
Met klepjes om te openen

Door de deur ging Noach 
de ark in, met zijn gezin.

Ze waren veilig voor Gods 
oordeel, daar binnenin.

 

Net als Noach moeten ook 
wij een deur door.

Die deur is Jezus, en die 
deur staat wijd open, hoor!

 

Het is een gratis geschenk, 
God heeft het beloofd
aan iedereen die zijn 

zonden belijdt, en gelooft.

Weet je al dat er een heel bijzondere deur is?
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Met je kind door de

BIJBEL
121 VERTELLINGEN

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.

Met je kind door de Bijbel:
• bevat 68 verhalen uit het Oude Testament 
• en 53 verhalen uit het Nieuwe Testament
• stelt aan het eind van elk verhaal een aantal vragen
• en is geschikt voor kinderen van ongeveer 6-12 jaar

DR. KENNETH N. TAYLOR (1917-2005) is vooral bekend geworden 
als de vertaler van The Living Bible en oprichter van Tyndale House 
Publishers. Maar zijn eerste bekendheid kreeg hij door het schrijven 
van Bijbelverhalen voor kinderen. De verhalen waren pas klaar voor 

publicatie als ze uitgetest waren tijdens de dagelijkse Schriftlezingen 
in het gezin. Zijn missie is altijd 

geweest mensen te helpen om het Woord van 
God te begrijpen en de kracht van dat Woord 
te laten ervaren in hun leven.
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Een moeder naar Gods hart – 
wijze raad uit Gods Woord
Elizabeth George

Een moeder naar Gods hart
wijze raad uit Gods Woord 

ELIZABETH GEORGE

Je geeft ze te eten, stopt ze in bad, knuffelt ze, 
geeft ze kusjes en bidt voor ze. Elke dag staat 
in het teken van jouw liefde en zorg voor je 
kinderen. Hoe kun je, te midden van de drukte 
van het leven en de eisen die het moederschap 
aan je stelt, weten dat je kinderen opgroeien tot 
volwassenen die de Heere willen volgen?

Moeders, jullie bepalen de koers van hun hart!
Elizabeth George weet hoe het is. Ze heeft zelf 

kinderen grootgebracht, met alle ups en downs die 

daarbij horen. In Een moeder naar Gods hart geeft ze 

je bemoedigende adviezen en praktische tips die je 

helpen om kinderen van alle leeftijden op te voeden 

in de kennis van de Heere. In dit boek vind je onder 

andere: …

• eenvoudig toe te passen principes voor effectief 

ouderschap;

• specifieke hulpmiddelen om je kinderen te laten 

zien dat God van hen houdt;

• Bijbelse inzichten om je te bemoedigen in je 

ouderschap.

Moeders, God heeft jullie een bevoorrechte 
positie gegeven!
Je voorziet niet alleen in de dagelijkse behoeften van 

je kinderen, maar je bent een van de belangrijkste 

invloeden in hun leven. Jij bepaalt de koers van hun 

hart. Hoe oud ze ook zijn, jij kunt ze helpen om Gods 

liefde, Zijn zegen en Zijn zorg te ervaren. Word een 

moeder naar Gods hart!

ISBN 9789492234513

Paperback, 272 pag., € 17,95

Verschijnt juni 2019

Elizabeth George 
Elizabeth George is de auteur van een aantal 

bestsellers, waaronder Een vrouw naar Gods 

hart. Ze is ook een veelgevraagd spreekster 

op christelijke vrouwenbijeenkomsten. 

Elizabeth en haar man Jim hebben kinderen 

en kleinkinderen.

 

Een echtpaar naar Gods hart
Jim & Elizabeth George

Paperback, 256 pag., € 16,95

ISBN 9789077669778

Een man naar Gods hart
Jim George

Paperback, 272 pag., € 16,95

ISBN 9789077669150

Recent verschenen herdrukken

Een moeder naar Gods hart
- Devotional 
Elizabeth George. Gebonden, 

met leeslint, 288 pag., € 16,95

ISBN 9789077669617

Praktische overdenkingen voor 
een man naar Gods hart
Jim George. Gebonden, 

met leeslint, 288 pag., € 16,95

ISBN 9789077669679

Een vrouw naar Gods hart
- Dagboek
Elizabeth George. Gebonden, 

met leeslint, 384 pag., € 17,95

ISBN 9789077669204

Boeken van 

Elizabeth en 

Jim George
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Op het eerste gezicht
Karen Witemeyer

Paperback, 416 pag., 

Met je kind door de Bijbel 
– 121 vertellingen 

Kenneth N. Taylor

Een schone lei
Teaville Moral Society – deel 3

Melissa Jagears

Een bijzondere deur
(Boek met klepjes)

Ken Ham

Op het eerste gezicht
KAREN WITEMEYER

Met je kind  
door de Bijbel

Een schone lei
MELISSA JAGEARS

Een bijzondere deur
KEN HAM

Serie De Hamilton Family – deel 1

Haar familie wordt bedreigd. Wie had gedacht dat 
verliefd worden haar beste verdediging zou zijn?

