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OVER UITGEVERIJ TOETSSTEEN

Uitgeverij Toetssteen is in maart 2012 opgericht in het 
Drentse dorpje Vledderveen. Toetssteen Boeken is een 
 onafhankelijke onderneming die al jarenlang samenwerkt 
met professionele partners zoals Wouwontwerp te Steenwijk, 
DTP Gewoon Geertje te Genemuiden, drukkerij Zalsman te 
 Zwolle, webontwerp Najram en Servicebureau voor 
 Christelijke Boeken te Nunspeet.

Uitgever Klaas de Jong richt zich op lezers die meer inzicht zoeken 

in Gods Woord en in de rol van het volk Israël in de Bijbel en in de 

 geschiedenis.

WAAROM DE NAAM TOETSSTEEN?
Een toetssteen wordt gebruikt om te testen of goud zuiver is of dat 

het gaat om klatergoud. Kranten, tijdschriften, boeken en internet 

bieden overweldigend veel informatie maar wat is zuivere informatie 

en wat misleiding? Uitgeverij Toetssteen heeft als missie om boeken 

uit te brengen met verantwoorde informatie zonder bijbedoelingen.

Julia Blum twaalfde auteur
Toetssteen heeft werk uitgegeven van  Nederlandse, Amerikaanse en Israëlische 
auteurs. Van Julia Blum, auteur van vijf boeken in Russisch en Engels, kwam 
zomer 2019 een eerste Nederlandse vertaling uit. 



NIEUWSBRIEF
Op onze website kunt u zich opgeven voor onze digitale nieuwsbrief. 

De nieuwsbrief is ook per email aan te vragen:  

info@toetssteen-boeken.nl

DISTRIBUTIE
De boeken in deze catalogus zijn op voorraad in de distributiecentra 

van CBC te Houten, Jiftach te Nijkerk, Centraal Boekhuis te 

 Culemborg en bij de uitgever. SVCB vertegenwoordigt Toetssteen.

Onze uitgaven zijn verkrijgbaar bij alle boekwinkels in Nederland en 

België en verschillende titels zijn op voorraad in de boekwinkel, met 

name de evangelische en christelijke.

Klaas de Jong biedt zijn boek 
Kristallnacht & Kamp Westerbork 
als petitie aan de leden van de 
Vaste Kamercommissie voor 
Binnenlandse Zaken aan.



4

CA
TA

LO
G

U
S 

W
IN

TE
R 

20
19

/2
02

0

NIEUWE TITELS 2019

Jacques Adler vertelt 
over zijn leven in Joods 
Amsterdam en in de 
onderduik.

Messiasbelijdende Jodin 
Julia Blum over Gods 
hart voor Israël.

Abraham had twee 
zonen
Auteur: Julia Blum
ISBN 9789492818089

Dr. David H. Stern:
Julia Blum has done it again. She has written another 
deeply spiritual book to place alongside her ‘If You Be the 
Son of God’ […] She uses the Jewish concept of biblical 
interpretation called Pardes.
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Van de volgende Bijbelverhalen vind je een 
 toelichting op de rol van de ezel:

• De ezel van de  barmhartige Samaritaan 

• De sprekende ezel van Bileam

• Simson en de ezelskaak

• De profetische zegen voor Juda

• De intocht van jezus en van Salomo

• Issachar, de tevreden broeder ezel

• Ezels en wolven in schaapskleren

• Kunnen os en ezel samen ploegen?

• Een wet voor overbelaste ezels
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DE JOODSE WERELD IN DE 
EERSTE EEUW - Lois Tverberg

Auteurs: Lois Tverberg, Ann Spangler
Jaar: 2017
ISBN: 978 90 823840 9 3
Uitvoering: genaaid, gebrocheerd
240 bladzijden 17x24 cm
Winkelprijs: € 17,95

In Zittend aan de voeten van rabbi Jezus maakt u een 
fascinerende reis in de tijd van Jezus die u nieuwe 
 inzichten en inspiratie oplevert. Ann Spangler en 
Lois Tverberg geven een kleurrijke  beschrijving van die 
wereld met hun feesten, gebeden en discussies tussen 
rabbi’s.

Auteur: Lois Tverberg
Jaar: 2014
ISBN: 978 90 818914 5 5
Uitvoering: genaaid, gebrocheerd
240 bladzijden 17x24 cm
Winkelprijs: € 17,95

Jezus’ lessen krijgen in hun oorspronkelijke context een 
diepere betekenissen. In dit boek leert  Tverberg ons hoe 
Zijn woorden en gelijkenissen op verrassende wijze aan 
kracht winnen door ze in de Midden-Oosterse cultuur te 
plaatsen en hoe we inzichten kunnen opdoen uit de 
Joodse wereld waar Jezus deel van uitmaakte.

