Wij leven in ‘een wereld met rafelige randjes’. Door aardbevingen,
vulkaanuitbarstingen, overstromingen, orkanen, tsunami’s, bos
branden en hongersnoden komen miljoenen mensen om het leven.
Ongelukken eisen iedere dag een enorm aantal slachtoffers: vlieg
tuigen storten neer, treinen ontsporen, auto’s komen in botsing en
schepen lijden schipbreuk.
Ook sterven talloze mensen door ziekte.
Daarnaast veroorzaken allerlei aandoeningen een aanhoudend
lijden, zoals invaliditeit, verlammende zwakheid, pijn en angst. Om
nog maar te zwijgen van het leed als gevolg van de afschuwelijke
dingen die mensen elkaar aandoen.
Toch zegt de Bijbel dat God de soevereine Heerser is over alles wat er
in het hele universum gebeurt. Hij staat boven alles, en Hij is genadig
en goed.
Is er een manier om dit met elkaar te verenigen? In dit boekje geeft
John Blanchard het antwoord.
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Dr. John Blanchard is een internationaal bekende auteur, evangelist
en apologeet. Van zijn publicaties zijn meer dan achttien miljoen exem
plaren gedrukt in meer dan zestig talen.
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Voor de liefde in het zadel
KAREN WITEMEYER
Hij heeft gewetenloze bandieten bevochten
en vreselijke verwondingen doorstaan.
Maar nu hij haar heeft ontmoet, overweegt
hij zich gewonnen te geven.

NIEUW

Gekweld door herinneringen aan de oorlog
staat voormalig cavalerieofficier Matthew
Hanger nu aan het hoofd van een groepje
huurlingen die bekendstaan als Hanger’s
Horsemen – levende legendes in het
negentiende-eeuwse Texas. Ze nemen het
op voor onschuldigen en verschaffen recht
aan onderdrukten. Maar als de kogel van een
veedief een van hen op het randje van de
dood brengt, zijn zíj degenen die hulp nodig
hebben.
Dokter Josephine Burkett is eraan gewend
dat mannen met één blik op haar rokken
haar medische vaardigheden in twijfel
trekken. Maar nieuw voor haar is dat een man
onmiddellijk van gedachten verandert en
zelfs aanbiedt om haar te assisteren tijdens
een operatie. Met zijn trouw aan zijn zieke
vriend wint Matthew Josephines respect,
en als haar broer ontvoerd is, wordt hij haar
enige hoop op redding.
Als het plan helemaal misloopt en
Josephine tussen twee vuren komt te zitten,
moet Matthew alles opofferen – misschien
zelfs zijn team – om haar te bevrijden.

Voor de liefde in het zadel
Karen Witemeyer
‘Hanger’s Horsemen’ – deel 1
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Karen Witemeyer
schrijft historische romans,
humoristische verhalen over
mensen die – uiteindelijk –
nog lang en gelukkig leven.
Karen woont in Texas, samen met
haar man en hun drie kinderen.
Breng een bezoekje aan haar site om meer te
weten te komen over Karen en haar boeken:
www.karenwitemeyer.com

Paperback, 416 pag.
€ 22,50
ISBN 9789492234735
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Een hartenwens vervuld
REGINA JENNINGS
Wanneer een jongeman uit haar verleden terugkeert
en hun kleine stadje op zijn kop zet met een nieuwe
uitvinding, wordt onderwijzeres Bella Eden herinnerd
aan de dag die haar niet alleen een gebroken póls
bezorgde ... Kan ze erop vertrouwen dat de man die
haar leven ontwrichtte, haar zal helpen vechten voor
een betere toekomst nu haar baan op het spel staat?
En wordt haar hartenwens alsnog vervuld?