Veel mensen houden Evangeline Hamilton voor 

iemand op wie een vloek rust. Op jonge leeftijd wees 

geworden en in het bezit van twee ogen die niet bij 

elkaar passen – de ene helderblauw en de andere 

warmbruin – heeft Evangeline moeten vechten 

om haar weg te vinden in een wereld die haar 

voortdurend afwijst. Maar de steun van één persoon 

kan al genoeg zijn om het oordeel van de mensen van 

zijn kracht te beroven, en Evangeline heeft er twee 

– Seth en Zach, wezen, net als zij, die ze nu als haar 

broers beschouwt.

Op zoek naar gerechtigheid, naar wraak op de 

man die zijn geboorterecht heeft gestolen en 

zijn familie geruïneerd, arriveert Logan Fowler 

in 1894 in Pecan Gap, Texas, om het op te nemen 

tegen Zach Hamilton, de geharde misdadiger die 

verantwoordelijk is voor de dood van zijn vader. Maar 

in plaats van een gewetenloze, eenzame gokker vindt 

hij een man die niet veel ouder is dan hijzelf – een 

man met een ongewoon gezin. En als Hamiltons 

unieke zusje, Evangeline, Logan overspoelt met 

zonlicht telkens wanneer hun wegen elkaar kruisen, 

loopt Logans plan volledig in het honderd. Wie is er nu 

echt verantwoordelijk voor zijn verspeelde erfgoed? 

En zal het rechtzetten van het verleden werkelijk 

voldoening geven als hij daarvoor een toekomst met 

Evangeline moet opofferen?

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.

Met je kind door de Bijbel
•  bevat 68 verhalen uit het Oude Testament 

en 53 verhalen uit het Nieuwe Testament;

•  stelt aan het eind van elk verhaal een 

aantal vragen;

• en is geschikt voor kinderen van ongeveer 

6-12 jaar.

Dr. Kenneth N. Taylor is vooral bekend 

geworden als de vertaler van The Living Bible 

en oprichter van Tyndale House Publishers. 

Maar zijn eerste bekendheid kreeg hij 

door het schrijven van Bijbelverhalen voor 

kinderen. De verhalen waren pas klaar voor 

publicatie als ze uitgetest waren tijdens de 

dagelijkse Schriftlezingen in het gezin. 

Zijn missie is altijd geweest mensen te 

helpen om het Woord van God te begrijpen en 

hun de kracht van dat Woord te laten ervaren 

in hun leven.

Mercy McClain is vastbesloten om de kinderen 

van Teaville te behoeden voor de pesterijen die 

zijzelf als kind heeft moeten doorstaan. Ze vindt 

veel voldoening in haar werk in het plaatselijke 

weeshuis en in haar taak als lid van het 

schoolbestuur. Als Aaron Firebrook, de grootste 

pestkop uit haar jeugd, solliciteert naar een 

functie als leraar, is ze er faliekant tegen dat hij 

wordt aangenomen.

Aaron beseft dat Mercy’s wantrouwen volkomen 

terecht is, maar hij is als een veranderd man 

naar zijn geboorteplaats teruggekeerd en wil 

vergeving vragen aan de mensen die hij slecht 

behandeld heeft. Hij verwacht niet dat Mercy 

hem zal mogen, maar hij kan wel laten zien dat 

hij nu het beste met de kinderen voorheeft. 

Laten Mercy en Aaron hun toekomst bepalen 

door wrok en oude wonden, of kunnen ze het 

verleden overwinnen en samen met een schone 

lei beginnen? 

Deze roman is deel 3 van de serie Teaville Moral 

Society. Eerder verschenen Vol vertrouwen en 

Het verleden voorbij. 

Melissa Jagears
Melissa Jagears woont met haar man en drie 

kinderen in Kansas. Ze geeft haar kinderen thuis 

les en is een uitgesproken nachtuil. Met haar 

novelle De Brief heeft ze een prijs gewonnen 

voor christelijke fictie. Je kunt haar online 

vinden op www.melissajagears.com

Weet je al dat er een heel bijzondere deur is?

Door de deur ging Noach de ark in, met zijn gezin.

Ze waren veilig voor Gods oordeel, daar binnenin.

Net als Noach moeten ook wij een deur door;

die deur is Jezus, en die deur staat wijd open, hoor!

Het is een gratis geschenk, God heeft het beloofd

aan iedereen die zijn zonden belijdt, en gelooft.

€ 21,50

ISBN: 9789492234476

Verschijnt februari 2019

Gebonden, 272 pag., € 24,95

ISBN 9789492234483

Verschijnt eind maart 2019

Paperback, 432 pag., € 21,50

ISBN 9789492234490

Verschijnt begin april 2019

Gebonden, 24 pag., € 12,50

ISBN 9789492234506

Verschijnt april 2019
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Karen Witemeyer
Bestsellerauteur 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

ROMAN
KINDER 
BIJBEL

EVANGELIE

Een geweldig middel om uw kind 

het evangelie bekend te maken.

De tekst is op rijm gezet zodat 

uw kind het makkelijker kan 

onthouden.


