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From the Founding Fathers through the present, Christianity has exercised powerful influence in America—from its role in shaping politics and
social institutions to its hand in art and culture. The Encyclopedia of Christianity in the United States outlines the myriad roles Christianity has
played and continues to play. This masterful multi-volume reference includes biographies of major figures in the Christian church in the
United States, documents and Supreme Court decisions, and information on theology and theologians, denominations, faith-based
organizations, immigration, art—from decorative arts and film to music and literature—evangelism and crusades, women’s issues, racial
issues, civil religion, and more.
In deze vierde businessroman van Eli Goldratt zien we hoe het management van een groot ERP-softwarehuis worstelt met de enorme druk
die er door de beurs op hen gelegd wordt. Groeien met 40%, elk jaar opnieuw. Hoe is die groei vol te houden terwijl de markt van grote
prospects verzadigd begint te raken? Problemen genoeg: implementaties worden complexer, de responstijd wordt langer, het aantal bugs in
de software neemt toe in plaats van af. Dan wordt Scott, de directeur van het ERP-software-bedrijf op het matje geroepen bij een van zijn
grootste klanten: de 'return on investment' van het ERP-systeem is onvoldoende. Via een onderzoek en bezoeken bij hun meest tevreden
klant komen ze erachter waar ze de oplossing moeten zoeken. Noodzakelijk, maar niet voldoende beschrijft perfect de problemen van de
zeepbelcultuur die door overspannen verwachtingen van de beurs is ontstaan rond hightech bedrijven. Een absolute aanrader voor iedereen
die kapitalen heeft uitgegeven of gaat uitgeven aan de implementatie van IT-systemen. Eliyahu M. Goldratt is een van de meest
vooraanstaande managementfilosofen van dit moment en wordt internationaal erkend als baanbreker in de ontwikkeling van nieuwe
managementconcepten en -systemen.
In de Trou-ringh (1637) adviseert en beleert Jacob Cats zijn tijdgenoten in tal van huwelijkskwesties, zoals partnerkeuze, hertrouwen,
veelwijverij en leeftijds- en standenverschil tussen geliefden. Hij doet dat aan de hand van talrijke verhalen en anekdotes, die de verteller
Cats op z'n best tonen. In de bloemlezing vindt men het paradijselijke huwelijksgeluk van Adam en Eva beschreven, maar ook de brute
geschiedenis van een dubbele verkrachting, een toverachtig sprookje over een huwelijk door dromen, de geschiedenis van de dochter van
karel de Grote die haar vrijer op de rug nam en een vertelling over hoe een listige vrijer een rijke Haagse weduwe verschalkt. De Alfa-reeks
omvat Poëzie, proza en toneel uit verschillende eeuwen en van verschillende auteurs. De reeks richt zich in eerste instantie op eerste- en
tweedejaars studenten Nederlands, maar is ook bedoeld voor een in literatuur geïnteresseerd publiek. De teksten zijn, waar nodig, door
deskundigen van commentaar en woordverklaringen voorzien.
Ten essays about what churches are doing that is not "business as usual" in their music ministry. Includes theological and liturgical rationale,
basic "how-to" information, and personal testimony to the communal advantages of each ministry, as well as descriptions of
alternative/additional worship services that are flourishing across the country. Includes material about contemporary ensembles, jazz,
handbells, guitars, synthesizers, electronic music and the emerging church, organs and choirs, youth, amateur, professional instrumentalists,
cantors, Taize services, Compline, and the Hip Hop eMass.
Het geluk van Lou is een boek vol champagne, liefdesaffaires, muziek en Bretonse gerechten! Lou was een geliefde bewoonster van het
kleine eiland Île de Groix, Bretagne. Lou met haar obsessies, (‘Champagne, alsjeblieft, maar alleen Mercier!’) en haar eigenaardigheden. Ze
kookte belabberd, maar met veel liefde, was hartelijk en altijd vrolijk. Maar nu is Lou dood en dreigt haar gezin uiteen te vallen. In haar
testament vraagt ze haar man Jo haar laatste wens te vervullen: hij moet de relatie met hun volwassen kinderen Cyrian en Sarah herstellen.
Pas wanneer hij daarin geslaagd is mag hij Lou’s laatste brief lezen, die ze uiteraard heeft verzegeld in een champagnefles. Een fles die het
leven van de hele familie verandert.
Beschrijving van het leven van Franciscus van Assisi (1182-1226) in het licht van de hedendaagse maatschappij.

Molly woont in een weeshuis waar ze altijd gepest en getreiterd wordt. Er verandert van alles als ze ontdekt dat ze
hypnotische gaven heeft. Vanaf ca. 10 jaar.