Een hartenwens vervuld
– novelle, Regina Jennings
‘The Kissing Tree’ – deel 1

NIEUW

Paperback, 128 pag., € 8,95
Verschijnt in maart 2021
ISBN 9789492234759

Een hart vol herinneringen
KAREN WITEMEYER

NIEUW

Een hart vol herinneringen
– novelle, Karen Witemeyer
‘The Kissing Tree’ – deel 2

Phoebe Woodward is vastbesloten om de herinnering aan de
warme liefde die haar ouders voor elkaar hadden, levend te
houden door een herberg te openen speciaal voor echtparen.
Wanneer haar vader een vastgoedbeheerder stuurt die
moet helpen haar plannen tot een succes te maken, lijkt het
erop dat haar eigenzinnige ideeën worden gedwarsboomd
door zijn saaie, praktische kijk op de dingen. Het blijkt een
ware uitdaging te zijn om de juiste mix tussen romantiek en
realiteit te vinden, en onverwacht schrijft het hart van de
vrijgezelle Phoebe zijn eigen herinneringen.

Paperback, 128 pag., € 8,95
Verschijnt in maart 2021
ISBN 9789492234766
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Waar is God als het mis gaat?
JOHN BLANCHARD

NIEUW

Wij leven in ‘een wereld met rafelige
randjes’. Door aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, orkanen,
tsunami’s, bosbranden en hongersnoden
komen miljoenen mensen om het leven.
Ongelukken eisen iedere dag een enorm
aantal slachtoffers: vliegtuigen storten
neer, treinen ontsporen, auto’s komen in
botsing en schepen lijden schipbreuk.
Ook sterven talloze mensen door ziekte.
Daarnaast veroorzaken allerlei aandoeningen een aanhoudend lijden, zoals
invaliditeit, verlammende zwakheid, pijn
en angst. Om nog maar te zwijgen van
het leed als gevolg van de afschuwelijke
dingen die mensen elkaar aandoen.
Toch zegt de Bijbel dat God de soevereine
Heerser is over alles wat er in het hele
universum gebeurt. Hij staat boven alles,
en Hij is genadig en goed.
Is er een manier om dit met elkaar
te verenigen? In dit boekje geeft
John Blanchard het antwoord.

Dr. John Blanchard is een
internationaal bekende auteur,
evangelist en apologeet. Van zijn
publicaties zijn meer dan achttien
miljoen exemplaren gedrukt in meer
dan zestig talen.

Waar is God als het mis gaat?
John Blanchard
Gebonden, 80 pag., € 8,95
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Verschijnt in april 2021
ISBN 9789492234797
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NIEUW

Waarom het kruis?
JOHN BLANCHARD
Miljoenen mensen dragen een kruisje als sieraad of mascotte of
hebben een kruis getatoeëerd op hun lichaam, terwijl ze niet weten
wat de oorspronkelijke betekenis van het kruis is. Dit boekje maakt
duidelijk dat het te maken heeft met de kruisiging van Jezus en
beantwoordt belangrijke vragen die dat oproept, zoals:
• Waarom is het kruis zo’n populair symbool gebleven?
• Was de kruisiging van Jezus uniek?
• Waarom werd Hij ter dood gebracht?
• Welke betekenis heeft deze gebeurtenis nu voor ons?
John Blanchard laat zien dat het sterven van Jezus onze enige hoop is
op vergeving van zonden en het eeuwige leven.
Waarom het kruis?
John Blanchard
Gebonden, 80 pag., € 8,95

Verschijnt in april 2021
ISBN 9789492234803

Waarom kwam Jezus naar deze aarde?
JOHN BLANCHARD

NIEUW

Miljoenen mensen zijn ieder jaar druk bezig met de voorbereidingen
voor één dag: 25 december, kerstdag. De meesten hebben er weleens
van gehoord dat met Kerst de geboorte van Jezus Christus wordt gevierd,
maar hebben er geen idee van waarom deze gebeurtenis zo belangrijk is.
Dit boekje maakt dat duidelijk en beantwoordt vragen als:
• Wie was Jezus?
• Weten we eigenlijk wel wanneer Hij werd geboren?
• Had Zijn geboorte een speciaal doel?
• Wat onderscheidt Hem van alle andere mensen die op aarde
hebben geleefd?
In dit levendige boekje ontdoet John Blanchard het kerstverhaal van de
mythes en vertelt hij wat de echte geschiedenis van Kerst is. De krachtige
waarheid die door de eeuwen heen ontelbare levens heeft veranderd.

