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Beste lezer,

Hierbij ontvangt u weer een Nieuwsbrief van Stichting De Boog.  

Heel speciaal presenteren wij een nieuwe uitgave over Jozef van
Nazareth. De Paus heeft vorig jaar een speciaal jaar uitgeroepen om
de devotie tot deze grote heilige te vergroten. Zo is Sint Jozef onder
meer beschermer van de Kerk en patroon van een zalige dood. Ook is
hij patroon van de arbeid. Dit bijzondere Jozef-jaar loopt nog tot 8
december.  

Verder staat de maand november in het teken van Allerheiligen en
Allerzielen. Vandaar dat we speciaal de titels die betrekking hebben op
het Eeuwige Leven onder de aandacht brengen.  

Eind november begint de Adventstijd, de tijd van voorbereiding op
Kerstmis. In de volgende nieuwsbrief zullen we daar meer aandacht
aan besteden. 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur en medewerkers Stichting De Boog

 

Bekijk direct één van de categorieën in deze nieuwsbrief:

Nieuw
Actueel
Korting in de maand november

Nieuw
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Jozef van Nazareth - Federico Suárez

 

“Wie geen leermeester kan vinden om te weten welke weg hij moet inslaan bij
het gebed, laat hem deze roemrijke heilige tot zijn leidsman kiezen”, zegt de
heilige Teresia van Ávila. De heilige Jozef komt in de evangeliën niet aan het
woord. Toch heeft God hem uitverkozen voor een heel bijzondere taak: zorg te
dragen voor de twee grootste schatten die er ooit op aarde hebben bestaan –
Jezus en Maria. Jozef, de laatste van de aartsvaders, bezit dan een grote
rijkdom aan gaven in zijn persoon. Hij is bovendien een stimulans om meer
vertrouwen te hebben in waartoe we als gewoon mens in staat zijn: hij laat ons
zien hoe ieder van ons in ons eigen leven heilig kan worden.

Jozef van Nazareth bevat een reeks overwegingen over het leven van de heilige
Jozef, in het licht van het geloof en uitgaande van wat het Evangelie over hem
zegt. Dit boek doet de echtgenoot van Maria en de vader van Jezus uit zijn
discrete schaduw treden en helpt de lezer om te komen tot een grotere liefde en
devotie voor deze heilige, die geldt als de patroon voor de hele
kerkgemeenschap en in het bijzonder van echtgenoten, gezinsvaders,
handarbeiders en stervenden. Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot jaar
van sint Jozef en aandacht gevraagd voor Jozef als beschermer van de armen,
vluchtelingen en migranten.

Federico Suárez (Valencia 1917 – Madrid 2005) studeerde geschiedenis,
haalde zijn doctoraat in 1942 en werd in 1948 priester gewijd. Naast zijn werk
als hoogleraar moderne en hedendaagse geschiedenis, heeft hij veel pastoraal
werk verricht in met name universiteitskringen. Hij is de auteur van diverse
geschiedkundige en geestelijke werken, waarvan de laatste in meerdere talen



zijn vertaald. In het Nederlands zijn van hem verschenen: Jozef van Nazareth
(1989, Colomba), waarvan dit boek een herziene uitgave is; Maria van Nazareth
(1989, Colomba); Priester zijn (2010, De Boog) en Het Leven na dit leven (2017,
De Boog-Betsaida).

Prijs: €17,50 | E-book: €12,50

 

         
 

Actueel
Allerzielen en Allerheiligen

Het Leven na dit leven -
Federico Suárez
Wat gebeurt er na de dood? Wat
gebeurt er wanneer het leven dat een
mens geleefd heeft, slechts een vage
herinnering wordt voor degenen die
hij achterliet? Wat gebeurt er
wanneer van wat ooit een mens was,
alleen een koud lichaam in staat van
ontbinding overblijft? Als de mens en
diens leven tot een hoop afval is
verworden, hebben dan begrippen
als verstand, liefde, schoonheid,
wetenschap, lijden, aspiraties, werk,
menselijk gedrag, zelfs tijd nog enige
betekenis? Zal het echt enig verschil
maken of die mens zijn leven hier op
aarde heeft doorgebracht als een
heilige of als een schurk? Maakt het
enig verschil of een mens gedurende
zijn leven hier op aarde goede dingen
doet of dat hij zijn naaste kwaad
berokkent?

Elk van de twaalf hoofdstukken van
dit boek is gebouwd rond een
passage van de Schrift.

 
Prijs: €12,50 | E-book: €7,60 
 

 

 

Hongerende Zielen - 
G.J.M. van den Aardweg
Bijna-dood ervaringen tonen
hoogstens een glimp van het
hiernamaals, maar wat komt daarna,
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als de ziel écht van het lichaam is
gescheiden?

Door alle eeuwen heen zijn er
degelijk gedocumenteerde
‘paranormale’ ervaringen en feiten
geweest die het bestaan van een
‘vagevuur’, een plaats of toestand
van reiniging en uitboeting,
bevestigen.

Zulke ervaringen en feiten,
verschijningen van overledenen en
de objectieve sporen die zij
 achterlieten, zoals de ingebrande
hand- en vingerafdrukken die worden
bewaard in het ‘Museum van het
Vagevuur’ in Rome en in het klooster
in Czestochowa, brengen het
aangrijpende mysterie van het
vagevuur dichterbij, roepen lang
vergeten waarheden terug in het
christelijk bewustzijn, en doen een
beroep op het medelijdende hart om
de zielen die daar lijden en hongeren
naar onze liefde te hulp te komen.

Dit boek is een co-productie van De
Boog met een Poolse uitgever, en
voorzien van schitterende
kleurenfoto’s, het boek heeft een
harde kaft en de afmetingen zijn 17 x
24,5 cm.

