
CBB-Bericht,  juni 2015. Nieuwsbrief van de CBB, de Christelijke Bibliotheek voor Blinden
en Slechtziendenm, te Ernmelo.

We willen u graag op de hoogte brengen van enkele nieuwe uitgaven die bij de CBB in 
aangepaste leesvormen beschikbaar zijn. En we willen vijf uitgaven aan u voorleggen en u
verzoeken ons te laten weten voor welke uitgave u belangstelling heeft mocht deze in 
aangepaste leesvorm bij ons beschikbaar komen. Hierover vertellen we later meer. Maar 
nu eerst willen we uw aandacht vragen voor enkele nieuwe uitgaven.

Bijbel in Gewone Taal

Deze nieuwe vertaling van de Bijbel is gemaakt door deskundige vertalers van het 
Nederlands Bijbelgenootschap. De Hebreeuwse en Griekse bronteksten zijn vertaald door 
een team van bijbelwetenschappers en neerlandici. De bijbelwetenschappers zijn 
gespecialiseerd in het Hebreeuws en de achtergrond van het Oude Testament of in het 
Grieks en de achtergrond van het Nieuwe Testament. De neerlandici zijn deskundig op het
terrein van het Nederlands en van gewone taal in het bijzonder. De vertalers werkten 
steeds in tweetallen van een brontekstkenner en een neerlandicus. Het vertaalwerk van 
het ene tweetal werd beoordeeld door een ander tweetal. Zo hebben er aan ieder 
bijbelboek vier vertalers intensief gewerkt.

De Bijbel in Gewone taal is een vertaling in een taal die we allemaal dagelijks gebruiken. 
Het gaat om woorden die iedereen kent. De zinnen zijn niet te lang en lopen goed. De 
tekst is duidelijk opgebouwd. Je begrijpt wat de zinnen met elkaar te maken hebben en 
over wie of wat het gaat. 
De gewone taal brengt de Bijbel dichtbij. Zo kan iedereen ervaren wat de Bijbel mensen 
van nu te zeggen heeft.

De Bijbel in Gewone Taal is voor iedereen die graag een duidelijke Bijbel leest. Voor 
sommige lezers is deze Bijbel precies de vertaling die ze graag gebruiken. Voor anderen is
het een waardevolle aanvulling. De Bijbel in Gewone Taal is geschikt om kennis te maken 
met de bijbelse verhalen én om je te verdiepen in moeilijke teksten. Je kunt er zelf in lezen
of samen met anderen, thuis, op school of in de kerk.

De Bijbel in Gewone Taal is van de zomer bij de CBB verkrijgbaar in braille en in 
gesproken vorm op daisy cd-rom. De prijs van deze uitgave is € 40,--.

De braille en gesproken versie is ook opgenomen in de collectie van de Stichting 
Aangepast Lezen.

Christelijke Dogmatiek – een inleiding – 2e druk

De uitgave Christelijke Dogmatiek – een inleiding – 2e druk – biedt een eigentijdse 
geloofsverantwoording van twee theologen die de christelijke geloofstraditie levend willen 
houden. Kernachtig en en met overtuiging beschrijven dr. G. van den Brink en dr. C. van 
der Kooi voor nieuwe generaties studenten en theologen de christelijke leer, in gesprek 
met de traditie, de kerk en de eigen tijd. Ze richten zich daarbij ook op anderen die 
geïnteresseerd zijn in de inhoud van het christelijke geloof, inclusief zoekers, sceptici en 
critici. Dit helder geschreven werk vormt een rijke bron van informatie en inspiratie.

Dr. C. van der Kooi is als hoogleraar Dogmatiek verbonden aan de faculteit 



Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit. Dr. G. van den Brink is hoofddocent Dogmatiek 
aan dezelfde faculteit en bijzonder hoogleraar voor de theologie van het gereformeerd 
protestantisme aan de Protestantse Theologische Universiteit locatie Amsterdam.

Christelijke Dogmatiek – een inleiding (2e druk) – is bij de CBB beschikbaar in gesproken 
vorm op daisy cd-rom en kost € 49,95. Het artikelnummer is 584.
Deze uitgave is ook opgenomen in de collectie van de Stichting Aangepast Lezen; het 
boeknummer is A439080.