Waarom kwam Jezus naar deze
aarde?
John Blanchard

Gebonden, 64 pag., € 7,95
Verschijnt in april 2021
ISBN 9789492234780
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AANBEVELINGEN
‘In Wat niet gezegd werd schrijft Amy Lynn
Green een fascinerend verhaal over intriges
en liefde. Tegen de achtergrond van de
Tweede Wereldoorlog brengt zij zorgvuldig de
geschiedenis tot leven, door haar personages
situaties te laten meemaken die hen dwingen
om dieper na te denken over wie ze zijn en wat
ze werkelijk verlangen van het leven. Ik heb
enorm genoten van dit boek en ik denk dat mijn
lezers dat ook zullen doen.’
– Tracie Peterson

‘Wat niet gezegd werd is een boek op zijn best:
een verhaal waarin je je thuis voelt, met
hoofdpersonen die je vrienden konden zijn.
Bladzijde na bladzijde blijf je omslaan terwijl
je meegezogen wordt in een fascinerende
wereld. Met haar vaardig gebruik van humor,
gevoel, geschiedenis en haar pakkende
verteltrant maakt Amy Lynn Green dit boek
tot een fantastisch debuut!’
– Amanda Dykes
‘Wat niet gezegd werd is een geweldige roman:
net zo briljant en moedig als de heldin van het
verhaal. Tranen en een lach wisselden elkaar
af terwijl ik Johanna Berglund volgde op haar
emotionele en geestelijke reis. Als ik niet even
stopte om na te denken over een diepzinnig
gedeelte, sloeg ik de bladzijden zo snel
mogelijk om, zo benieuwd was ik wat Jo en
Peter nu weer zouden zeggen. Een bijzonder
verhaal, dat je met anderen wilt delen zodra
je de laatste bladzijde gelezen hebt.’
– Jocelyn Green, auteur van Versluierd in rook.
Verschijnt D.V. najaar 2021
‘Wat niet gezegd werd is het in briefvorm gegoten
verhaal over een vertaalster die met tegenzin
gaat werken in een Duits krijgsgevangenenkamp
in het Midwesten van Amerika. Een boek
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gebaseerd op ware gebeurtenissen uit de
Tweede Wereldoorlog, vol sprankelende
humor en hier en daar een tikje romantiek.
Een indrukwekkend debuut van een zeer
getalenteerd schrijfster.’
– Julie Klassen
‘Deze meeslepende roman over het leven
aan het Amerikaanse thuisfront tijdens de
Tweede Wereldoorlog heeft me van begin tot
eind geboeid. Wat niet gezegd werd vertelt
het hele verhaal door middel van brieven,
krantenberichten en andere documenten,
en ik bleef maar bladzijden omslaan die licht
wierpen op onze vooroordelen en de manier
waarop onze angst tot haat kan leiden.
De personages van Amy Lynn Green worstelen
met het gehoorzamen van Jezus’ opdracht om
hun vijanden lief te hebben, in een tijd waarin
vriendelijkheid betonen aan Amerikanen van
Japanse afkomst of aan Duitse krijgsgevangenen
kan worden opgevat als verraad. En verstopt
tussen de bladzijden ontvouwt zich een teer
liefdesverhaal dat de kers is op dit juweel van
een literaire taart.’
– Lynn Austin

Amy Lynn Green is overdag
redacteur en ’s avonds en in het
weekend freelanceschrijver. Ze
was in 2014 de winnares van de
Family Fiction-wedstrijd voor korte
verhalen. De afgelopen tien jaar
heeft ze artikelen geschreven in enkele
christelijke bladen.
Wat niet gezegd werd is haar eerste roman. Als
je meer over haar wilt lezen, ga dan naar haar
website www.amygreenbooks.com.
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Wat niet gezegd werd
AMY LYNN GREEN