Prijs: €14,50
 

 

De kracht van de stilte -  
Kardinaal Robert Sarah 
Het is een grote uitdaging om, in een
tijd vol rumoer en techniek, een boek
te schrijven dat gewijd is aan de
stilte. De wereld brengt echter zoveel
geluid voort, dat het zoeken naar
kleine ogenblikken van stilte alleen
maar noodzakelijker wordt.

Kardinaal Sarah herinnert ons eraan
dat de kern van het leven bestaat in
een stille relatie tussen het diepste
innerlijk van de mens en God. De
stilte is onmisbaar om de goddelijke
muziek te horen – het gebed
ontstaat uit de stilte en keert daar
telkens opnieuw terug, op een steeds
diepgaandere wijze. Alles wat groot
en scheppend is, bestaat uit stilte.
God is stilte.

Na het internationale succes van
God of niets, dat in vijftien talen

https://deboog-uitgeverij.nl/product/hongerende-zielen/


vertaald werd, neemt kardinaal
Robert Sarah het op zich, aan de
stilte haar adelbrieven terug te
geven.

De tekst wordt gevolgd door een
buitengewoon gesprek met Dom
Dysmas de Lassus, prior van de
Grande Chartreuse en algemeen
overste van de orde van de
kartuizers.

Emeritus-paus Benedictus XVI
schreef het voorwoord voor dit boek.

 

Prijs: €14,50
 

 

 

Spreken met God deel I -  
Francisco Fernandez Carvajal
De Advent wordt gekenmerkt door
hoopvolle verwachting en bezinning,
de kersttijd door de vreugde en de
komst van Christus. Belangrijke
feesten in de kersttijd zijn bovendien
de Hoogfeesten van de H. Familie
(zondag na Kerstmis) en van de
heilige Maria, Moeder van God
(zevendagen na Kerstmis). 
Het boek telt 302 blz. en bevat 51
meditaties plus registers.

Prijs: €14,75 | E-book: €10,60 

 

 

 
 

Korting in de maand november
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Geloven vandaag? - Manuel Cabello

Kunnen we in de 21ste eeuw niets anders dan beamen dat de wetenschap het
geloof heeft weerlegd?

Zeker, de vooruitgang in wetenschappelijke kennis heeft onze kijk op de wereld
veranderd. We zijn verrijkt met belangrijke ontdekkingen op allerlei gebied (de

natuurkunde, de genetica, de archeologie, enzovoort).

Maar betekenen de nieuw ontdekte feiten werkelijk het einde van het geloof in
een God die Schepper is?

En wat weten wij nu precies over Jezus van Nazaret?

Als we ons uitsluitend beperken tot de historische feiten, wat kunnen we dan
nog over Hem zeggen? Kan de katholieke Kerk in alle redelijkheid staande

houden dat de volle waarheid op godsdienstig gebied alleen bij haar te vinden
is? Alleen al het idee dat er een onafhankelijke waarheid buiten onszelf zou

bestaan, botst toch onherroepelijk met de vrijheid waar de mens recht op heeft?

De auteur van dit boek gaat rechtstreeks de confrontatie met deze vragen aan,
in dialoog met �losofen als Blaise Pascal, John Henry Newman, Joseph
Ratzinger alias paus Benedictus XVI en een groot aantal intellectuelen

afkomstig uit verschillende disciplines. Een heilzaam en diepzinnig boek,
geschreven in een duidelijke taal die de lezer bij het betoog betrekt.

Manuel Cabello werd geboren in 1944 en werd in 1973 in Madrid tot priester
gewijd. Hij is doctor in de theologie. Hij heeft jarenlang in Rome gewerkt. Sinds

1991 woont en werkt hij in Brussel.

 

Van: €13,50 | Voor: €7,50
 



   
 

De Hoop op het Eeuwige
Leven - Justo Luis R. Sánchez
de Alva
Wat zal er zijn na dit leven? Op deze
vragen probeert de eschatologie in
het licht van de goddelijke
Openbaring een antwoord te geven.
Dit theologische vakgebied bestaat
uit drie delen, die ook het
uitgangspunt zijn van de hierna
volgende uiteenzettingen:

Algemene eschatologie: de
glorierijke wederkomst van
Jezus Christus op het einde van
de wereld en de volheid van het
Rijk van God;
Individuele eschatologie: de
dood van iedere mens en zijn
eeuwige bestemming;
Het voortbestaan vanaf de
dood van elke persoon tot zijn /
haar opstanding op de jongste
dag.

In het licht van de door God
geopenbaarde waarheid zal ook de
zin van de menselijke geschiedenis in
universeel en individueel opzicht
behandeld worden. Toegevoegd zijn
tekstuittreksels uit onder meer het
Tweede Vaticaans Concilie, de
catechese van de zalige paus
Johannes Paulus II en de encycliek
Spe salvi van Benedictus XVI (30 nov.
2007).

 

Van: €14,75 | Voor: €7,50 
 

  

De poort van het geloof -
Abbé Vidal 
 
Wat betekent ons geloof? 
Wat zijn de gevolgen ervan in ons
dagelijks leven? 
Hoe moeten we deze poort, die
toegang geeft tot het eeuwige leven,
benaderen?

Alphonse Vidal, de auteur van dit
boek en tevens theoloog en priester,
wil hier een antwoord op 
geven. Het belangrijkste doel van dit
boek is om ons te doen groeien in
geloof.

Met behulp van teksten uit de heilige
Schrift en de catechismus van de
katholieke Kerk willen deze
praktische en concrete meditaties
laten zien in hoeverre het geloof van
invloed is op het dagelijks leven van
de christen.

Van: €12,50 | Voor: €7,50
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