Lois Tverberg
Lois Tverberg is al twintig jaar actief als leraar en 
schrijver op het gebied van de Joodse achter-
grond van het christelijke geloof. Tverberg 
woont in Holland in Michigan en leidt het 
En-Gedi Resource Centre, een centrum voor 
evangelisch onderwijs.
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BIJBELSTUDIE
Lois Tverberg

Auteur: Lois Tverberg
Jaar: 2018
ISBN: 978 94 92818 02 7
Uitvoering: genaaid, gebrocheerd
Pagina’s: 232 17x24 cm
Winkelprijs: € 17,95

In haar vierde boek legt Tverberg uit hoe groot de 
culturele verschillen zijn tussen onze industriële 
westerse maatschappij en de agrarische oosterse 
wereld van de Bijbel.

Jezus las in Kapernaüm uit de boekrol van Jesaja. In de 
eerste eeuw was het leesrooster in de synagoge jaarlijks 
en met gedeelten uit de Profeten die waren gericht op 
de komst van de Messias. 

Auteurs: Lois Tverberg, Bruce Okkema
Jaar: 2016
ISBN: 978 90 823840 1 7
Uitvoering: genaaid, gebrocheerd 17x24 cm
Pagina’s: 188
Winkelprijs: € 15,95

In 61 lessen geven Lois Tverberg en Bruce Okkema de 
diepte weer van Bijbelse begrippen en kernwoorden als 
Heiligen van de Naam, Levend Water en de HEER 
zegenen.

Ideaal voor studiegroepen! 
Vragen en opdrachten bij elk hoofdstuk
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NATUUR EN SCHEPPING 
Klaas de Jong

Auteur: Klaas de Jong
Jaar: 2016
ISBN: 978 90 823840 3 1
Pagina’s: 32 full colour
Uitvoering: 15x15 cm kunstdruk geniet
Winkelprijs: € 4,75

Het mysterie van de honingbij is cadeauboek en 
 wenskaart in één. Het boek beschrijft de wonderlijke 
eigenschappen van de honingbij en de samenwerking 
binnen een bijenvolk.

Een loflied op de schepping 
Geschikt voor evangelisatie

Auteur: Klaas de Jong
Jaar: 2018
ISBN: 9789492818041
Pagina’s: 140
Uitvoering: genaaid, gebrocheerd A5
Winkelprijs: € 14,95

Tekst voor tekst uitleg van Genesis 1-3

• De mens als beelddrager van God, wat betekent dat?
•  Waarom zette God een boom van kennis van goed en 

kwaad in de hof?
•  Hoe zit het met de belofte van het Zaad van de vrouw?
• Moet de zevende dag nog komen?

Recensie in Uitdaging Kersteditie 2018 – Jacco Stijkel
Wat mij aanspreekt in het nieuwe boek van De Jong is dat hij eerst in korte maar tref-
fende hoofdstukken stilstaat bij alle fasen van de schepping. Aan het eind van het boek 
trekt De Jong mooie lijnen naar de tempel en met name de visioenen in Openbaring. 
God wil wonen bij de mensen […] In het boekje staan ook mooie details die je verder 
helpen […] Kortom, Klaas de Jong heeft een Bijbelgetrouw en goed leesbaar boek 
geschreven over de eerste drie hoofdstukken van de Bijbel.
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GELOOFSOPBOUW EN 
 BIJBELSTUDIE - Klaas de Jong

Auteur: Klaas de Jong
Jaar: 2019
ISBN: ISBN-94-92818-05-8
Pagina’s: 80 formaat A5
Uitvoering: genaaid gebrocheerd
Meerdere illustraties
Winkelprijs: € 14,95

Elke gemeente van christenen is een kudde schapen van 
de Goede Herder. Schapen grazen maar ze werken niet. 
Heeft de Herder daar ezels voor? Wat zegt de Bijbel 
eigenlijk over ezels?

Uitleg van moeilijke Bijbelverhalen zoals de sprekende 
ezel van Bileam, Simson en de ezelskaak en de 
 profetische zegen voor Juda.

