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Beste lezers,  
 
Hierbij ontvangt u weer een nieuwe Nieuwsbrief van Uitgeverij de
Boog.  
 
Hierbij diverse titels ter voorbereiding op Kerstmis: de geboorte van
onze Verlosser. Met daarbij enkele mooie aanbiedingen. 
 
Namens alle medewerkers van de Boog wensen wij u een gezegende
Adventstijd toe.  
 
Bestuur stichting De Boog 

Advent en Kerstmis

Het belangrijkste moment 
van de geschiedenis komt eraan: 

de menswording van God de Zoon. 
Reden om ons te richten op Hem 
en het gezin waar Hij geboren is.

https://deboog-uitgeverij.nl/product/de-kerststal-van-god/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/jezus-en-de-joodse-wortels-van-maria/


De Kerststal van God 

€11.30 
Nog voor de schepping wist God al
hoe zijn Kerststal er uit zou komen te
zien... 
Een prachtige vertelling in meerdere
verhaaltjes vanuit de ogen van
mensen die bij de kerststal aanwezig
waren. Alsof je er zelf bij was. 

Bekijk in onze webshop

Jezus en de joodse wortels van

Maria 

€15.75 
Heeft de Bijbel ons iets te zeggen
over Maria, de moeder van Jezus?
Zeker, meer dat dan je meestal
denkt. Kijk anders naar de leesproef
van dit boek. 

Bekijk in onze webshop

Jozef van Nazareth 

€17.50 
Jozef wordt als de grootse heilige
gevierd, na zijn echtgenote Maria. Dit
boek geeft diepe overwegingen over
zijn leven, uitgaande van de letterlijke
citaten van de evangeliën. 

Bekijk in onze webshop

Spreken met God Deel 1 

€14.75 
Meditaties voor iedere dag van de
Advent en de Kersttijd. Een
geweldige hulp ter voorbereiding op
de geboorte van de Heer.  

Bekijk in onze webshop

Aanbiedingen

Wie gunt u voor deze adventstijd een mooie en toegankelijke
verdieping in ons geloof?

https://deboog-uitgeverij.nl/product/de-kerststal-van-god/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/jezus-en-de-joodse-wortels-van-maria/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/jozef-van-nazaret-zomer-2021/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/jozef-van-nazaret-zomer-2021/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/spreken-met-god-deel-1-2/
https://deboog-uitgeverij.nl/product/spreken-met-god-deel-1-2/


50 vragen over
Jezus 
€12.75 voor €7.75 
Een groep specialisten
heeft zich gebogen
over het leven van
Jezus en geeft hier
antwoord op een
aantal van de meest
gestelde vragen over
Hem. 

Bekijk in onze
webshop

Jezus Christus
onze Verlosser 
€16.75 voor €9.75 
Een gedegen
theologische inleiding
in de leer over
Christus; tevens een
weg om te komen tot
een levendige
ontmoeting en
navolging van Hem. 

Bekijk in onze
webshop

Wees gegroet
Koningin 
€12.75 voor €9.75 
Scott Hahn deelt met
ons de wonderen die
God in Maria heeft
bewerkstelligd. Ze is
onze moeder en
Koningin, model en
voorbeeld voor ons
allemaal. 

Bekijk in onze
webshop
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