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1). Boeken 

 
1). De Sportbijbel 
De inhoud van de Sportbijbel bestaat uit: 

✓ het Nieuwe Testament (Herziene Staten Vertaling) 
✓ 7 getuigenissen van topsporters 
✓ 5 stappen naar vrede in je hart 
✓ sportgerelateerde onderwerpen met verwijzing naar Bijbelteksten 
✓ De getuigenissen in de 5e druk zijn van Olivier Pilon (voetballer), Merijn Korevaar 

(wielrenner), Carlos Anker (rolstoeltenisser), Erik Spil (marathonloper en bergbeklimmer), 
Erna Last (ex-schaatster), Henri Ruitenberg sr. (ex-schaatser) en Ardon de Waard (ex-
voetballer en directeur stichting Geloofshelden). 

 
De Sportbijbel is uitgevoerd in een handig pocketformaat van 14 x 10 cm (h x b). Sinds een aantal 
jaren verkopen we de Sportbijbel niet meer. Wel vragen we om een gift te geven ten behoeve van de 
volgende druk. Bij online bestellingen worden de verzendkosten in rekening gebracht. Na betaling 
wordt de bestelling gepost. 
https://www.athletesinaction.nl/sportbijbel/  
 
2). God op de middenstip. 14 voetballers over geloof en topsport (2014) 
Auteur: Gerrit-Jan van Heemst 
 
In God op de middenstip van Gerrit-Jan van Heemst vertellen twaalf voetballers over geloof en 
topsport. Terwijl veel kerken het zwaar te verduren hebben, komen steeds meer profvoetballers 
ervoor uit christen te zijn. Dat valt niet altijd mee in een wereld waarin geld en bewondering een 
prominente plaats innemen. Het vraagt moed, toewijding en soms ook een stuk opoffering. O.a. 
Jeffrey Sarpong, Kevin van Diermen, Evander Sno, Jacob Mulenga, Leonardo dos Santos en Stefan de 
Vrij vertellen openhartig over hun inspiratie en de manier waarop ze in het leven staan. 
Voor alle voetballiefhebbers biedt God op de middenstip - 12 voetballers over geloof & topsport een 
unieke blik in de binnenkamer van de topsporter. 
Vier exemplaren zijn voor tweedehands verkrijgbaar via boekwinkeltjes.nl.. Op diverse zaken ook nog 
nieuw verkrijgbaar. 
 
3). Knock-out 
Auteurs: Joop Gottmer en Henk Stoorvogel 
  
Een heel gewone knul belandt in de drugshandel. Een zachtaardige jongen wordt kickbokskampioen. 
Zijn verhaal is niet bepaald geschikt voor watjes. Joop Gottmers groeide op als zoon van een café-
eigenaar. Zijn leven werd een uitzichtloze keten van geweld, drugs, veel geld en diepe ellende. God 
greep in zijn leven in. Henk Stoorvogel trok op met deze ex-crimineel; samen schreven ze Joops 
verhaal op. Uitgave in samenwerking met St. Voorkom. 
Het rauwe levensverhaal van Joop Gottmers: kickbokser en ex-drugscrimineel  
Verkrijgbaar via boekwinkeltjes.nl   
 
4). Vastberaden 
Auteur: Simon Visser 
 
Simon Visser won de ene hardloopwedstrijd na de andere, toen hij na een blessure besloot alleen 
nog tot eer van God te rennen. Sindsdien loopt hij marathons voor Open Doors en ontmoet hij 
christenen die vaak alleen in het geheim kunnen geloven. In zijn boek 'Vastberaden' deelt Simon hun 
verhaal. 

https://www.athletesinaction.nl/sportbijbel/
https://www.boekwinkeltjes.nl/su/?qs=&qt=god+op+de+middenstip&qo=&zip=&dist=0&lang=&tl=&img=0&shfee=0&oud=0&prijsvan=0.00&prijstot=
https://www.boekwinkeltjes.nl/s/?q=stoorvogel%20kickbokser&t=0&n=0&dist=0&img=0&shfee=0&prijsvan=0&prijstot=0&oud=0
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Zijn allereerste ontmoeting met de vervolgde kerk vergeet Simon nooit meer. Hij was naar Jordanië 
afgereisd om een gesponsorde marathon te lopen voor Open Doors. Een paar dagen voordat de 
hardloper aan zijn prestatie begon, sprak hij een klein groepje gevluchte christenen uit Irak. Een van 
hen heette Ahmad. “Toen IS zijn stad binnenviel, moest hij kiezen: zweer je geloof in Jezus af, of 
vertrek,” vertelt Simon Ahmads verhaal. “Hij besloot trouw te blijven aan zijn geloof, liet alles achter 
– een mooi huis, een goede baan – en belandde in een overvol vluchtelingenkamp in Jordanië. In zijn 
ogen zag ik onbeschrijfelijk veel pijn en wanhoop. Maar toen ik hem vroeg naar zijn geloof in Jezus, 
begonnen zijn donkere ogen plotseling te twinkelen: Jezus was belangrijker dan alles wat hij had 
achtergelaten.” 
https://visie.eo.nl/artikel/2021/11/hardloper-simon-schreef-een-boek-over-de-vervolgde-kerk  
https://www.opendoors.nl/vastberaden/  
 
