
Ds. J. Overduin, een theoloog en herder 

Een predikant die een bijzondere gave had om de Bijbel uit te leggen en toe te passen op de praktijk 

van het dagelijks leven. Dit was voor hem geen kanseltaal, maar beleving. 

Bekend is zijn boek “Hel en Hemel van Dachau” waarin hij een persoonlijke beschrijving geeft van wat 

hij daar ervaren heeft. Behalve dit aangrijpende en ontroerende boek heeft ds. J. Overduin nog veel 

lezenswaardige boeken geschreven die van grote betekenis zijn voor evangelisatie en persoonlijke 

toerusting.  

Boeken van ds. J. Overduin:  

- Hel en Hemel van Dachau - Ervaring van het concentratiekamp 

- Tact en contact - Visie en toerusting op evangelisatie (dit had in 2017 geschreven kunnen zijn 

- Gods grote verrassing - De wet van God aangescherpt door de zaligsprekingen 

- Worden als een man - Leert wat geestelijke volwassenheid betekent in de breedste zin van het Woord 

- Het avontuur van een deserteur - Preken over een verwende profeet en christenen die Gods opdracht willen 

ontlopen 

- Niet ik maar Hij - Een terugblik op 40 jaar preken 

- Zo waren ze - Ervaringen met de mensen/gemeenten 

- Venster op het leven - Een dagboek dat alles van de mens zet in het Goddelijk perspectief 

- Hier beneden is het… - Over de eenheid van menselijke ervaring en Goddelijke openbaring 

- Is geloven moeilijker dan vroeger? - Aspecten van de vragen en de strijd in het geloof 

- Het onaantastbare - De christelijke hoop die blijft tot aan het eeuwige leven 

- De kunst van het ziek zijn - Pastoraal boek in de worsteling van het ziek zijn 

 

Al deze boeken boeien van het begin tot het eind. Helaas zijn ze alleen nog antiquarisch te verkrijgen 

(Boekwinkeltjes of Marktplaats). Als je de mogelijkheid hebt om deze boeken te lezen, neem dan eerst 

de bovenste vier van het lijstje. Maar alles wat je leest van deze begaafde en charismatische predikant 

intrigeert en rust je toe. 

Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die boeken van hem kennen en als u ze niet kent is het de moeite 

waard om enige boeken aan te schaffen uit het tweedehands circuit. Het zou mooi zijn als er veel 

instemming komt voor de wens om te komen tot een heruitgave van boeken van ds. J. Overduin. 

Ik zie met belangstelling uit naar reacties van mensen die geïnteresseerd zijn in een heruitgave. 

Misschien kan ik hiermee de uitgever stimuleren om van enkele boeken een heruitgave te verzorgen. 
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