Auteur: Klaas de Jong
Jaar: 2019
ISBN: ISBN-94-92818-05-8
Pagina’s: 80 formaat A5
Uitvoering: genaaid gebrocheerd
Meerdere illustraties
Winkelprijs: € 7,95

De Bijbel in Gewone Taal maakt het de moderne mens 
makkelijk om de Bijbel te lezen. Maar daar is wel heel 
veel diepte in de tekst voor opgeofferd. Dit boek legt 
niet alleen de vinger op een aantal zere plekken maar 
laat zien hoe wonderlijk de profetieën vanaf de Moeder-
belofte aan Eva door de Bijbel heen vervuld zijn in Jezus 
Christus, de Messias. Net als bij de Emmaüsgangers zal 
ook jouw hart in vuur en vlam staan als je dat ontdekt.

Recensie bibliothhekdienst NBD Biblion:- drs. I.A. Kole
De schrijver geeft met een aantal voorbeelden aan dat de tekst hier en daar ernstig wordt 
verminkt. […] Door de vertaling in toegankelijk Nederlands sluiten vertalingen in het Nieuwe 
Testament niet meer aan bij passages in het Oude Testament.
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HOLOCAUST EN  GESCHIEDENIS 
ANTISEMITISME

Auteur: Annemarie Schoemakers
Jaar: 2016
ISBN: 978 90 823840 6 2
Pagina’s: 80 7x24 cm
Uitvoering: genaaid gebrocheerd
Meerdere illustraties – full colour
Winkelprijs: € 9,95

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn acht leden van de 
Joodse familie De Horst uit Blokzijl weggevoerd naar 
Sobibor en vermoord. Dit boek vertelt hun verhaal aan 
de hand van herinneringen van Blokzijligers.

Auteur: Klaas de Jong
Jaar: 2015
ISBN: 978 90 823840 2 4
Pagina’s: 28 geïllustreerd zwartwit
Uitvoering: miniboek 15x15 cm geniet
Winkelprijs: € 2,50

Over de geschiedenis van Joods Steenwijk en als achter-
grond de verstrooiïng van het Joodse volk. 
Dit miniboek voor de stichting Stolpersteine Steenwijk 
gaat in op Joodse grafstenen en de Stolpersteine in 
Steenwijk.

Recensie Kerkblad van het Noorden 9 maart 2017 
– ds. D. Visser
In dit prachtig uitgegeven boekje wordt in het kort de geschiedenis van de Jodenhaat 
verteld. Toegespitst op de Joden in Steenwijk.
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HOLOCAUST 
 LEVENSVERHALEN

Auteur: Ja’akov Adler
ISBN: 978-94-92818-07-2
Pagina’s: 240 21x28cm 
Uitvoering: genaaid, veel foto’s
Winkelprijs: € 18,95

De persoonlijke ervaringen van Ja’akov Adler die in 1933 
uit Neurenberg naar Amsterdam vluchtte zijn boeiend. 
Adler schetst zijn verhaal steeds tegen de grote 
gebeurte nissen, zoals de Februaristaking en Dolle 
Dinsdag en daarmee is het een uniek geschiedenisboek 
geworden. In 1949 emigreert Adler met vrouw en drie 
kinderen naar Israël. Adlers beschrijving van de situatie 
na mei 1945 biedt ook een bijzondere inkijk in de 
 gevoelens van de overlevers van de Holocaust.

 
Het Nederlandsch Israelitisch Ziekenhuis en het Rosenthal May 

Zusterhuis in de Amsterdamse Jodenbuurt spelen belangrijke rol

Auteur: Joanne Nihom (Israël)
Jaar: 2014
ISBN: 978 90 818914 8 6
Pagina’s: 112
Uitvoering: genaaid, soft cover
Winkelprijs: € 17,95

Rabbijn Jakob Friedrich is geboren in Duitsland in 1922. 
De Tweede Wereldoorlog loopt als een rode draad door 
zijn levensverhaal. Het eerste deel van ‘Elke nesjomme is 
een parel’ vertelt hoe de rabbijn in België de Tweede 
Wereldoorlog overleefde en hoe G’d hem daarbij diverse 
malen de richting wees. Het tweede deel bestaat uit een 
reeks lezingen die  Friedrich gaf over de Noachidische 
wetten die ook voor christenen gelden.
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AANLOOP NAAR DE 
 HOLOCAUST EN HERDENKING

Auteur: Klaas de Jong
Jaar: 2017
ISBN: 978 94 92818 010 (hardcover)
978 94 92818 00 3 (softcover)
Pagina’s: 156 met illustraties A5
Softcover: € 14,95
Hardcover: € 17,95

Aan de hand van krantenberichten uit de periode 
1933-1940 komen we erachter in hoeverre we destijds 
de Jodenvervolging konden voorspellen en hoe 
onze kerkelijke en politieke leiders met de (openlijk) 
beschikbare informatie omgingen.