5). Geloven in topsport 
Auteur: Geert Plendert 
 
In deze uitgave vertelt de auteur (1984, ex-marathonschaatser) zijn persoonlijke verhaal over hoe 
topsport en geloof elkaar kunnen versterken als je de juiste prioriteiten stelt. Opgroeiend in een 
reformatorisch milieu maakt hij al op jonge leeftijd kennis met sport: schaatsen en skeeleren. In de 
14 jaar van zijn topsportcarrière merkt hij dat het beoefenen van topsport en een leven met God 
prima samengaan. In tien hoofdstukken beschrijft hij zijn eigen proces, maar ook dat van andere 
christelijke sporters als Marianne Vos en de broers Ronald en Michel Mulder. Afsluitend zijn enkele 
gespreksvragen opgenomen. Toegankelijk geschreven. Een eerlijk en oprecht boek over hoe een 
topsporter omgaat met zijn geloof, zijn sport en daarvan wil getuigen.. 
https://www.boekwinkeltjes.nl/b/210781602/Geloven-in-topsport/  

 
2). Organisaties en websites 

 
1). Athletes in Action 
Onze visie is dat het evangelie van Gods liefde impact heeft op levens. Ieder mens verlangt naar 
acceptatie, naar geliefd-zijn, naar gekend zijn. 
 
Bij Athletes in Action telt ieder mens en mag iedereen meedoen. We zijn aanwezig in wijken, steden 
en verschillende landen in Europa en daarbuiten. Als we voor een korte periode ergens zijn, werken 
we samen met kerken of groepen christenen zodat er blijvende relaties kunnen groeien. Om impact 
te kunnen hebben, trainen we onszelf voortdurend en laten we ons coachen en begeleiden. Want als 
je van betekenis voor anderen wilt zijn, moet je beseffen dat je zelf geliefd en gekend bent door 
Degene die de allergrootste betekenis heeft in deze wereld; Jezus Christus. 
 
ATHLETES IN ACTION STAAT VOOR SPORT, AVONTUUR EN GELOOF. 
Ontdek hoe we jou en jouw kerk kunnen helpen om de kracht van sport te gebruiken. 
a). Sportkampen: https://www.athletesinaction.nl/sportkampen/  

Voetbal, zeilen, sportmix, dansen, freerun, turnen, outdoor etc.  

b). Benefiet voetbaltoernooi: https://www.athletesinaction.nl/events/benefietvoetbaltoernooi/  

c). Sportcommunities: https://www.athletesinaction.nl/sportcommunitys/  

d). Spreekbeurten: https://www.athletesinaction.nl/spreekbeurten/  

e). Missie en visie: https://www.athletesinaction.nl/over-aia/missievisie/  

 
 

https://visie.eo.nl/artikel/2021/11/hardloper-simon-schreef-een-boek-over-de-vervolgde-kerk
https://www.opendoors.nl/vastberaden/
https://www.boekwinkeltjes.nl/b/210781602/Geloven-in-topsport/
https://www.athletesinaction.nl/sportkampen/
https://www.athletesinaction.nl/events/benefietvoetbaltoernooi/
https://www.athletesinaction.nl/sportcommunitys/
https://www.athletesinaction.nl/spreekbeurten/
https://www.athletesinaction.nl/over-aia/missievisie/
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WAAROM NAAR ONZE SPORTKAMPEN? 
✓ Iedereen kan met plezier sporten op zijn/haar eigen niveau. 
✓ Kleinschalig, vol variatie, uitdaging en nieuwe ervaringen. 
✓ Groeien in je geloof, karakter en persoonlijkheid. 
✓ Praktische handvatten die je kunt gebruiken in je persoonlijke leven, op school, bij je 

vrienden en in je sport. 
✓ Een super gezellige en leerzame week met leeftijdsgenoten vanuit het hele land. 
✓ Optrekken met een team van leiders dat er de hele midweek voor jou is. 
✓ Sporten onder leiding van gediplomeerde trainers en assistenten. 
✓ Goede en nette locaties, sportaccommodaties en faciliteiten. 