NIEUW

Ironside Lake, Minnesota
Januari 1944
Eigenzinnig en vastberaden als ze is,
heeft taalkundestudent Johanna Berglund
vastomlijnde plannen voor haar toekomst
... plannen die geen ruimte laten voor
de terugkeer naar haar woonplaats en
het hartzeer en de geheimen die ze
achter zich heeft gelaten. Maar als ze die
toekomst uitsluitend kan bereiken door
een baan aan te nemen als vertaalster
in een nabijgelegen kamp voor Duitse
krijgsgevangenen, stemt ze er met grote
tegenzin mee in.
Wanneer Johanna aankomt in het eens zo
slaperige stadje in Minnesota, blijkt het
een broeinest van vijandigheid te zijn. De
meeste patriottische burgers willen er niet
van weten dat Duitse soldaten hun velden
gaan bewerken, en ze hebben ongezouten
kritiek op de werknemers van het kamp.
Als Johanna de problemen beschrijft aan
haar goede vriend Peter Ito, die taalleraar
is op een school voor officieren van de
militaire inlichtingendienst, moedigt hij
haar aan om de stad die haar heeft
afgewezen een tweede kans te geven.
Door haar omgang met de krijgsgevangenen en het censureren van hun correspondentie
met thuis gaat Johanna met meer sympathie naar hen kijken, maar het pleiten voor
een betere behandeling bezorgt haar vijanden in de gemeenschap. Hoe langer Johanna
haar strijd aan het thuisfront voert, hoe meer de grenzen tussen medeleven en verraad
vervagen – en ze moet beslissen waar haar hart werkelijk ligt.

Wat niet gezegd werd
Amy Lynn Green
Paperback met flappen

ca. 448 pag., € 22,95
Verschijnt in april 2021
ISBN 9789492234773
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Gouvernante
in de hoofdrol
‘Fort Reno’ – deel 1
Regina Jennings

Een onderpand
voor de luitenant
‘Fort Reno’ – deel 2
Regina Jennings
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Paperback
400 pag.
€ 15,00
ISBN 9789492234391

Paperback
384 pag.
€ 22,50
ISBN 9789492234698

Een hobbelige
missie
‘Fort Reno’ – deel 1,5
Regina Jennings

De dochter
van de majoor
‘Fort Reno’ – deel 3
Regina Jennings

CATALOGUS VOORJAAR 2021 GRACE PUBLISHING HOUSE

Paperback
128 pag.
€ 8,95
ISBN 9789492234742

Paperback
400 pag.
€ 22,50
ISBN 9789492234704

Strootjesbruid
‘De Archer Brothers’
– deel 1
Karen Witemeyer

Boven verwachting
– novelle
‘De Archer Brothers’
– deel 3

Paperback
416 pag.
€ 15,00
ISBN 9789077669662

Karen Witemeyer
Paperback, 128 pag.
€ 8,95
ISBN 9789492234674

Buitgemaakt
‘De Archer Brothers’
– deel 2
Karen Witemeyer

Paperback
416 pag.
€ 15,00
ISBN 9789077669761

Kerst bij de
Archers – novelle
‘De Archer Brothers’
– deel 4

Karen Witemeyer
Paperback, 112 pag.
€ 8,95
ISBN 9789492234681
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Op het eerste gezicht
Karen Witemeyer
‘De Hamilton Family’ – deel 1
Paperback
416 pag.
€ 21,50
ISBN 9789492234476

Meer dan woorden
Karen Witemeyer
‘De Hamilton Family’ – deel 2
Paperback
416 pag.
€ 22,50
ISBN 9789492234582

Uit liefde nagelaten
– novelle
‘Het Familie-erfstuk’ – deel 1
Kristi Ann Hunter
Paperback, 128 pag., € 8,95
ISBN 9789492234599

Uit het hart gegeven
– novelle
‘Het Familie-erfstuk’ – deel 2
Karen Witemeyer
Paperback, 144 pag., € 8,95
ISBN 9789492234612
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Een schoonheid die niet
verdwijnt – novelle
Karen Witemeyer
‘De Hamilton Family’ – deel 3
Tevens ‘De Harvey Girls’ – deel 1
Paperback, 128 pag., € 8,95
ISBN 9789492234650

