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Recht uit het hart

NIEUW

KAREN WITEMEYER
Jarenlang hebben ze rondgezworven om
ervoor te zorgen dat het recht zegevierde,
maar dan dient er zich een missie aan die hun
hart misschien wel voorgoed naar huis leidt …
Wanneer Mark Wallace en Jonah Brooks, leden
van de legendarische Hanger’s Horsemen, in
Llano County, Texas, arriveren om een ruin
af te leveren bij een koper, gebeurt er iets
onverwachts: hun hulp is nodig bij het ter wereld
brengen van een baby. Opgezadeld met de zorg
voor dit pasgeboren leven, reizen de mannen
af naar het nabijgelegen vondelingenhuis. Daar
komt Mark oog in oog te staan met de vrouw met
wie hij tien jaar geleden bijna was getrouwd.
Sinds Katherine Palmer het huwelijksaanzoek
van de enige jongen van wie ze ooit heeft
gehouden afwees, wijdt ze zich – samen met
Eliza Southerland – met hart en ziel aan de
zorg voor in de steek gelaten kinderen. Eliza,
zelf een buitenechtelijk kind en van gemengde
afkomst, weet als geen ander hoe het is als je
in de maatschappij niet meetelt. De zwijgzame
Jonah die plotseling bij haar op de stoep staat,
intrigeert haar. Hij is moedig en vriendelijk, maar
hij draagt ook geheimen met zich mee.

Eerder verscheen:

Als de twee Horsemen een gerucht opvangen
over vermiste kinderen, besluiten ze op
onderzoek uit te gaan. Als Katherine en Eliza vast
van plan blijken hun steentje bij te dragen aan
het onthullen van de waarheid, gaan liefde en
gevaar al snel hand in hand ...

Recht uit het hart
Serie Hanger’s Horsemen – deel 2
Karen Witemeyer
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Paperback, 416 pag., € 22,95
ISBN 9789492234865
Verschijnt februari 2022
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Voor de liefde
in het zadel
Serie Hanger’s
Horsemen – deel 1
Karen Witemeyer
Paperback, 416 pag.
€ 22,50
ISBN 9789492234735

Schaduwen in de witte stad

NIEUW

JOCELYN GREEN
Ze heeft een stervende vader beloofd om zijn
dochter te beschermen. Ze mag nu niet falen.
Wat Sylvie Townsend het allerliefste wil, is wat ze
vreesde nooit te zullen krijgen: een eigen gezin.
Maar als ze Rose Dabrowski, het dochtertje
van een Poolse immigrant, in huis neemt om
haar op te voeden en met liefde te overladen,
komt er een einde aan die angst – totdat de
zeventienjarige Rose vermist raakt op de World’s
Fair en Sylvies wereld in duigen valt.
Als Sylvie niet weet tot wie ze zich anders
moet wenden, roept ze de hulp in van Kristof
Bartok, huurder van een appartement boven
haar boekwinkel en vioolleraar van Rose.
Samen gaan ze op onderzoek uit. Kristof
spreekt verschillende talen, een vaardigheid
die goed van pas komt bij de gesprekken
met mensen uit de internationale en
immigrantengemeenschappen naar wie hun
zoektocht hen brengt.

Eerder verscheen:

En of het nu in de glanzend witte gebouwen
van de tentoonstelling is of in de donkere
huizen van de armste buurten van Chicago, alle
aanwijzingen leiden naar de uit het oog verloren
familie van Rose. Is Sylvie bereid om het meisje
te laten gaan? En als Kristof en Sylvie naar elkaar
toe groeien, wat weegt dan zwaarder: haar
behoefte aan controle of haar verlangen om
werkelijk bij iemand te horen?

Schaduwen in de Witte Stad
Serie De Windy City – deel 2
Jocelyn Green

Versluierd in rook
Serie De Windy City –
deel 1
Jocelyn Green
Paperback, 448 pag.,
€ 22,95
ISBN 9789492234841

Paperback, 448 pag., € 22,95
ISBN 9789492234858
Verschijnt maart 2022
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Voor altijd een Vriend in Jezus
JIM GEORGE