Newsweek verkoos Daoud Hari als one of the ten people to watch in 2008 Op een kwade dag in 2003 wordt de rust in
het geboortedorp van Daoud Hari verstoord door overvliegende bommenwerpers en legerhelikopters. Hun komst
markeert het begin van een ongekende slachtpartij door milities van het Soedanese regeringsleger. Daouds dorp wordt
aangevallen en platgebrand, de vrouwen verkracht, zijn familieleden uitgemoord of verjaagd. Wanneer de internationale
hulporganisaties en verslaggevers verschijnen, werpt Hari zich op als tolk. Gewapend met zijn middelbareschoolkennis
van het Engels wordt Daoud een belangrijke link met de buitenwereld. Dankzij een grote dosis moed, slimheid en het
vermogen om zelfs in de moeilijkste situaties vrienden te maken, blijkt hij als geen ander in staat om de horror van Darfur
onder de aandacht van de hele wereld te brengen.
Uitgeput komt Nathan Powell thuis van een lange en vervelende reis, en hij wil niets liever dan in bad, vervolgens zijn
nest in duiken en... slapen! Maar hij is de drempel nog niet over, of hij voelt dat er iets mis is. Er zijn dingen verplaatst, en
er staan bloemen die hij niet had neergezet. De grootste verrassing zit echter in het bad waar hij zo naar uitkeek: een
volslagen vreemde vrouw! Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Na de dood van haar vader staat Kate Farleigh er alleen voor. Omdat ze liefdadigheid verafschuwt, besluit ze als
dienstmeid te gaan werken. Dat gaat Lady Cahill, de peettante van haar moeder, te ver. Kordaat ontvoert ze Kate om
haar in Londen een welgestelde echtgenoot te bezorgen. Als ze overnachten op het landgoed van haar kleinzoon Jack,
ziet Kate hoe verwaarloosd het is, daarom stelt ze voor als huishoudster voor hem te gaan werken. De baan blijkt veel
moeilijker dan verwacht. De norse, supermannelijke Jack roept gevoelens in haar op die ze niet kan bedwingen;
volkomen ongepaste, schaamteloze gevoelens! Waar mogelijk zal ze hem uit de weg moeten gaan. Helaas wordt dat
voornemen ernstig ondermijnd - door Jack Carstairs zelf!
Alex Cross is een van de eerste personen die op de hoogte worden gesteld als de zoon en dochter van de Amerikaanse
president blijken te zijn ontvoerd. Hij probeert het onderzoek op te zetten, maar wordt van verschillende kanten
tegengewerkt. Iemand achter de schermen lijkt zijn invloed bij de fbi, de cia en de veiligheidsdienst aan te wenden om
Alex Cross van de zaak te houden. Wanneer vervolgens de watertoevoer van de stad besmet raakt, komt Alex op het
spoor van een samenzwering die heel Amerika in gevaar brengt. Als de ontknoping van beide zaken nadert, wordt Alex
gedwongen een beslissing te nemen die indruist tegen alles waar hij voor staat - een beslissing die de toekomst van het
hele land kan veranderen.
Bij onderzoek naar de moord op Richard Tremain wijst alle bewijs in de richting van Miranda Wood. Een crime passionel,
zo luidt de conclusie. Maar Miranda heeft de moord niet gepleegd, en hoe uitzichtloos de situatie ook is, ze is vast van
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plan dat te bewijzen. In eerste instantie is ook Chase Tremain ervan overtuigd dat zijn broer is neergestoken door zijn exminnares. Tot hij Miranda in de ogen kijkt en daar totaal andere emoties ziet dan hij verwachtte. Ten prooi aan twijfel laat
hij zich overhalen om samen met haar op zoek te gaan naar de werkelijke dader. Al snel is het bewijzen van Miranda's
onschuld echter nog maar bijzaak. Eerst moeten ze in leven zien te blijven!
Psalms for Preaching and WorshipA Lectionary CommentaryWm. B. Eerdmans Publishing
Als poes Molly wordt gedumpt in een huis met bloeddorstige honden, vlucht ze weg en gaat al zwervend op zoek naar
een nieuwe, lieve eigenaar.
Provides the history of Psalms in various Christian traditions, and offers practical suggestions for using the Psalms in
contemporary, corporate worship. Includes a section of additional resources.
Dit is het verslag van de lezingen die gehouden zijn op de tweede studiedag die door de Stichting Psychoanalyse en
Cultuur is georganiseerd, op 21 september 1991 in de Rode Hoed te Amsterdam. Hoewel Sigmund Freud over zichzelf
schreef dat hij niet veel van muziek begreep, blijken er toch tal van raakvlakken te zijn tussen psychoanalyse en muziek.