 
2). Stichting Geloofshelden 
Per 1 januari 2020 zijn Geloofshelden en Athletes in Action Nederland 1 organisatie geworden. We 
geloven dat we door al onze kennis en ervaring te bundelen nog meer impact kunnen hebben in de 
sportwereld. We zijn ontzettend dankbaar dat God ons in dit bijzondere proces heeft geleid en zien 
er naar uit hoe we Hem mogen eren en dienen in onze nieuwe organisatie. 
https://www.athletesinaction.nl/geloofshelden/  
 
3). Amarant groepsreizen 
We zijn een christelijke organisatie in hart en nieren. Samen geloven, ook tijdens je vakantie, dat is 
de kracht van Amarant Reizen. Onze reizen zijn avontuurlijk, flexibel en vooral onvergetelijk! Daarbij 
willen we de natuur behandelen met groot respect, op een manier die zich duidelijk onderscheid van 
wat doorsnee wordt aangeboden. 
https://amarantreizen.com/over-amarant/  
 

Kenmerkend voor Amarant 
✓ Avontuurlijke groepsreizen 
✓ Christelijke identiteit 
✓ Kleine groepen 
✓ Aandacht voor de natuur 
✓ Van 15 tot volwassen 
✓ Individuele vrijheid 

Leeftijdscategorieën 
✓ 12-15 jaar (jongerenreis) 
✓ 15-19 jaar (jongerenreis) 
✓ 18-25 jaar (jongerenreis) 
✓ 20-35 jaar 
✓ 30-45 jaar 
✓ vanaf 40 jaar 
✓ alle leeftijden (in principe vanaf 18 jaar, 

daaronder in overleg) 

 
4). De vier musketiers 

4M Nederland inspireert mannen om te leven in verbinding met God en hun omgeving, en om te 

strijden voor gerechtigheid. De 4e Musketier organiseert avontuurlijke buitenweekenden en 

Muskathlons: Een ultieme uitdaging op een extreme plek, waardoor de allerarmsten en vervolgende 

christenen een steun in de rug krijgen. 

Mede door de steun van het LIFE partnernetwerk kan de 4e Musketier de Muskathlon organiseren. 
Jaarlijks gaan er honderden mensen met deze levensveranderde reis mee. 
a). Events: https://life.4m.nl/events  
b). Leadership challenges: https://life.4m.nl/challenges/leadership-challenge  
c). Company Challenges: https://life.4m.nl/challenges/company-challenge  
d). De Muskathlon: https://www.muskathlon.com/nl-nl/  
 
 
 

https://www.athletesinaction.nl/geloofshelden/
https://amarantreizen.com/over-amarant/
https://life.4m.nl/events
https://life.4m.nl/challenges/leadership-challenge
https://life.4m.nl/challenges/company-challenge
https://www.muskathlon.com/nl-nl/
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5). De Muskathlon voor de vervolgde kerk 
De Muskathlon is een sportieve uitdaging gecombineerd met een reis naar de vervolgde kerk.  
Je kiest uit: 

✓ 60 kilometer wandelen 
✓ Halve of hele marathon of ultraloop (21, 42 of 63 kilometer hardlopen) 
✓ 120 kilometer mountainbiken  

Daarnaast zet je je in om 40 donateurs te werven die de vervolgde kerk structureel willen 
ondersteunen. Dat staat voor een bedrag van 10.000 euro.  
https://www.opendoors.nl/doe-mee/daag-jezelf-uit/  
 
6). The Mall Delft 
We zijn een groep christelijke mensen uit met name Delft die zich vanuit hun geloof willen inzetten 
voor de kinderen en jongeren uit de buurt. We vinden het leuk om jullie te leren kennen door met 
jullie te hangen, te kletsen, spelletjes te doen, te FIFA-en, te poolen en nog veel meer.  
https://themalldelft.nl/over-ons/ 
Contact: https://themalldelft.nl/contact/  
 

3). Films en documentaires 

 

1). Zwart ijs (2013) 

Afzien, pijn lijden, topsport en het geloof van de Noordwest-Veluwe, dat zijn ingrediënten van Zwart 

IJs. 'De bevelen des Heeren zijn recht. Het gebod des Heeren is zuiver. Zo zie ik dat tenminste.' Dat 

zegt Jan Klompmaker uit het Gelderse Oosterwolde. Hij hoort met zijn zoon André en kleinzoon Aleid 

tot de Nederlandse schaatstop op natuurijs. Dat is opmerkelijk voor mensen uit de rechterflank van 

het Nederlands protestantisme. Maar geloof en schaatsen op natuurijs zijn nauw verweven in de 

oercultuur van de Biblebelt, zegt filmmaker Geertjan Lassche.  