NIEUW

TIENERJONGEN – Jezus leren kennen en volgen
Heb jij een vriend nodig op wie je kunt rekenen?
Jezus is de beste Vriend die jij je maar kunt
wensen!
Topsporters, artiesten, acteurs of andere
volwassenen – dat zijn de mensen tegen wie je
opkijkt. Maar het allerbeste rolmodel? Dat is
Jezus, en Hij is ook jouw allerbeste Vriend.
Ontdek tien manieren waarop je elke dag
kunt leven zoals Jezus. Met Zijn hulp krijg je
bijvoorbeeld:
• zelfvertrouwen om te zijn zoals God
jou bedoeld heeft
• moed om het juiste te doen
• discipline om dingen gedaan te krijgen
• vertrouwen dat het allemaal goed komt
• concentratie om je doelen te bereiken

Eerder verschenen:
Ga deze eigenschappen na in het dagelijks
leven van Jezus op aarde, en ontdek hoe je
ze ook in je eigen leven kunt ontwikkelen.
Word iemand tegen wie anderen opkijken,
iemand die hen wijst op het ultieme
Voorbeeld: Jezus.

Voor altijd een Vriend in Jezus
Tienerjongen - Jezus leren kennen
en volgen – Jim George
Paperback, 128 pag., € 10,95
ISBN 9789492234872
Verschijnt in april 2022
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Je Bijbel ontdekken,
leidraad voor een
jonge man
Jim George,
paperback, 224 pag.
ISBN 9789077669952
€ 12,95
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Je Bijbel ontdekken,
leidraad voor een
tienerjongen
Jim George,
paperback, 144 pag.
ISBN 9789077669976
€ 10,95

Voor altijd een Vriend in Jezus
ELIZABETH GEORGE

NIEUW

TIENERMEISJE – Jezus leren kennen en volgen
Heb jij een vriend nodig op wie je kunt rekenen?
Jezus is de beste Vriend die jij je maar kunt
wensen!
Samen lachen, grapjes maken, dezelfde interesses
hebben, elkaar je dromen vertellen – beste
vrienden begrijpen elkaar. En je allerbeste Vriend
– Jezus – begrijpt jou helemaal! Hij is altijd de
perfecte Vriend.
In dit boek kijken we naar tien karaktereigenschappen van Jezus, die jou helpen om een boeiend
leven te leiden. Bijvoorbeeld:
• zelfvertrouwen zodat je kunt zijn
zoals God jou bedoeld heeft
• betrouwbaarheid zodat anderen jou vertrouwen
• concentratie zodat je dingen gedaan krijgt
• vriendelijkheid zodat je anderen aantrekt

Eerder verschenen:
Als je deze eigenschappen nagaat in het
dagelijks leven van Jezus, zul je ontdekken
wat een goede Vriend Hij voor jou is – en wat
een goede vriend jij voor anderen kunt zijn.

Voor altijd een Vriend in Jezus
Tienermeisje - Jezus leren kennen
en volgen – Elizabeth George
Paperback, 128 pag., € 10,95
ISBN 9789492234889
Verschijnt in mei 2022

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

Je Bijbel ontdekken,
leidraad voor een
tienermeisje
Elizabeth George
Paperback, 144 pag.
ISBN 9789077669990
€ 10,95
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Notitieboekje
met Bijbelteksten
Formaat 15 x 15cm, met elastiek en leeslint
160 pag., genaaid gebrocheerd
Kleur: vintage zalm
Artikelnummer: 2022101
Prijs: € 9,95
Verschijnt in maart 2022

Notitieboekje
met Bijbelteksten
Formaat 15 x 15cm, met elastiek en leeslint
160 pag., genaaid gebrocheerd
Kleur: vintage blauw
Artikelnummer: 2022102
Prijs: € 9,95
Verschijnt in maart 2022

Notitieboekje
met Bijbelteksten
Formaat A5, met elastiek en leeslint
192 pag., genaaid gebrocheerd
Kleur: vintage groen
Artikelnummer: 2022105
Prijs: € 12,95
Verschijnt in maart 2022
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Notitieboekje
met Bijbelteksten
Formaat A5, met elastiek
192 pag., ringband
Kleur: lichtbeige
Artikelnummer: 2022103
Prijs: € 12,95
Verschijnt in maart 2022

Notitieboekje met
Bijbelteksten
Formaat A5, met elastiek
192 pag., ringband
Kleur: roodbruin
Artikelnummer: 2022104
Prijs: € 12,95
Verschijnt in maart 2022

Notitieboekje
met Bijbelteksten
Formaat A5, met elastiek en leeslint
192 pag., genaaid gebrocheerd
Kleur: vintage blauw
Artikelnummer: 2022106
Prijs: € 12,95
Verschijnt in maart 2022
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Boeken van Henry M. Morris