Zoals Christa Widlund in haar inleiding opmerkt: "Muziek heeft haar wortels in het primair proces-denken, dat is
bijvoorbeeld te zien aan het feit, dat we fenomenen die we uit de droom kennen - zoals omkering, verdichting,
transpositie - letterlijk in de muziek terugvinden. Muziek grijpt terug op de allervroegste, zelfs pre-natale ervaringen met
de moeder: ritmische, lichamelijke belevingen van gewiegd worden, gekoppeld aan geluiden, aan een stem met
emotionele kenmerken. We zouden dus kunnen zeggen: bij het musiceren of naar muziek luisteren gaan we terug naar
een belevingswijze van vroeger ..." Nadere informatie over de activiteiten van de Stichting Psychoanalyse en Cultuur kan
men krijgen via het secretariaat van de Stichting: Olympiaplein 71'', 1077 CP Amsterdam.
Wanneer één van de naaste medewerkers van de Parijse politiecommissaris is neergeschoten, neemt hij ten behoeve
van het onderzoek zijn intrek in een pension tegenover de plaats van de aanslag.
'Almudena Grandes is een eersteklas auteur binnen de Spaanse literatuur.' - Sunday Telegraph 'Een buitengewoon
ontroerend verhaal dat de lezer door de dramatiek van het vertelde als verlamd achterlaat.'- El Cultural 'Almudena
Grandes heeft opnieuw grootse menselijke karakters en kleine, maar daarom niet minder belangrijke, innige scènes
gecreëerd die zich vasthechten in de herinnering van de lezer.' - El País 'Almudena Grandes’ beste roman. (...) Een
hommage aan de literatuur.' - ABC Cultural 'Een jongensboek voor grote mensen: Het boek bezorgt je hoe dan ook een
indringend en onvergetelijk beeld van de al te menselijke dilemma's in deze traumatische episode in de recente Spaanse
geschiedenis.' - Trouw 'Een bijzondere roman (...) prachtige vertelstijl.' **** - Metro 'Grandes heeft een romantische pen,
ze weet goed hoe de (politieke) gebeurtenissen op te voeren tot hun dramatische hoogtepunt.' - Elsevier
In Soeverein van Ted Dekker zet De Orde alles op alles om de laatste Sterfelijken uit te roeien. Soeverein is het laatste
deel uit de serie The Books of Mortals. De volgelingen van Rom zijn in verwarring na de verschrikkelijke oorlog met de
Orde. Iedereen levert nu zijn eigen strijd om te overleven. Slechts 36 Stervelingen blijven trouw aan Rom, maar de Orde
is vastbesloten om ook dit laatste groepje te verslaan. Wanhopig bieden ze weerstand aan de tegenstander die steeds
gewelddadiger wordt. Als de totale vernietiging onontkoombaar lijkt, moeten ze vertrouwen op hun geloof en de
soevereiniteit die hun toegezegd is.
Psalms for Preaching and Worship a key addition to the critically acclaimed three-volume Lectionary Commentary /
Despite the rich resources available for studying the Psalms, few are as focused on their place in worship and preaching
as is this volume. The responsorial Psalms of the Revised Common Lectionary are here taken up in careful and often
illuminating interpretation with attention also to their interaction with other lectionary texts. The many ways that psalms
can function meaningfully in the liturgical life of congregations are explored especially in John Witvliet s concluding
section. I know of no work that combines practice and substance better than this lectionary commentary. Patrick D. Miller
/ Princeton Theological Seminary / A fascinating book well organized, well written and edited, thorough, and informative. .
. . An excellent resource not only for preachers using the Revised Common Lectionary but also for those wishing to
preach a series of sermons on the Psalms. In addition, worship leaders and worship committees will appreciate the many
excellent ideas for using the Psalms in worship. Highly recommended. Sidney Greidanus / author of Preaching Christ
from the Old Testament and Preaching Christ from Genesis / Here is something even better than a simple completion of
The Lectionary Commentary, which would be cause enough for gratitude. . . . Serious attention paid to this one book
could go a long way toward remedying the scandalous neglect of the treasure of the Psalms in too much contemporary
worship. Marguerite Shuster / Fuller Theological Seminary / Contributors: Nancy R. Bowen, William P. Brown, Walter
Brueggemann, Richard J. Clifford, Nancy L. deClaiss-Walford, Jennifer S. Green, Karl N. Jacobson, Rolf A. Jacobson,
Melody D. Knowles, Eunny P. Lee, Joel M. LeMon, James Limburg, J. Clinton McCann, James K. Mead, Carol A. Miles,
Luke A. Powery, Stephen Breck Reid, Sandra L. Richter, Cynthia L. Rigby, Kathryn L. Roberts, Brent A. Strawn, Beth
LaNeel Tanner, Roger E. Van Harn, Raymond C. Van Leeuwen, J. Ross Wagner, Gerald H. Wilson, John Witvliet,
Christine Roy Yoder.