HSV Jongerenbijbel

De HSV Jongerenbijbel is een geweldig hulpmiddel bij het persoonlijk bijbellezen. Door 
heel deze Bijbel heen staan stukjes uitleg. Hierdoor ga je de Bijbel beter begrijpen. Tegelijk
helpt de HSV-Jongerenbijbel je om dieper over het Woord van God na te denken. Wat wil 
de Heere tegen jou zeggen? Daarom kom je steeds vragen of kleine denkduwtjes tegen. 
In het bijbelrooster vind je suggesties om meer te lezen over belangrijke thema's uit de 
Bijbel. De bijbeltekst zelf staat centraal. Logisch. Want het is Gods eigen Woord dat 
gericht is aan jou! 
De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling 
uitgave 2010.

De HSV Jongerenbijbel uitgave 2013 is beschikbaar in braille en in gesproken vorm op 
daisy cd-rom. 
Het artikelnummer van de braille versie is 512; deze uitgave kost € 50,--.
Het artikelnummer van de gesproken versie op daisy cd-rom is 480; deze uitgave bestaat 
uit 7 cd-roms en kost € 60,--

In de zomer van dit jaar zijn de braille en gesproken versie ook opgenomen in de collectie 
van de Stichting Aangepast Lezen.

HSV Oude en Nieuwe Testament 2010

Ook nieuw is de uitgave HSV Nieuwe Testament uit 2010; deze uitgave bestaat uit 2 cd's. 
Bent u in het bezit van de gesproken versie uitgave 2007? Dan kunt u de cd's van het 
Nieuwe Testament uitgave 2010 gratis bij ons aanvragen. Aan het einde van dit CBB-
Bericht noemen we onze gegevens.

De HSV 2010 – Oude én Nieuwe Testament – is van de zomer in braille en in gesproken 
vorm op daisy cd-rom beschikbaar bij de CBB. De prijs van is € 50,-- per leesvorm. Het 
artikelnummer van de brailleversie is 406; het artikelnummer van de gesproken versie is 
407.

In de zomer van dit jaar is de HSV 2010 ook opgenomen in de collectie van de Stichting 
Aangepast Lezen.

Prekenserie De Tabernakel

De Stichting De Tabernakel geeft preken met verwachting uit. Het gaat hierbij veelal om 
Engelstalige, puriteinse schrijvers. Hun preken worden betrouwbaar vertaald in 
hedendaags Nederlands. Het is hun verlangen dat door dit werk velen tot kennis van en 
het leven met de Heere Jezus Christus mogen komen.



De serie Preken van Puriteinen bevat: 
"Onderlinge liefde" van Henry Grattan Guiness, 
"Levensgevaarlijk" van John Elias,
"Pleitend geloof" van Ralph Erskine, 
"Vaderlijke kastijding" van Horatius Bonar 
en "Wandelen met God" van George Whitefield.

Deze uitgave is verkrijgbaar in gesproken vorm op daisy cd-rom en kost € 5,--. Het 
artikelnummer is 548. 

Drie Formulieren van Enigheid der Gereformeerde Kerken in Nederland

Onlangs is de uitgave 'De drie formulieren van Enigheid der Gereformeerde Kerken in 
Nederland' in braille en in gesproken vorm op daisy cd-rom verschenen bij de CBB. 
Deze uitgave bevat de drie oude Geloofsbelijdenissen en haar Liturgie als ook het Kort 
Begrip, de Ziekentroost en de Heidelbergse Catechismus.

De brailleversie kost € 37,50; het artikelnummer is 378.
De gesproken versie op 1 daisy cd-rom kost € 12,50; het artikelnummer is 524.

Tot zover de nieuwe uitgaven die bij de CBB beschikbaar zijn. We willen nu het volgende 
onder uw aandacht brengen en uw medewerking vragen.

Top 5 uitgaven

De CBB is in 1912 opgericht om christelijke lectuur beschikbaar te stellen voor een ieder 
die niet of niet meer op de gebruikelijke manier kan lezen. Dit doen we met hart en ziel, 
omdat wij vinden dat een leesbeperking geen belemmering mag zijn om volwaardig deel te
kunnen nemen aan het maatschappelijk en christelijk leven. 