Het ontstaan van de wereld
HENRY M. MORRIS

Een wetenschappelijke studie van
Genesis 1–11

‘Vanaf het begin is Uw woord waarachtig,
al Uw rechtvaardige bepalingen zijn voor
eeuwig.’
– Psalm 119:160
Terwijl veel christenen afbreuk doen aan de
Schrift door wat zij als moderne wetenschap
beschouwen, roept God vele wetenschappers om het geloof te verdedigen. Het resultaat is een toenemend besef dat de Bijbel
toch waar is – zelfs de lange tijd belachelijk
gemaakte leerstellingen zoals een letterlijke
zesdaagse schepping, een jonge aarde, en
een wereldwijde kosmische vloed in de tijd
van Noach.
In dit nog steeds actuele boek van dr. Henry
Morris wordt uitvoerig ingegaan op zowel
de wetenschappelijke als de historische
aspecten van deze onderwerpen, en op
wat ze betekenen voor evangelisatie en het
praktisch geestelijk leven.

‘Evolutie is een wetenschappelijk verzinsel,
net als de theorie van de platte aarde dat
was in de twaalfde eeuw. Bijbelse schepping
is het enige zinnige alternatief.’
Edward Blick, Ph.D. – Hoogleraar lucht- en
ruimtevaart, werktuigbouwkunde en nucleaire
techniek; Universiteit van Oklahoma

Het ontstaan van de wereld
Henry M. Morris
Paperback

8

|

‘Nu geloof ik in Jezus Christus als de Schepper van
alle dingen, in contrast met het volkomen onwetenschappelijke idee van grootschalige evolutie (macroevolutie) en het spontaan ontstaan van leven. Alle
bekende wetenschappelijke gegevens passen in het
bijzondere scheppingsverslag van het begin van het
universum, van het leven en van de mens.’
John N. Moore, Ed.D. – Hoogleraar natuurwetenschappen; Universiteit van Michigan

192 pag.
€ 15,95
ISBN 9789492234810
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De God Die echt bestaat
HENRY M. MORRIS

Uit peilingen blijkt dat minder dan de
helft van de Nederlanders vandaag de
dag in God gelooft. Dan rijst de vraag:
bestaat deze God echt, of hebben we
slechts te maken met een mysterieuze
godheid die we niet kunnen benaderen?
De beroemde apologeet en schrijver
Henry Morris is er persoonlijk van
overtuigd dat de God van de Bijbel niet
alleen echt bestaat, maar ons bovendien
wil ontmoeten. Dit boek is een prachtig
evangelisatiemiddel om hen te bereiken
die twijfelen over het geloof, of worstelen
met het geloof in Christus.
Door veel van de schadelijke moderne
filosofieën te ontmaskeren, toont Morris
de lezer de weg naar een dynamisch leven
met God. Morris maakt een onderscheid
tussen de God Die de wereld heeft
geschapen, en de god die maar
wat aanmoddert met een
evolutieproces. Zo wijst hij
op de enige juiste weg in
een woud van religieuze
doolhoven.

Dr. Henry M. Morris (1918-2006) staat
bekend als de grondlegger van de
moderne scheppingswetenschap. Hij
is de oprichter van het Instituut voor
Scheppingsonderzoek (ICR) en de auteur
van vele bekende apologetische boeken. Zijn
bloeiende nalatenschap rust ook nu nog christenen
toe om de nauwkeurigheid en het gezag van de Schrift te
verdedigen.

De God Die echt bestaat
Henry M. Morris
Paperback

128 pag.
€ 12,95
ISBN 9789492234827

GRACE PUBLISHING HOUSE CATALOGUS VOORJAAR 2022

|

9

Een ongelukkige hofmakerij
REGINA JENNINGS
Om deze netelige zaak op te lossen, moet ze haar
motieven – en haar gevoelens – verborgen houden
Calista York moet nog één zaak succesvol oplossen om
haar baan als Pinkerton-agent veilig te stellen. Ze krijgt
de opdracht om de ontvoerde Lila Seaton op te sporen en
wordt naar Joplin gestuurd, een rumoerig mijnstadje in
Missouri. Kan ze haar missie verborgen houden voor haar
familie, die net buiten Joplin woont?

Een ongelukkige hofmakerij
Serie De Kronieken van Joplin – deel 1
Regina Jennings

Paperback, 400 pag.
€ 22,95
ISBN 9789492234834

Wat niet gezegd werd
AMY LYNN GREEN

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.

