
zef, in het licht van het geloof en 
uitgaande van letterlijke citaten 
uit het Evangelie. F. Suárez, zie 
website.

De kick van kuisheid - De 
schrijfster nodigt ons op grond 
van haar eigen ervaring om met 
Gods hulp zuiver van hart te leven 
en geeft ons hiervoor praktische 
tips. Dawn Eden Goldstein, 193 
blz. 16,50

Evangelie - In deze uitgave vindt 
u de vier Evangelies, de Handelin-
gen van de Apostelen en de brief 
die sint Paulus beschouwt als ‘zijn 
evangelie’: de brief aan de Romei-
nen. 330 blz. 4,95

Prudentius, Liber Catheme-
rinon - Twaalf Latijnse hymnen 
van de beroemde vroegchristelijke 
dichter Prudentius. Latijnse tekst 
met Nederlandse vertaling en uit-
leiding door drs. N.M. Mantje, 
288 blz. 15,75

De kardinale deugden - De 
Duitse filosoof werkte jarenlang 
aan dit boek over verstandig-
heid, rechtvaardigheid, moed en 
zelfbeheersing, dat een klassieker 
geworden is. Josef Pieper – Zie 
website.

Gods Engelen waken over ons 
- Heruitgave van een klassiek boek 
over de engelbewaarders, met ge-
tuigenissen van de devotie tot 
hen van heiligen en pausen.
George Huber – Zie website.

Iets groots dat liefde is - Chris-
ten zijn is het resultaat van de 
ontmoeting met een Persoon: 
Jezus Christus. In de voetsporen 
van de jongste apostel, Johannes, 
kunnen ook wij Hem ontmoeten. 
Borja de León (red) – Zie web-
site.

Gods Engelen
waken over 

ons

Voor Nederland: info@deboog.nl  //  www.deboog-uitgeverij.nl  //  035-6946350
Voor België: info@didoc.be  //  www.,didoc.be  //  0495-244453

Deze icoon is modern, ze is te vinden in de parochie 

van OLV in Madrid (parroquia de Nuestra Señora, 

Madrid)

Federico Suarez

Jozef van NazarethJozef van Nazareth
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I n De kick van kuisheid nodigt Dawn Eden Goldstein de lezer uit kennis te nemen van het 

katholieke idee over relaties en seksualiteit, door de lens van haar eigen ervaringen. Ze deelt 

hoe haar christelijke geloof, de levens en voorspraak van de heiligen, en de genezende kracht 

van de sacramenten haar leidden naar haar ware identiteit in Christus. Openhartig vertelt ze 

vrouwen en mannen die weten wat er in de wereld te krijgen is, hoe ze thuis kunnen komen. 

De ervaringen van Dawn tonen dat deze andere manier van leven inspanning vereist, maar 

ze biedt geestelijk advies en praktische tips om verleiding te vermijden en zuiver te leven. Ze 

benoemt de pijn uit het verleden en laat zien dat geen wond zo diep is of God kan hem 

genezen. Daarbij houdt ze steeds het einddoel van al ons streven voor ogen: de eeuwige, zalige 

aanschouwing van God die de zuiveren van hart te wachten staat. 

“Door haar bekering kan ze de gevolgen van haar besluit kuis te gaan leven beschrijven 

als een ware bevrijding. Dawn vertelt hoe de ware vrijheid te vinden, zonder anderen 

te veroordelen.” 
+ ROB MUTSAERTS

Aux. bisschop Bisdom ’s-Hertogenbosch

DAWN EDEN GOLDSTEIN  is een bekroonde auteur en blogger. Ze werd geboren in 

een Joodse familie, verloor als tiener haar geloof en werd agnost. In de jaren 1990 werkte ze 

als rock muziek-historica en -journaliste. Daarna werkte ze op de redacties van enkele kranten 

in New York. Op 31-jarige leeftijd maakte ze een ingrijpende bekering mee en een jaar later 

werd ze gedoopt. Zes jaar daarna trad ze toe tot de katholieke Kerk. In 2016 behaalde Dawn  

het canoniek doctoraat in de theologie. 

O N T W E R P  K A F T :  Angela Moody | amoodycover.com 

www.betsaida.orgwww.deboog.nl

Iets groots
dat liefde is
De christelijke roeping:
ontmoeting, antwoord, trouw

Borja de Léon (red.)
DE BOOG

De aanbidding in het hart van de wereld - “Laten we in onze dagen tijd vinden voor aanbidding en laten 
we er in onze gemeenschappen ruimte scheppen” (paus Franciscus). Mgr. Dominique Rey. Zie website.
Kindertoewijding - Deze toewijding, bestemd voor kinderen van de basisschool, volgt de toewijding aan 
Jezus door Maria van de heilige Louis-Marie Grignion de Montfort. Blythe Marie Kaufman. Zie website.
Deugdzaam leiderschap - Leiderschap veronderstelt karakter en een passie voor de grootsheid van leven 
waarvoor ieder mens is geschapen. Internationale bestseller. Alexandre Havard - Zie website.
Leo. Allah mahabba - Leo, een jonge Slowaak, gaat naar Keulen om er geneeskunde te studeren. Daar 
komt hij op een kruispunt in zijn leven te staan. Roman voor jongeren. Peter von Steinitz – Zie website.

Ik stelde me de vraag of Pieper die hier maar zo 

weinig bekend is, het niet waard is om met een 

portret op de voorzijde te worden geëerd?

De man spreekt met dit boek op deze wijze tot 

je, bovendien een portret gemaakt in de rijpe 

jaren. De foto is afkomstig van de stad Münster.

Een beetje naar het idee van de Duitse uitgave 

van hetzelfde boek.

De foto is zwart-wit en niet bijzonder scherp.

Eenvoud heeft het, hier is de achtergrond geheel 

wit. Tekst is geordend in combinaties donker-

groen. Het krijgt iets van een apothekersboek.

Josef Pieper
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