Mijn toevlucht
JOCELYN GREEN
Ze verlangt naar vrede en ontvlucht de revolutie …
... om in de nasleep van een andere te belanden.
Kantmaakster Vivienne Rivard had nooit gedacht
dat ze door haar beroep in levensgevaar zou
komen. Maar in het revolutionaire Frankrijk is
het een doodsvonnis – de adel, en iedereen die
ermee geassocieerd wordt, wacht de guillotine.
Vivienne vlucht naar Amerika, maar in de Franse
wijk van Philadelphia dreigt opnieuw gevaar.
Sympathisanten van de revolutie vermoeden dat
de jongen die ze onder haar hoede heeft, wel eens
de troonopvolger kon zijn. Zal ze in de Franse
nederzetting Asylum dan eindelijk een blijvende
toevlucht vinden?
Vrijheidsstrijder Liam Delaney heeft met trots in
de Amerikaanse Revolutie gediend, maar nu de
nieuwe regering een strenge belasting oplegt die
zijn familie treft, herkent hij nauwelijks nog de
democratie waarvoor hij gevochten heeft. Hij wil
niets liever dan werken op zijn geliefde boerderij
in de buurt van Asylum, maar wordt al snel
meegezogen in de escalerende spanningen van de
Whiskey-opstand. Wanneer hij een mooie, jonge
Française ontmoet die net uit Parijs is aangekomen,
begint voor beiden een verrassende zoektocht naar
de vrede en veiligheid die hun zo lief is.

Eerder verscheen:

Het merkteken
van de koning
Jocelyn Green
Paperback
432 pag.
€ 15,00
ISBN 9789492234407

Jocelyn Green, meermaals bekroond auteur van zowel
fictie als non-fictie, wil haar lezers geloofsvertrouwen
en moed geven. Van haar hand is eerder verschenen
Het merkteken van de koning. Jocelyn woont met haar man
en twee kinderen in Iowa. Haar website is www.jocelyngreen.com.
Mijn toevlucht
Jocelyn Green
Paperback

448 pag.
€ 15,00
ISBN 9789492234605

9 789492 234605

GRACE PUBLISHING HOUSE CATALOGUS VOORJAAR 2021

|

11

Een laatste strohalm
MELISSA JAGEARS
Met een vreemde trouwen om een ranch
te redden is al moeilijk genoeg, maar dan ook
nog het land kwijtraken op je trouwdag ...…
Om de ranch te kunnen behouden waar haar man en
drie van haar kinderen begraven liggen, klampt Annie
Gephart zich vast aan een laatste strohalm: een nieuwe
echtgenoot. Wie van de vrijgezellen in de stad zou een
huwelijksaanzoek willen overwegen van een alledaagse
weduwe met een opstandige dochter, een drukke en
levendige zoon, en onbetaalde belastingen – zonder
haar in het gezicht uit te lachen?
Een laatste strohalm
‘Prairiegeloften’ – deel 1
Melissa Jagears

Het verleden voorbij
‘Teaville Moral
Society’ – deel 2
Melissa Jagears
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Paperback, 456 pag.
€ 22,50
ISBN 9789492234728

Paperback
432 pag.
€ 12,50
ISBN 9789492234551

Een schone lei
‘Teaville Moral
Society’ – deel 3
Melissa Jagears

CATALOGUS VOORJAAR 2021 GRACE PUBLISHING HOUSE

Paperback
416 pag.
€ 21,50
ISBN 9789492234490

Dinosaurussen
voor kleuters
Ken Ham
Gebonden
32 pag.
€ 9,95
ISBN 9789492234711

Antwoordenboek
voor kids – deel 1
(over schepping
en zondeval)
Ken Ham &
Cindy Malott
Gebonden
48 pag.
€ 7,95
9789492234056

Dinosaurussen
voor kids
Ken Ham
Gebonden
64 pag.
€ 12,50
ISBN 9789492234308

Antwoordenboek
voor kids – deel 2
(over dinosaurussen en de zondvloed)
Ken Ham &
Cindy Malott
Gebonden, 48 pag.
€ 7,95
9789492234063