Dankzij de goede samenwerking met christelijke uitgevers en de financiële steun van 
particulieren, verenigingen, stichtingen en uitgevers kunnen wij veel christelijke lectuur 
beschikbaar stellen in aangepaste leesvormen. Helaas kunnen niet alle christelijke 
uitgaven, die verschijnen voor zienden, omgezet worden in braille, in grootletter of in 
gesproken vorm. Steeds weer worden er keuzes gemaakt; hierbij houden wij rekening met
de diversiteit van de christelijke leefwereld. 

Wij vinden het belangrijk om te kunnen voldoen aan de wens van onze lezers. Hierbij 
hebben wij uw hulp nodig. We noemen zo meteen vijf christelijke uitgaven met het verzoek
aan u om aan ons door te geven voor welke uitgave en in welke leesvorm u belangstelling 
heeft zodra deze beschikbaar komt bij de CBB. 

Wij verzoeken u dit voor 1 augustus a.s. door te geven. Dit kan via e-mail info@cbb.nl of 
per telefoon naar 0341 565 499. 

Na 1 augustus zullen wij op zoek gaan naar financiële steun voor de meest gewenste 
uitgaven. Wij houden u uiteraard op de hoogte welke nieuwe uitgaven in onze collectie 
worden opgenomen.

Als eerste noemen we de uitgave 'Komt, laten wij aanbidden. 49 overdenkingen voor 
advent en kerst'  van C.H. Spurgeon.

mailto:info@cbb.nl


Op een heldere manier laat Spurgeon bijbels licht schijnen op de boodschap van advent 
en kerst.  Indringend en verrassend laat hij steeds de schatten van het Evangelie zien. 

Als tweede noemen we de uitgave 'Voor deze gelegenheid', een naslagwerk met 
gedichten voor elke gelegenheid, geschreven door Ina van der Beek.
Een aansprekende bundel die bij ruim 35 momenten heel goed gebruikt kan worden. 

Om u een indruk te geven van deze uitgave vermelden we hieronder het gedicht 'Een 
nieuwe verbond'. De gelegenheid is Belijdenis.

Wat lijkt het me nog kort geleden
dat ik jou naar 't doopvont droeg.
En wij volmondig daar beloofden
wat de dominee ons vroeg.

Maar wat kwam er in die jaren
vaak toch weinig van terecht.
We bleven dikwijls in gebreke
en 't voorleven ging ook vaak slecht.

't Verbond bestaat uit twee partijen
en God bleef zijn belofte trouw.
Hij trok, ondanks ons menselijk falen,
Zijn vaderhand niet weg van jou.

God Zelf droeg jou vandaag naar voren
en sluit een nieuw verbond met jou.
Zie daarom nooit op eigen falen,
want Hij blijft zijn belofte trouw.

En net zo min als wij dat konden,
kun jij het aan in eigen kracht.
Jouw 'ja' vandaag wil alleen zeggen
dat je 't al van Hem verwacht.

Als derde noemen we de uitgave 'Leesboek bij de belijdeniscatechisatie' van dominee
C. Hogchem.

De Openbare belijdenis des geloofs is een ernstige zaak; de voorbereiding daarop ook. 
Het gaat immers over de leer die naar de godzaligheid is!
Dit 'Leesboek bij de belijdeniscatechisatie' is bedoeld voor een ieder die zich wil bezinnen 
op de behandelde onderwerpen tijdens de belijdeniscatechisatie, maar is ook leerzaam 
voor diegenen die reeds belijdenis hebben afgelegd. Het Leesboek is zodanig opgebouwd 
dat het voor verschillende niveaus bruikbaar is. Aan de orde komen niet alleen de vragen 
en antwoorden van het Kort Begrip, maar ook datgene wat daarmee in verband staat, 
zoals de vragen die gesteld worden bij het afleggen van openbare belijdenis en het 
ontstaan van de belijdenisgeschriften.



Als vierde noemen we de uitgave 'Tegendraads en bij de tijd' van dominee doctor Wim 
Dekker. 

Geïnspireerd door de bekende theoloog Dietrich Bonhoeffer denkt Wim Dekker na over 
thema's als gemeente-zijn, navolging, doop, cultuur en de verhouding tussen kerk en 
wereld.

Ook zeventig jaar na zijn dood draagt Bonhoeffer (1906-1945) ons uit om antwoord te 
geven op de vraag waar het ten diepste om gaat in het christelijk geloof. Wat is folklore en 
wat is de harde kern die in onze tijd opnieuw ontdekt moet worden?