 

Hoewel veel reformatorische christenen problemen hebben met topsport, wordt voor schaatsen op 

natuurijs een uitzondering gemaakt. Schaatsen gebeurde vroeger in de winter, wanneer op de 

boerderij weinig te doen was, zegt Lassche. Verder heeft het te maken met adoratie van de 

schepping, met de oerkrachten die God in de natuur laat zien. En met het lijden. De wedstrijden op 

natuurijs zijn zwaar, dat is afzien, letterlijk pijn lijden. 

https://www.trouw.nl/nieuws/wie-schaatst-is-een-met-gods-schepping~b821d8f5/  

https://www.nd.nl/cultuur/media/949695/topsport-en-het-geloof  

Met 'Zwart IJs' maakte Geertjan Lassche (1976) zijn meest persoonlijke film ooit, zegt hij. Als geen 

ander weet hij welke dilemma's er spelen bij gelovigen uit de Biblebelt. Hij groeide op in Rouveen, 

gemeente Staphorst. "Ik kom ook uit een schaatsfamilie en ben orthodox-christelijk opgevoed. Ik heb 

vroeger voor dezelfde keuze gestaan als de mensen uit de film en weet dat veel jongens hiermee 

worstelen." 

Lassche, tevens onderzoeksjournalist, maakte twee jaar geleden de documentaire 'Niemand Kent 

Mij', een portret van Thomas Dekker, de wielrenner die op doping werd betrapt, een schorsing van 

twee jaar uitzat en inmiddels is teruggekeerd in het peloton. 

https://geertjanlassche.com/film/zwart-ijs/  

2). Chariots of fire (1981) 

Chariots of Fire is een Britse sportfilm uit 1981, met een scenario van Colin Welland en geregisseerd 

door Hugh Hudson. De film is gebaseerd op een echt gebeurd verhaal van Britse atleten die zich 

https://www.opendoors.nl/doe-mee/daag-jezelf-uit/
https://themalldelft.nl/contact/
https://www.trouw.nl/nieuws/wie-schaatst-is-een-met-gods-schepping~b821d8f5/
https://www.nd.nl/cultuur/media/949695/topsport-en-het-geloof
https://geertjanlassche.com/film/zwart-ijs/
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voorbereiden op de Olympische Spelen van 1924. De film was genomineerd voor zeven Oscars en 

kreeg er uiteindelijk vier, waaronder die voor Beste Film.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Chariots_of_Fire_(film)  

De film begint in 1919, wanneer Harold Abrahams gaat studeren aan de Universiteit van Cambridge. 

Hij wordt echter niet warm onthaald door het antisemitische personeel. Hij wordt echter wel 

toegelaten tot de Gilbert en Sullivan-club, waar hij de eerste persoon is die de Trinity Great Court run 

voltooit. Abrahams blijkt al snel talent te hebben voor hardlopen daar hij meerdere wedstrijden op rij 

wint. Hij krijgt tijdens zijn verblijf bij Gilbert and Sullivan een oogje op de sopraan Sybil. 

Dan keert op een dag Eric Liddell, de in China geboren zoon van Schotse missionarissen, terug naar 

Cambridge voor een kort verblijf. Hij ziet hardloopwedstrijden als een perfect middel om God te 

eren. Hij daagt Abrahams uit voor een wedstrijd en verslaat hem.. 

https://www.bol.com/nl/nl/p/chariots-of-fire/1002004000038003/  

 

3). Hemelbestormers (2014) 

Bergbeklimmers kunnen rekenen op veel bewondering en roem. We smullen van de verhalen en 

benijden het lef, ondanks de vele dodelijke ongelukken. Het beeld dat we hebben, is grotendeels 

gecreëerd door de klimmers zelf. Vanwege de moeilijke omstandigheden op grote hoogte is het 

vrijwel onmogelijk voor buitenstaanders of journalisten om te onderzoeken of er ook nog een andere 

waarheid is. 