Antwoordenboek
voor kids – deel 3
(over zonde,
redding en het
leven als christen)
Ken Ham &
Cindy Malott
Gebonden, 48 pag.
€ 7,95
9789492234414

Een bijzondere deur
(Boek met klepjes)
Ken Ham
Gebonden
24 pag.
€ 12,50
ISBN 9789492234506

Antwoordenboek
voor kids – deel 4
(over de toren van
Babel en de ijstijd)
Ken Ham &
Bodie Hodge
Gebonden
48 pag.
€ 7,95
9789492234421

Antwoordenboek
voor kids – deel 5
(over evolutie en
‘miljoenen jaren’)
Ken Ham &
Bodie Hodge
Gebonden
48 pag.
€ 7,95
9789492234438
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Boeken van Jim en
Elizabeth George
Jim en Elizabeth George
zijn bestsellerauteurs en
internationale sprekers die zich
gewijd hebben aan het helpen
van mensen om te leven naar Gods
hart. Samen hebben zij meer dan
zeventig boeken geschreven waarvan er ruim
dertien miljoen exemplaren zijn verkocht.
One-Minute Inspirations
voor vrouwen
Elizabeth George
Gebonden, 64 pag., € 8,95
9789492234636

Jim en Elizabeth George:
Leef een leven naar Gods hart

Gods weg
door je
beproevingen
Elizabeth George
Paperback
304 pag.
€ 17,95
9789077669181

14

|

Bidden brengt
je hart tot
rust
Elizabeth George
Gebonden
64 pag.
€ 9,95
9789077669822

Rust voor je ziel
Elizabeth George
Paperback
met flappen
240 pag.
€ 17,95
9789492234667

Je Bijbel
ontdekken,
leidraad voor
een jonge vrouw
Elizabeth George
Paperback
224 pag.
€ 12,95
9789077669983

CATALOGUS VOORJAAR 2021 GRACE PUBLISHING HOUSE

Je Bijbel
ontdekken,
leidraad voor
een tienermeisje
Elizabeth George
Paperback
144 pag.
€ 9,95
9789077669990

Een vrouw
naar Gods hart
Elizabeth George
Paperback
316 pag.
€ 17,95
9789077669068

Overdenkingen
voor een vrouw
naar Gods hart
Elizabeth George
Gebonden
met leeslint
288 pag., € 16,95
9789492234247

Elizabeth George
Gebonden
met leeslint
384 pag., € 17,95
9789077669204

Een moeder
naar Gods hart

Een moeder
naar Gods hart
Elizabeth George
Paperback
240 pag.
€ 17,95
9789492234513

Een echtgenote
naar Gods hart
Elizabeth George
Paperback
208 pag.
€ 15,95
9789077669334

– DEVOTIONAL

Elizabeth George
Gebonden
met leeslint
288 pag., € 16,95
9789077669617

Een vrouw naar
Gods hart
– DAGBOEK

Een jonge vrouw
naar Gods hart
Elizabeth George
Paperback
222 pag.
€ 15,95
9789077669501

God liefhebben
met heel je
verstand
Elizabeth George
Paperback
288 pag.
€ 17,95
9789077669075

Een jonge vrouw
naar Gods hart
– STILLETIJDBOEK JE

Elizabeth George
Gebonden
met leeslint
192 pag., € 13,95
9789077669310

God volgen
met heel je
hart
Elizabeth George
Paperback
288 pag.
€ 16,95
9789077669297

GRACE PUBLISHING HOUSE CATALOGUS VOORJAAR 2021
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Een man naar
Gods hart
Jim George
Paperback
272 pag.
€ 16,95
9789077669150

Praktische overdenkingen voor
een man naar
Gods hart
Jim George
Gebonden
288 pag., € 16,95
9789077669679

Een echtgenoot
naar Gods hart
Jim George
Paperback
208 pag.
€ 15,95
9789077669327