What does it mean to be in the presence of God??'s holiness? How can it affect us whether we seek it out or stumble
upon it? Can it truly change our very reality to encounter it? The essayists in this volume explore these questions at the
heart of Christian worship, considering the oft-neglected Old Testament as essential to understand our purpose in
worship. Following the structure of the Hebrew canon ? beginning with the Pentateuch, moving through to the Psalms,
then wisdom literature ? each chapter considers a separate aspect of worship, from theater to the Sabbath to sacred
space, offering new inspiration. In the final essay Carol Bechtel ???rereads the book of Job through the lens of our
human limitations (as opposed to the usual theme of theodicy), ??? with compelling applications for both life and worship.
Each of these essays concludes with two appropriately themed hymns and a ???For Further Reading??? list. Five of the
seven contain sidebars that illustrate and enrich key points. Evocative woodcut artwork by Margaret Adams Parker
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provides a striking backdrop to the text. Taken together, these essays testify powerfully to the belief that the Old
Testament is not only valuable but also essential to ???whole??? and fully foundational preaching and worship. Written
primarily by Old Testament professors, Touching the Altar will make an engaging supplemental text for introductory or
elective Old Testament courses and will also go far toward providing deeper worship for any Christian. Contributors:
Carol M. Bechtel Thomas Boogaart Corrine L. Carvalho Ellen F. Davis J. Clinton McCann Jr. Dennis T. Olson Margaret
Adams Parker John D. Witvliet
Interview Belinda Bauer
The essential guide for prayer leaders who facilitate a separate Liturgy of the Word with children on Sundays and
Holydays of Obligation.
Küng: vrouw heeft recht op grotere rol in kerk. In het christendom neemt de vrouw veelal een ondergeschikte positie in.
Denk aan de leer in de rooms-katholieke kerk over het priesterambt, abortus, anti-conceptie en de plaats van de vrouw in
het huwelijk. De kerk beroept zich op 2000 jaar traditie, maar Hans Küng toont vanuit de kerkgeschiedenis aan dat deze
leer onjuist is. Zo had Jezus zelf prominente vrouwelijke leerlingen. Küng pleit voor rehabilitatie van de vrouw in de kerk.
Een heerlijke roman over de liefde, perfect voor zon, zee en strand Claire Danner is een gevierd kunstenares en moeder
van vier jonge kinderen. Ze leidt een druk maar gelukkig leven en denkt dat ze alles heeft wat ze maar zou kunnen
wensen. Maar dan wordt haar gevraagd om een groot festival mede te organiseren en vol enthousiasme zegt ze ja, ook
omdat het gewoon heel erg moeilijk is nee te zeggen tegen de wel erg charmante Lockhart Dixon. Voor ze het weet
wordt Claire meegesleept in een duizelingwekkende achtbaan van gebeurtenissen. Een van de grote attracties van het
festival is de rockster Max West, wereldberoemd, charismatisch... en Claires ex-vriendje van de middelbare school. De
verwarring is compleet als Claire ontdekt dat ze zich aangetrokken voelt tot zowel Max als Lockhart Dixon, maar ze heeft
helemaal geen tijd om verliefd te worden! Toch?
Children’s Liturgy of the Word provides prayer leaders with everything they need to lead children in a prayerful
celebration of the Word. Closely following the structure of the liturgy celebrated in the main assembly, this resource
invites children to experience God’s presence in the liturgy.
Het is 1527, en de Sacco di Roma is in volle gang: een woeste plundering waarbij Rome door een huurleger volledig
onder de voet wordt gelopen. Terwijl de stad in brand staat weten twee van haar meest kleurrijke bewoners te
ontsnappen. Fiametta is een wonderschone courtisane, Bucino de dwerg die haar met raad en daad bijstaat. Vroeg in de
ochtend na de overval gaan ze op weg naar Venetië, een stad waar, menen zij, het geld op straat ligt. Bucino is slim, zijn
ogen zien alles en hij heeft een scherpe tong, Fiametta is mooi en handig. Al snel doen zij met hulp van een jonge, blinde
genezeres en een scanduleuze dichter uit Rome weer goede zaken. Maar Venetië is een stad die zo zijn eigen
verlokkingen kent en de grootste uitdaging blijkt uiteindelijk die jonge, blinde vrouw die hun leven en uiteindelijk ook hun
hart binnen weet te dringen – met vernietigende gevolgen voor allen.
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