
Uitnodiging boekpresentatie 
 
 
 

 

 
Zaterdag 9 april 2022 

Uitnodiging 
 

tot het bijwonen van de presentatie van het nieuwste boek van 
dr. Bert van Veluw: 

 

‘Jezus’ kruisdood in beeld’ 

hedendaagse en bijbelse metaforen 
van verzoening en verlossing 

(Uitg. Van Warven, Kampen 2022) 
 

 

op D.V. zaterdag 9 april 2022 te IJsselmuiden 

om 14.30 uur in kerkelijk centrum ‘De Hoeksteen’ 
Goudplevier 103, IJsselmuiden. Telefoon: 038-3324741 

 

Dit boek gaat over het mysterie van kruis en opstanding van Jezus 
Christus. Wat is de betekenis daarvan? Hoe kunnen we ons daarbij iets 
voorstellen? In welke beelden spreekt de Bijbel daarover? 
 
In twee delen worden 35 hedendaagse en 13 bijbelse metaforen met 
betrekking tot verzoening en verlossing door Jezus Christus besproken. 
De vele voorbeelden, verhalen en metaforen spreken tot de 
verbeelding, en dat is precies de bedoeling. 
 
Van alle kanten wordt de bijbelse notie dat, Jezus Christus is gestorven 
als verzoening voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en niet 
alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld 
belicht. We hopen dat het scala aan metaforen dat aangereikt wordt, 
velen mag inspireren en mag helpen bij de praktijk van de 
geloofsoverdracht. 



Iedereen hartelijk welkom. 
Neem gerust andere belangstellenden mee. 

 
 
Programma 
 
14.30 uur: Ontvangst met koffie of thee 
 
15.00 uur: Aanbieding eerste exemplaar aan auteur 

door Rinus van Warven uitgever te Kampen 
   
15.15 uur: Eerste reactie op het boek  

door vriend en collega dr. Guus Labooy 
  systematisch theoloog en predikant te IJsselmuiden 
 
15.40 uur: Verkoop van het boek: € 19,95 
  onder genot van een hapje en drankje. 
 
 
 
 
BEREIK ‘DE HOEKSTEEN’ 
Bij ‘De Hoeksteen’ is ruime (gratis) parkeergelegenheid. Ook is er de mogelijkheid dat 
u (gratis) met de auto om 14.00 uur van het station in Kampen wordt opgehaald. U 
kunt zich hiervoor tot 7 april 2022 aanmelden: ahvanveluw@gmail.com 
 
Van het station is het ongeveer 20 minuten lopen naar ‘De Hoeksteen’: u loopt 
noordoostwaarts IJsselmuiden in (Burgemeester van Engelenweg). Na de Rooms-
Katholieke kerk aan uw rechterhand loopt u door totdat u (ook aan uw rechterhand) 
de Goede Herderkerk ziet. Direct na deze kerk gaat u rechts af (Oosterlandenweg). 
Bij de rotonde gaat u links af (Goudplevier). Na 150 meter ziet u aan de linkerkant 
(rechts naast de Boni) ‘De Hoeksteen’. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dr. A.H. van Veluw is godsdienstfilosoof, theoloog, publicist en predikant in 
de Hervormde gemeente ‘de Hoeksteen’ (PKN) te IJsselmuiden-Grafhorst Hij 
publiceerde eerder: De straf die ons de vrede aanbrengt: Over God, kruis, 
straf en de slachtoffers van deze wereld in de christelijke verzoeningsleer 
(2002), Waar komt het kwaad vandaan? Over God, schepping, evolutie en de 
oorsprong van het kwaad (2010), De satan: Een noodzakelijk kwaad? Een 
aanzet voor een bijdetijdse diabologie voor het monotheïstische christendom 
(2012) en ‘Aan tafel!’ Prikkelende geloofsvragen opgediend in 12 
driegangenmenu’s (2015). Daarnaast schreef hij hoofdstukken over allerlei 
theologische thema’s in publicaties met andere auteurs, en een groot aantal 
artikelen en columns in verschillende (theologische en kerkelijke) bladen. 
 