April 2014 vertrekt een Nederlandse expeditie naar de Himalaya om de Cho Oyu, de op 5 na hoogste 

berg ter wereld, te beklimmen. Bij eerdere expedities naar deze berg (2009 en 2011) vonden twee 

Nederlanders de dood. De Cho Oyu ligt naast de Mount Everest waar een week voor het begin van 

deze expeditie nog 15 sherpa’s (berggidsen) verongelukken. 

 

Onderzoeksjournalist en documentairemaker Geertjan Lassche volgt de Nederlandse expeditie op de 

voet, ging mee omhoog en vroeg zich af wat de ‘hemelbestormers’ ten diepste drijft. In theorie is de 

Cho Oyu beter te doen dan de Everest. Maar de praktijk leert al snel anders voor de Nederlandse 

hemelbestormers. Universele dilemma's in en over de bergsport krijgen een gezicht naarmate de top 

dichterbij komt. Dan, na zes weken, keert ook de berg zich tegen de klimmers... 

https://geertjanlassche.com/film/hemelbestormers/  

 

4). Artikelen, interviews, blogs 

 

1). Hoe voetballers uit de eredivisie zich niet schamen voor het evangelie 

https://www.nd.nl/opinie/opinie/1122688/hoe-voetballers-uit-de-eredivisie-zich-het-evangelie-niet-

schamen  

 

2). Hoe word ik een geloofsheld? 

https://www.nieuwlevenonline.nl/hoe-word-ik-een-geloofsheld/  

 

3). ’s Morgens kerk, ’s middags Ajax 

https://www.nd.nl/geloof/geloof/1119729/-s-morgens-kerk-s-middags-ajax-ik-heb-me-altijd-een-

vrij-man-ge  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Chariots_of_Fire_(film)
https://www.bol.com/nl/nl/p/chariots-of-fire/1002004000038003/
https://geertjanlassche.com/film/hemelbestormers/
https://www.nd.nl/opinie/opinie/1122688/hoe-voetballers-uit-de-eredivisie-zich-het-evangelie-niet-schamen
https://www.nd.nl/opinie/opinie/1122688/hoe-voetballers-uit-de-eredivisie-zich-het-evangelie-niet-schamen
https://www.nieuwlevenonline.nl/hoe-word-ik-een-geloofsheld/
https://www.nd.nl/geloof/geloof/1119729/-s-morgens-kerk-s-middags-ajax-ik-heb-me-altijd-een-vrij-man-ge
https://www.nd.nl/geloof/geloof/1119729/-s-morgens-kerk-s-middags-ajax-ik-heb-me-altijd-een-vrij-man-ge
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4). Op zoek naar een sublieme ervaring op de top van een berg 

Films als 127 Hours en Free Solo zijn adembenemend en niet alleen voor hen die last hebben van 

hoogtevrees. The Alpinist doet daar nog een flinke schep bovenop.  Een recensie van de film ‘De 

Alpinist’ 

https://www.nd.nl/cultuur/films/1085320/op-zoek-naar-een-sublieme-ervaring-op-de-top-van-een-

berg  

5). Interviews, artikelen en blogs over geloof en sport 

Sport verbroedert, maar kan ook heftige emoties losmaken. Is sport de nieuwe religie? En welke rol 

speelt geloof voor bekende sporters? Hier lees je meer over het thema geloof en 

sport.https://visie.eo.nl/alles-over/geloof-en-sport/  

 

6). Voor sporten en geloof heb je vastberadenheid nodig 

https://www.opendoors.nl/vastberaden/  

 

7). Gaan geloof en topsport samen? 

Acteur Mimoun Ouled Radi wil als moslim zijn geloof een belangrijkere plek in zijn carrière geven. In 

een documentaireserie van NTR spreekt de acteur met andere moslims. Zo probeert hij te ontdekken 

of geloof en carrière wel samen kunnen gaan.  

https://www.nd.nl/cultuur/media/1009633/topsport-en-ramadan  

https://www.nd.nl/cultuur/films/1085320/op-zoek-naar-een-sublieme-ervaring-op-de-top-van-een-berg
https://www.nd.nl/cultuur/films/1085320/op-zoek-naar-een-sublieme-ervaring-op-de-top-van-een-berg
https://visie.eo.nl/alles-over/geloof-en-sport/
https://www.opendoors.nl/vastberaden/
https://www.nd.nl/cultuur/media/1009633/topsport-en-ramadan