Aanbevolen door Platform Educatie WO2
www.holocausteducatie.nl

FRAGMENT UIT KRISTALLNACHT EN KAMP WESTERBORK

De Lutherse predikant Dietrich Bonhoeffer was een van de weinige Duitsers die de pogrom 
van de Kristallnacht in het licht van de Bijbel bekeek. Bonhoeffer verzette zich tegen de nazi’s 
samen met enkele andere predikanten, die zich hadden verenigd in de Bekennende Kirche. 
Bonhoeffer was diep onder de indruk van wat er was gebeurd. In zijn Bijbel schreef hij bij 
Psalm 74:8 de datum van 10 november 1938. Maarten Luther, de stichter van de Lutherse 
kerk, had die tekst als volgt vanuit het Hebreeuws vertaald:

Sie sprechen in ihrem Herzen; „Laßt uns sie plündern!“ Sie verbrennen alle Häuser Gottes im Lande.

Bernhard Lichtenberg, domproost van de Sint Hedwigkathedraal in Berlijn sprak dezelfde gedachte 
uit in een preek: “Draußen brennt die Synagoge. Das ist auch ein Gotteshaus!“
In de Statenvertaling van 1637 is de vertaling van Psalm 74:8 nog wat nauwkeuriger dan die van 
Luther. Onze Statenvertalers schreven: “sy hebben alle Godts vergader-plaetsen in den lande 
verbrandt.” Als je weet dat het Griekse woord synagoge letterlijk ‘huis van samenkomst’ betekent, 
begrijp je hoe treffend deze Bijbeltekst is. 
De kern van het geweld van de Kristallnacht is inderdaad het verbranden van de gebedshuizen 
van de Joden. De bedenkers van de acties van de Kristallnacht hadden zich moedwillig gericht op 
de vernietiging van het hart van het Joodse leven in elke Duitse stad. In de synagoge komen Joden 
immers elke sabbat bijeen om te bidden en te lezen uit de Hebreeuwse Bijbel (door christenen als 
Oude Testament aangeduid). Elke Bijbelse feestdag vieren ze hier samen en ook huwelijken worden 
er gevierd. Het is voor ons moeilijk voor te stellen hoe belangrijk de erediensten in de synagoge zijn 
voor de vrome Jood Dat wisten de mannen die het plan voor de Reichspogrom hadden opgesteld. 
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KERKELIJK ANTISEMITISME

Auteur: ds. Kees Kant
ISBN: 9789082384000
Pagina’s: 276 A5 (2e druk)
Afmetingen: 170 x 240 mm
Uitvoering: Genaaid, softcover
Winkelprijs: € 14,95

Op 6 mei 1939 was het feest op de Wartburg in 
 Eisenach. Een select gezelschap van professoren en 
predikanten van de Deutsche Christen vierde de 
 oprichting van een kerkelijk instituut met de taak om 
alles in de Lutherse kerk te ontdoen van Joodse 
invloeden.
Dit boek is een waarschuwing voor de Palestijns- 
christelijke bevrijdingstheologie die hetzelfde doel 
nastreeft.

De uitvoerders, de knokploegen van Hitler en Himmler, hadden nauwelijks kennis van wat er in 
een synagoge gebeurde. Wie van hen wist dat de Torarollen die ze in brand staken de eerste vijf 
boek van de Bijbel in de originele taal bevatten? Dat de tien geboden die ze elke kerkdienst hoor-
den, op de Torarol stonden geschreven in de oorspronkelijke taal waarin God ze aan Mozes gaf? 

De bittere ironie is dat Luther, die Psalm 74 in het Duits vertaalde, het Duitse volk opriep om alle 
synagogen in brand te steken. Het is een van de zeven aanbevelingen die Luther schreef in zijn 
boek Von den Juden und Ihren Lügen. Dit boek, dat in 1543 verscheen, was destijds een bestseller. In 
1936 liet een uitgever in München dit afschuwelijke boek herdrukken. Het Friesch Dagblad meldde 
op 10 november 1937 dat van dit boek van Luther in Duitsland een toneelstuk was gemaakt. De 
première zou volgens de krant op de tentoonstelling De eeuwige Jood worden uitgevoerd. Helaas 
informeerde het dagblad de lezers niet over de inhoud van die tentoonstelling. Dat deed ook de 
Leeuwarder Courant van 16 oktober 1937 niet. Die krant meldde slechts dat de bedoeling van de 
tentoonstelling was om op grond van historische feiten het belang van de jodenkwestie aan te 
tonen. Kennelijk beperkten de Friese kranten zicht tot officiële Duitse persberichten. Het katho-
lieke blad De Tijd wijdde een artikel aan de tentoonstelling dat opende met: “De tentoonstelling 
‘Der ewige Jude’ […] bewijst opnieuw hoezeer men in het Derde Rijk het ideaal om het Duitse 
Jodendom volkomen te vernietigen nastreeft.” En zo was het.

