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Be rn a rd u

s va n Cl a i rva ux

ln êen niéuwe,vertaling

door Vincent Hunink,

universitair docent
Latijn, verscheen deze
mystieke b'rief uit de

twaalfde eeuw van
Berns rdus va n Clai rvaux.
Een prettige inleiding

helpt de brief historisch
te plaatsen. Maar ook
zonder de historische
context is Bernardus
schrijven zinvol en
begrijpelijk. Waarom
zouden we van God
moeten houden? En hoe
moeten we dat doen?
'Een hart dat van God
houdt, zoekt geen
andere beloning voor zijn
liefde dan Hem. En doet
het datwel, dan houdt
hêJ beslist van dat
andere, niet van God.' In
vier stappen beschrijft
Bórnardus hoe we God
steêds vo maakte r eren
lie hebben. De volmaakte liefd e zullen we pas
I

bêl

I

n als ziel en

lichaàm weer verenigd
zljn in het onsterfelijk
leVên op de nieuwe
aarde. Dus nog niet als

we geestelijk leven bij
God na onze dood. Een
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DJ Offícíal

ffiffi€etrffiffitr#g
Sara Maítland
Dit is een boek om rustig

en wel naar de boerderij

DJ Official is een wat
gehei mzinnige figuur die
een grote rol speelt in de
ch ristel ij ke h iphop-sene
in de Verenigde Staten.
Bij Reach records werkt
hij samen met de grote
namen: rappers als
Lecrae, Trip l-ee en
Tedashii. Al lemaal zonder

van haar vrijgezelle tante
in Velp gestuurd. Niemand
mag weten dat ze daar is
om haar kind te krijgen.
Een kleine positieve bijrol
is weggelegd voor een
katholieke zuster die
Maria ontmoet in de trein,
Een meeslepend verhaal
schrijven kan Van de Heg
zeker,dit boek heb jezo
uit. Wel zijn de karakters
nogàl zwart-wit. De
$oeden zijn heel goed, de
slechteri kken bijzonder
slecht. Maria komt nog
hèt: meest real istisch uit:
de verf. Toch een aanrader voor wie op zoek is
naar prettig leesvoer met
een positief ch ristelijke
ondertoon, ook al is het
onderWerp rond de :
ongewenste zwangerschap op zich beladen

meer positieve a lternatieven voor de gangstarappers die bij veel
jongeren zo populair zijn,
DJ Official blijft zelf
buiten beeld, maar drukt
zijn stempel op de muziek
en de inhoud van de
teksten. De beats en de
samples van Enterm ission
ademen de sfeer van de
grote stad, met zijn
gevaren en dreiging. De
rappers getuigen van
Christus die hun leven
veranderd heeft en die
hen geplaatst heeft in de
strijd tegen alle verleidingen van de stad. Een heel
andere strijd dan die van
de gangs in de grote
steden van de VS, maar
wel één die met overtuiging en passie wordt
gebracht. M aarwie is DJ

Lís;ette van de Heg
Dit is de'debuutroman

van de jonge schrijfster
Lisette van de Heg (1983).
,Mara vertelt het pakkende
verhaal van het zestienjarlg meisje Maria. Door
haar stiefvadet die
dominee is in Zeeland,
wordt ze in 1931 zwanger
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Official nu

eigenlijk?

bela ng rij k i nzicht voor

onze tijd, waarin het

geloof vaakte veel

vergeestelijktwordt. TK

Uitgeverij Plateau,
Barneveld, paperback,
261 pag ,,€1V,90.

Reach records/GMl
music €"12,99.

TK

voorte gaan zitten en op
je in te laten werken, net
als het onderwerp waar
het over gaat: stilte.
Precies daa rnaar is de
schrijfster op zoek in de
geschiedenis, in bijzon-

dere ervaringen van
solozeilers maar ook in
haa r dagelij kse praktij k"
Ze zoekt en vindt een
huris op een afgezonderde plek orn alleen te

kunnen zijn, een beetje
naar de traditie van de
kluizenaars uit de vroege
kerkgeschiedenis.
Maitland boeit met haar
persoon ij ke g edachten,
maar vooral met de
resultaten van haar
stilteonde rzoek, zoa ls
over de psychologische
effecten daarvan, die bij
I

gedwongen of gekozen
stilte verschillend
u itpa kken. Er gaat een
bepaa lde aantrekkingskracht uit van het alleen
zijn zoals d e sch rijfste r

hetwil. Met meertijd om
te bidden en aandacht
voor de natuur. Een
perfect boek voor
iedereen die wel eens

droomtvan een eenzaanr
hutje op de

hei,
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Uitgeverij Scripturn,
Schiedaffi, Faperback,
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itgeverij Kok, Ka m pen,
93 pag .,€.14,90.
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320 pag ., €22,50
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