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Onder redactie van Jan Minderhoud. Met medewerking van: Lex Boot, Theo van Campen,
Lammy Dekkers, Rob van Essen, Jan Fokker, Thijs Geuze, Marianne Groen, Edwin
Hamelink, Berry Haverkamp, Saskia van Helden, Jan Hoek, Klaas van der Kamp, Dorien
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Alles over het gebed in één boek: 
informatie, bezinning en een uitnodiging
om je gebedsleven te vernieuwen

Van de Joodse
traditie tot
christelijke

oecumene, van
(modern) klooster

tot bedrijf, van
oude en vertrouwde
vormen tot creatief
gebed, van de tijd

van de Bijbel tot de
eenentwintigste

eeuw…

Reserveer dit nieuwe boek met korting!



Het gebed is de adem van de kerk en van de wandel met God. Het is daarom een heel
belangrijk onderwerp. Met dit boek kun je ontdekken hoe veelzijdig het gebed is. Het
behandelt bijvoorbeeld het persoonlijke gebed, het samen bidden in en buiten de
kerk, het bidden vanuit de Bijbel, het bidden met kinderen, hoe jongeren bidden, me-
ditatief gebed, gebed in ministry, vasten en verootmoediging, etc.

Door dit boek zul je het gebed nog meer waarderen en kun je leren van anderen. Ook
kan het je inspireren je eigen gebedsleven te vernieuwen.

Het Handboek staat onder redactie van Jan Minderhoud, theoloog, actief in de gebeds-
beweging en betrokken bij het pastoraat voor bevrijding en genezing. 

• Verdiepend naslagwerk
• Geschreven vanuit heel verschillende tradities
• Met aandacht voor de moeilijke vragen over het gebed

ISBN 978 90 239 2865 2
13,5 x 21,5 cm | gebonden | 240 blz.

BON
Ik reserveer ..… ex. van het Handboek voor gebed onder redactie van Jan Minderhoud
voor € 18,50 (normaal € 22,50) excl. verzendkosten à € 1,99.

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres*:

U kunt de ingevulde bon inleveren bij uw boekhandel of opsturen
naar Uitgeverij Boekencentrum, afd. verkoop, Antwoordnummer
10291, 2700 VB Zoetermeer * U ontvangt onze maandelijkse nieuwsbrief

Met deze bon te-
kent u in voor uw
exemplaar van
Handboek voor
het gebed. 
Tot 1 mei 2015
geldt een intro-
ductieprijs van 
€ 18,50, u krijgt 
€ 4,- korting
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