Recensie bibliotheekdienst NBD Biblion prof. Klaas A.D. Smelik
De auteur laat zien dat er –ondanks de verschillen- opvallende overeenkomsten zijn tussen de 
theologie van de Duitse protestanten uit het Derde Rijk en de christelijke Palestijnse bevrijdings-
theologie[…} Actuele problematiek.
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DE STUIKELSTENEN VAN 
HEIDELBERG

Auteur: Klaas de Jong
Jaar: 2012
ISBN: 978 90 818914 0 0
Pagina’s: 128 met illustraties van Lilien
Uitvoering: genaaid, soft cover 17x24 cm
Winkelprijs: € 10,00

De prachtige stad Heidelberg heeft een lege plek. 
Daar stond tot eind 1938 de synagoge.
Wat zegt de Heidelberger Catechismus over de Joden 
en over Gods volk Israël?
Wat is er veranderd in de visie van de protestanten op 
Israël na Auschwitz? 
Wat zijn de gevolgen van de nazipropaganda in het 
Midden-Oosten en de invloed van de grootmoefti van 
Jeruzalem die in de oorlog vanuit Berlijn Jodenhaat 
verspreidde?

TROOST ISRAËL

Auteur: Klaas de Jong
Jaar: 2016
ISBN: 978 90 823840 4 8
Pagina’s: 28 full colour kunstdrukpapier
Uitvoering: miniboek geniet 15x15 cm
Winkelprijs: € 4,50

Na de beschrijving van de moord op de kinderen van 
Jericho lezen we in Mattheüs dat Rachel huilde om haar 
kinderen en zich niet wilde laten troosten. Dit boek gaat 
over het leven van Rachel, het lijden van het volk Israël 
en de troost van God voor Rachel.
Met biografie van de Joodse kunstenaar Abel Pan.
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HET WAAROM VAN ISRAËLS 
LIJDEN - Julia Blum

Auteur: Julia Blum
Jaar: 2019
ISBN: ISBN-94-92818-05-8
Pagina’s: 204 formaat A5
Uitvoering: genaaid soft cover
Winkelprijs: € 19,95

Aan de hand van de geschiedenissen van Lazarus, Job 
en Benjamin geeft de Messiasbelijdende Jodin Julia Blum 
een heel andere betekenis aan het lijden van Israël dan 
de traditionele visie binnen de kerken.
Blum, professor Hebreeuws en NT, wijst erop dat op 
Joods Nieuwjaar Genesis 22 wordt gelezen over de 
binding van Izak. 

Toelichting op Chagalls schilderij De witte kruisiging op de 
voorkant van het boek door Klaas de Jong.

Reuven Berger (voorganger gemeente 
Het Lam op de berg Sion te Jeruzalem)
Julia Blum neemt ons in dit boek mee op een pelgrimstocht 
naar het hart van God […] Het zal velen helpen om Zijn 
Wezen dieper te begrijpen en hoe Hij Zich openbaart door 
Zijn liefdesrelatie tot Israël, in het bijzonder de roeping en 
verkiezing van Israël. 

Dit boek verscheen eerder in het Engels, Duits en 
Russisch
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BIJBEL EN TOEKOMST

Auteur: Klaas de Jong
Jaar: 2015
ISBN: 978 90 818914 9 3
Pagina’s: 140
Uitvoering: genaaid, soft cover
Winkelprijs: € 14,95

Door de eeuwen heeft men geprobeerd om de cijfers 
in het getal 666 te vervangen door letters om zo een 
naam te krijgen. Maar in de Bijbel hebben getallen een 
betekenis. Dat uitgangspunt levert een waardevol inzicht 
in het getal van het beest in Openbaring en ook in de 
ontwikkelingen in onze moderne maatschappij!

Ds. D.A. van den Bosch werd eind 1940 opgesloten om 
zijn boek over 666. Waarom?