Een vader naar
Gods hart
Jim George
Paperback
met flappen
224 pag.
€ 16,95
9789492234575

Een jonge man
naar Gods hart
Jim George
Paperback
222 pag.
€ 14,95
9789077669440

Je Bijbel ontdekken, leidraad voor een
jonge man
Jim George
Paperback
224 pag., € 12,95
9789077669952

Je Bijbel ontdekken, leidraad voor een
tienerjongen
Jim George
Paperback
144 pag., € 9,95
9789077669976

De Bijbel in
beeld in 66 x 10
minuten
Jim George
Paperback
352 pag.
€ 14,95
9789077669198

One-Minute
Insights voor
mannen
Jim George
Gebonden
64 pag.
€ 8,95
9789492234629

Een echtpaar
naar Gods hart
Jim & Elizabeth
George
Paperback
256 pag.
€ 16,95
9789077669778
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TELOS-vertaling
Herziene Voorhoeve-vertaling
Een vernieuwde heruitgave. Deze uitgave van het
Nieuwe Testament heeft een eigen geschiedenis.
Het is gebaseerd op de vierde herziening van
de zgn. Voorhoeve-vertaling, waarvan de eerste
versie in 1877 tot stand was gebracht door
verschillende leden van de familie Voorhoeve.
TELOS-vertaling
Het Nieuwe Testament
Herziene Voorhoeve-vertaling
Vivella Charme 4913 blauw

50-grams Bijbelpapier
560 pag.
€ 27,95
ISBN 9789492234469 (blauw)

9 789492 234469

TELOS-vertaling
Het Nieuwe Testament
Herziene Voorhoeve-vertaling
Vivella Charme 4712 bruin

50-grams Bijbelpapier
560 pag.
€ 27,95
ISBN 9789492234452 (bruin)

9 789492 234452

De Vreemdeling
op de weg naar Emmaüs
JOHN R. CROSS
In De Vreemdeling op de weg naar Emmaüs wordt het grote
thema van de Bijbel overzichtelijk en helder uitgelegd. In
plaats van zich op één onderdeel te richten – en dan het
geheel te missen – verbindt de auteur de gehele tekst
chronologisch tot een groot universeel drama en kijkt hij
naar gebeurtenissen vanuit het perspectief
van degenen
ISBN 978-90-7766-954-9
die erbij waren toen er geschiedenis werd geschreven.
De Vreemdeling op de weg
naar Emmaüs
John R. Cross

Paperback, 360 pag.
€ 15,00
ISBN 9789077669549

De Vreemdeling op de weg
naar Emmaüs – WERKBOEK
John R. Cross

Paperback, 88 pag.
€ 4,95
ISBN 9789077669587

ISBN 978-90-7766-958-7

9 789077 669549

9 789077 669587
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Met je kind door de Bijbel
DR. KENNETH N. TAYLOR

Met je kind door de Bijbel wil – door dicht bij de tekst
van de Bijbel te blijven – kinderen vertrouwd maken
met het Woord van God. Deze kinderbijbel bevat
121 vertellingen die met eerbied en ontzag voor Gods
Woord en in een voor kinderen begrijpelijke taal
geschreven zijn. De mooie, realistische illustraties
brengen de woorden tot leven.
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Met je kind door de Bijbel
– 121 vertellingen
Kenneth N. Taylor

Gebonden, 272 pag.
€ 14,95
ISBN 9789492234483

Elke dag nieuwe kracht
– voor moeders
Ellen Banks Ellwell
Gebonden, met leeslint
leatherlook
384 pag., € 9,95
ISBN 9789492234377
zeegroen

Elke dag nieuwe kracht
– voor moeders
Ellen Banks Ellwell
Gebonden, met leeslint
leatherlook
384 pag., € 9,95
ISBN 9789492234384
zalmkleur

|
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Elke dag een geschenk
– Korte overdenkingen
Ellen Banks Elwell
Gebonden
met leeslint
400 pag.
€ 17,95
ISBN 9789077669914

Boeken van
Warren W. Wiersbe
Dr. Warren W. Wiersbe (1929-2019)
was een internationaal bekend
Bijbelleraar en auteur van meer dan
160 boeken, waaronder de dagboeken
365 dagen groeien in het Woord en
365 dagen leven uit de Psalmen.
Hij heeft als predikant veel gemeenten mogen
dienen, onder andere de bekende Moody Church in
Chicago.

