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Henk van Steeg

Zijn liefde voor muziek hoor je terug in zijn programma
op NPO radio 2, Van Steeg Tot 1, ma-do van 22.00 tot
01.00 uur. Henk is getrouwd met Elles en samen brengen ze twee kinderen groot: Jesse (5) en Marit (2).

Hij leeft nog

Misschien gaat er niet meteen een lichtje branden bij zijn naam. Maar waarschijnlijk
heb je weleens iets van hem gezongen: Awesome God of Step by Step zijn van de hand
van Rich Mullins. Er gaat een schok door de christelijk muziekwereld als in september
1997 een van de meest invloedrijke artiesten en liedjesschrijver om het leven komt
bij een auto-ongeluk. Nu, 17 jaar later, is zijn muziek levender dan ooit. Een film over
het bewogen leven van Rich Mullins en een cd vol met zijn muziek gecoverd door zijn
muzikale vrienden (Audrey Assad, Leigh Nash & Jars of Clay). Het resultaat is een cd
vol mijmermuziek waarbij de beelden vanzelf komen.
VA – Ragamuffin, Music Inspired By The Motion Picture. Up Dog Studio, € 14,95

Twitter: @VanSteeg

Wandelen

in het stof van rabbi

Jezus
HOE JEZUS’ JOODSE WOORDEN
UW LEVEN KUNNEN VERANDEREN
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Zusje van David
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Als David nu zou leven en een even getalenteerd zusje zou hebben, dan heette ze Ellie
Holcomb. Net als David schrijft ze alles zelf. Hij deed het in Israël, zij in Nashville. Ook
de snaarinstrumenten zijn een gemeenschappelijk element: hij bespeelde de citer en
de luit en zij bespeelt de gitaar. Ook op menselijk en geestelijk vlak zijn ze aan elkaar
gewaagd. Eerlijk en persoonlijk schrijven ze over het leven dat ze leven met God. De
frisse pop/folk nummers van Ellie Holcombs debuutalbum zouden zo kunnen worden
toegevoegd aan een bundel met geestelijke liederen. De tijd zal leren of je haar binnenkort tegenkomt in de Opwekkingsbundel. Of ze schrijft er 150 en krijgt ze haar
eigen bundeltje.
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As Sure As The Sun, Ellie Holcomb. Asaph, € 14,95

Joodse Jezus

Sommige bijbelpassages zijn pas echt
goed te begrijpen wanneer je ze in de
culturele context zet. Wanneer je weet
wat de betekenis is van bepaalde joodse
Lois Tverberg
getallen of welke landelijke gewoontes
achter een gelijkenis schuilgaan. Lois
Tverberg licht een aantal verhalen uit de tijd van Jezus en zet ze
in de joodse context. Een verhelderend boek dat veel nieuwe
inzichten geeft voor mensen die niet zijn opgegroeid met joodse
achtergronden.
Wandelen in het stof van rabbi Jezus, Lois Tverberg. Vert. Rutger
de Jong. Uitgeverij Toetssteen, ISBN 97890818191455,
€17,95
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Spreektips

Altijd al een hekel gehad aan spreekbeurten? Maar zou je heel graag toch je zegje
willen doen? Paulien Vervoorn, coach
voor sprekers, geeft tips in Geloofwaardig
spreken. Een praktische gids met allerlei
handvatten, reflectievragen, praktische
opdrachten en social media-filmpjes. Zie
ook geloofwaardigspreken.nl.
Geloofwaardig spreken,
Paulien Vervoorn. Uitgeverij Kok,
ISBN 9789043523547, € 14,99.
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Trinity theatertour

Men neme: één nuchtere Nederlander met Groningse roots.
En nog drie Nederlandse jongens, opgegroeid in Peru. Samen
vormen ze de band Trinity. Voeg dan als special guest een muzikale Masai-dame uit Kenia toe, Neema Ntalel, en je krijgt een
album vol rijke mondiale klanken met de naam Mundo. Van 19
november tot en met 23 december tourt de band langs allerlei
theaters in het land en kun je ze dus ook live beluisteren. Kijk op
www.bandtrinity.com voor data en locaties.
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Kijk voor informatie en uitzendtijden van The Passion op eo.nl/thepassion
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