Auteur: ds. Gerard de Lange
Jaar: 2014
ISBN: 978 90 81914 7 9
Pagina’s: 220
Uitvoering: genaaid soft cover
Winkelprijs: € 19,90

Bijbelse toekomstverwachting licht niet alleen het boek 
Daniël en Jezus’ rede over de laatste dingen toe, maar 
behandelt ook alle hoofdstukken van Openbaring. 
Als watergolven gaat het Evangelie vanuit Jeruzalem 
naar de einden der aarde om terug te keren tot waar ze 
ontstonden: in Jeruzalem.

Recensie De Waarheidsvriend, door ds. M.A. Kuijt
‘…. verrassende doorkijkjes, zonder dat de schrijver pretendeert het laatste woord 
te hebben gesproken of het laatste, ontbrekende puzzelstukje te hebben 
gevonden. Wel is de schrijver er diep van overtuigd dat het meer dan tijd is om de 
Bijbel op het punt van de eindtijd intensiever te onderzoeken.’
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JOODSE KUNST EN 
JODENDOM

Auteur: Klaas de Jong
Jaar: 2013
ISBN: 978 90 818914 3 1
Pagina’s: 96 17x24 cm full colour
Uitvoering: genaaid soft cover veel illustraties
Winkelprijs: € 15,95

Een fascinerende speurtocht van Genesis tot Open baring 
naar de achtergronden van de sjofar in de Bijbel. De 
sjofar ofwel ramshoorn is niet zomaar een bazuin, maar 
ontleent haar betekenis aan het offer van Abraham en de 
wetgeving op Sinai. De laatste bazuin bij de komst van de 
Messias is in feite een sjofar. Dit prachtig geïllustreerde 
boek geeft inzicht in de betekenis van de ramshoorn.

Recensie sjofarexpert Michael Chusid 
(synagoge Los Angeles) 
He writes with sensitivity and respect for the Jewish tradi-
tions and teachings about shofar, then explains them in 
Christian terms […] a better understanding of the ram’s 
horn that is shared by his faith and mine.’

Auteur: Klaas de Jong
Jaar: 2012
ISBN: 978 90 818914 1 7
Pagina’s: 52 A4 38 tekeningen en gravures, een van de
Uitvoering: Gebonden
Winkelprijs: € 12,70

Een dansende Mirjam, een huilende Jeremia, Aäron als 
hogepriester en David die met een slinger de reus Goliath 
te lijf gaat. Dat zijn vier van de twaalf geloofshelden in dit 
boek die in Jugendstil zijn getekend door Ephraïm Moshe 
Lilien. In de tekst naast de tekening vertellen de helden 
over hun leven. 
Biografie van de Joodse kunstenaar Ephraïm Moshe 
Lilien, die werkte in de Jugendstil en voor WO1 gravures 
maakte in het Midden-Oosten.
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LEZINGEN

Verschillende auteurs van onze boeken zijn bereid om 
lezingen te geven. Auteur Kees Kant is een van de vaste 
sprekers van de stichting Christenen voor Israël te 
Nijkerk. 

Aanvragen voor lezingen kunt u sturen naar  
info@toetssteen-boeken.nl.

Illustratie: Lezing over de ramshoorn voor Genootschap 
Nederland Israël

EXPOSITIES

Auteur: Joke Kant-van Drunen
Jaar: 2017
ISBN: 978-90-823840-8-6
Pagina’s: 30 21x21 cm full colour
Uitvoering: miniboek geniet kunstdrukpapier
Winkelprijs: € 5,00

Fotoboek met de 22 Bijbelse taferelen die Joke Kant-van 
Drunen maakte met porseleinen poppen. Op aanvraag 
verzorgt ze exposities in kerken en vergaderlokalen.
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TIPS VOOR JUBILEUMJAAR 
BEVRIJDING (ZIE BLZ. 11-12)

Joodse arts Ja’akov Adler 
in 1933-1949

Hoe rabbijn Friedrich de 
bezetting overleefde in 
België

Het onbekende voor-
spel van de Holocaust 
en WO2

VERWACHT EIND 2019

Abraham had twee zonen
Auteur Julia Blum
ISBN 9789492818089

Julia Blum is een Messiasbelijdende Jodin die les geeft 
aan het Israel Institute of Biblical Studies in Jeruzalem en 
aan de Rosen School of Hebrew.

Ephraïm Moshe Lilien maakte een pentekening in 
Jugendstil van de belofte aan Abraham.
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