365 dagen groeien
in het Woord
Warren W. Wiersbe
Gebonden, 368 pag.
€ 19,95
ISBN 9789492234131

Hoofdstuk voor hoofdstuk
door de Bijbel
Warren W. Wiersbe

Gebonden, 480 pag.
€ 21,50
ISBN 9789492234254

365 dagen leven
uit de Psalmen
Warren W. Wiersbe
Gebonden, 368 pag.
€ 19,95
ISBN 9789492234162

De brief aan de
Romeinen
Warren W. Wiersbe
Paperback, 96 pag.
€ 8,95
ISBN 9789492234186
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Q&A – Jouw
vragen, Gods
antwoorden
W. MacDonald
Paperback
80 pag., € 2,95
9789077669686

De ISIS-crisis
Charles Dyer
en Mark Tobey
Paperback
160 pag.
€ 4,95
9789492234025

Geestelijke
gaven
Renald E. Showers
Paperback
80 pag.
€ 4,95
9789077669853

De komende
Apocalyps
Renald E. Showers
Paperback
128 pag.
€ 4,95
9789077669877

Jezus, de enige
weg tot God
John Piper
Paperback
128 pag.
€ 4,95
9789077669600

Ik geloof:
en wat nu?
Robert A. Cook
Paperback
96 pag.
€ 4,95
9789077669013

De strijd van
overwinnaars
Gerard H. Elbers
Paperback
112 pag.
€ 6,95
9789077669860

Wandelen
door geloof
Jon Bloom
Paperback
met flappen
232 pag., € 9,95
9789077669785

Bitter of beter
Heleen Quistvan Rossum
Gebonden
80 pag.
€ 4,95
9789077669365

Een minuut
na de dood
Erwin Lutzer
Paperback
160 pag.
€ 10,95
9789077669167
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Zoektocht van
een scepticus
Josh McDowell
Paperback
80 pag.
€ 1,95
9789492234223

Zelf aan de slag
met Romeinen
Irving L. Jensen
Paperback
128 pag.
€ 11,50
9789077669006

Wat zijn ze lief
als ze slapen
Ann Benton
Paperback
met flappen
128 pag.
€ 8,95
9789492234292

George Müller
– de man van
geloof en gebed
Roger Steer
Paperback
112 pag.
€ 9,95
9789077669044

Gemengde
tranen
Betty Nierkens
Gebonden
96 pag.
€ 4,95
9789077669358

Hoe ik in de
hemel kwam
Colin S. Smith
Paperback
96 pag.
€ 5,95
9789492234094

Biddend op
de uitkijk
James Banks
Paperback
256 pag.
€ 15,95
9789077669693

Ik trouwde met mijn ex-man
Monica Masi
Paperback met flappen
256 pag., € 7,95
9789492234520
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Notitieboekje met Bijbelteksten (paars)
Artikelnummer 2017101
192 pag., met buikbandje, € 8,95

Elke dag een Bijbelvers (roze)
– een dagboek voor 3 jaar, gebonden
384 pag., € 9,95, ISBN 9789492234353

Notitieboekje met Bijbelteksten (groen)
Artikelnummer 2017102
192 pag., met buikbandje, € 8,95

Elke dag een Bijbelvers (grijs)
– een dagboek voor 3 jaar, gebonden
384 pag., € 9,95, ISBN 9789492234360
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WEES NIET BEVREESD

verlost
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Poster
Bijbeltekst HSV
formaat A5
met luxe envelop
recycled wit
artikelnr. 2017005
(Jesaja 43:1)
€ 2,95
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Poster
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€ 2,95

a5_gekozen_ontwerpen.indd 1

04-09-17 20:56
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met luxe envelop
recycled wit
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€ 2,95
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