De vroegste belijdenis van de christelijke kerk luidt: 
Jezus is Heer. Maar hoe wordt Jezus opnieuw Heer van christenen die feitelijk andere 
heren en machten dienen? Hoe wordt Jezus Heer van seculiere mensen die menen dat 
geloven in God overbodig en hinderlijk is?
Daarover schrijft doctor Dekker in 'Tegendraads en bij de tijd'. Hij laat zich daarbij 
inspireren door Bonhoeffer. Aan de hand van kernachtige citaten van deze theoloog 
ontwikkelt hij zijn eigen gedachten. In de geest van Bonhoeffer: tegendraads en bij de tijd.

Doctor Wim Dekker is predikant binnen de PKN en als theoloog verbonden aan de IZB.

Als vijfde en laatste noemen we de uitgave 'Van kracht tot kracht – Om een diepere 
beleving van het Avondmaal' van dominee L.W. Smelt.

De vieringen van het Heilig Avondmaal zijn hoogtepunten voor zowel de gemeente als 
voor het individuele gemeentelid. De eenheid en liefde in de gemeente en het 
geloofsleven van het gemeentelid worden weer opnieuw gevoed. Het is dan ook geen 
wonder dat veel gemeenteleden rond de viering van dit sacrament steeds op zoek zijn 
naar stof tot overdenking en naar toerusting. Zij willen dit hoogtepunt dieper beleven.
Aan deze vraag naar stof tot overdenking wil dominee Smelt met dit boek voldoen. In 
dagboekvorm bespreekt hij in drie weken – twee weken voor en een week na de 
avondmaalsviering – op eenvoudige wijze het klassieke avondmaalsformulier. Ook geeft 
hij per dag een kort gebed en een of meer vragen om te overdenken of te bespreken. 
'Van kracht tot kracht' is een waardevol boek dat wil hepen bij de voorbereiding op het 
avondmaal, de viering zelf en het leven dat daarna verder gaat. 'Zij gaan van kracht tot 
kracht steeds voort”.

Dominee L.W. Smelt was werkzaam als zendingspredikant in Peru en is nu protestants 
predikant.

We hebben net vijf uitgaven genoemd waarvan we graag van u willen weten voor welke 
uitgave en in welke leesvorm  –  braille, grootletter, gesproken of digitaal –  u 
belangstelling heeft. We verzoeken u dit voor  1 augustus a.s. aan ons door te geven. Dit 
kan door te bellen naar de CBB, telefoonnummer 0341 565499 of te mailen naar 
info@cbb.nl
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We noemen de uitgaven nog  een keer:

Nummer 1:  'Komt, laten wij aanbidden. 49 overdenkingen voor advent en kerst'  van 
C.H. Spurgeon.

Nummer 2: 'Voor deze gelegenheid', een naslagwerk met gedichten voor elke 
gelegenheid, geschreven door Ina van der Beek.

Nummer 3: 'Leesboek bij de belijdeniscatechisatie' van dominee
C. Hogchem.

Nummer 4:  'Tegendraads en bij de tijd' van dominee Wim Dekker.

Nummer 5: 'Van kracht tot kracht – Om een diepere beleving van het Avondmaal' van 
dominee L.W. Smelt. Deze uitgave is in braille verkrijgbaar bij de Stichting Aangepast 
Lezen in Den Haag.

We zijn bijna aan het einde van dit CBB-Bericht gekomen.

Wilt u een uitgave bestellen? Dan kunt u het genoemde bedrag overmaken op onze 
rekening IBAN NL17INGB0000503241. Vermeld ook het artikelnummer en uw naam en 
adres. U ontvangt de door u gewenste uitgave zo spoedig mogelijk zonder extra 
portikosten.

Wilt u meer informatie of de gratis catalogus 'Lectuur in aangepaste leesvormen' 
ontvangen, waarin alle lectuur vermeld staat die bij de CBB beschikbaar is in aangepaste 
leesvormen? Dan kunt u contact met ons opnemen. 

Ons postadres is:
CBB
Postbus 131
3850 AC Ermelo

U kunt ons telefonisch bereiken op maandag tot en met donderdag van 9 tot 4 uur en op 
vrijdag van 9 tot half 12.  Ons telefoonnummer is 0341 565 499

Mailen kan ook naar info@cbb.nl

Dit is het einde van dit CBB-Bericht.
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