Wat niet gezegd werd
Amy Lynn Green
Paperback met flappen
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440 pag.
€ 22,95
ISBN 9789492234773
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Creationistische boeken voor kinderen

Een bijzondere deur
(Boek met klepjes) – Ken Ham
Gebonden, 24 pag. € 4,95
ISBN 9789492234506

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

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

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

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

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

GRACE PUBLISHING HOUSE CATALOGUS VOORJAAR 2022
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Boeken van John Blanchard en Warren Wiersbe

Dr. John Blanchard
(1932-2021) was een
internationaal bekende
auteur, evangelist en
apologeet. Van zijn
publicaties zijn meer
dan achttien miljoen
exemplaren verkocht in
meer dan zestig talen.

365 dagen groeien
in het Woord
Warren W. Wiersbe
Gebonden,
368 pag.,
€ 19,95
ISBN 9789492234131
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Waarom het kruis?
John Blanchard
Gebonden,
80 pag.,
€ 8,95
ISBN 9789492234803

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

Waarom kwam Jezus
naar deze aarde? –
John Blanchard
Gebonden, 64 pag.,
€ 7,95
ISBN 9789492234780

Hoofdstuk voor
hoofdstuk
door de Bijbel
Warren W. Wiersbe
Gebonden, 480 pag.,
€ 21,50
ISBN 9789492234254

CATALOGUS VOORJAAR 2022 GRACE PUBLISHING HOUSE

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

Dr. Warren W. Wiersbe
(1929-2019) was
een internationaal
bekend Bijbelleraar
en auteur van meer
dan 160 boeken. Hij
heeft als predikant
veel gemeenten mogen
dienen, onder andere
de bekende Moody
Church in Chicago.

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.

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
zeegroen
ISBN 9789492234377

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

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

GRACE PUBLISHING HOUSE CATALOGUS VOORJAAR 2022
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TELOS-vertaling
Herziene Voorhoeve-vertaling
Een vernieuwde heruitgave. Deze uitgave van het
Nieuwe Testament heeft een eigen geschiedenis.
Hij 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.

14

De Vreemdeling op de weg
naar Emmaüs
John R. Cross

Paperback, 360 pag.
€ 9,95
ISBN 9789077669549

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

Paperback, 88 pag.
€ 1,95
ISBN 9789077669587
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ISBN 978-90-7766-958-7

9 789077 669549

9 789077 669587

Boeken van
Jim & 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.

Je Bijbel ontdekken, leidraad
voor een tienerjongen
Jim George
Paperback
144 pag., € 10,95
9789077669976

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

Voor altijd een
Vriend in Jezus
Tienerjongen
Jim George
Paperback,
128 pag., € 10,95
9789492234872
Verschijnt in
april 2022

Je Bijbel
ontdekken,
leidraad voor
een tienermeisje
Elizabeth George
Paperback
144 pag., € 10,95
9789077669990

Voor altijd een
Vriend in Jezus
Tienermeisje
Elisabeth George
Paperback,
128 pag., € 10,95
9789492234889
Verschijnt in
mei 2022

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

One-Minute
Inspirations
voor vrouwen
Elizabeth George
Gebonden
64 pag.
€ 8,95
9789492234636

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

GRACE PUBLISHING HOUSE CATALOGUS VOORJAAR 2022
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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
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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

CATALOGUS VOORJAAR 2022 GRACE PUBLISHING HOUSE

Een jonge vrouw
naar Gods hart
– STILLETIJDBOEKJE

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

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

Een man naar
Gods hart
Jim George
Paperback
272 pag.
€ 16,95
9789077669150

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

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.
€ 15,95
9789077669440

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

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

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

Een echtpaar
naar Gods hart
Jim & Elizabeth
George
Paperback
256 pag.
€ 16,95
9789077669778

GRACE PUBLISHING HOUSE CATALOGUS VOORJAAR 2022
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Serie Fort Reno

Gouvernante
in de hoofdrol
Fort Reno – deel 1
Regina Jennings
Paperback
400 pag., € 15,00
ISBN 9789492234391

Een hobbelige
missie
Fort Reno – deel 1.5
Regina Jennings
Paperback
128 pag., € 8,95
ISBN 9789492234742

Een onderpand
voor de luitenant
Fort Reno – deel 2
Regina Jennings
Paperback
384 pag., € 22,50
ISBN 9789492234698

De dochter
van de majoor
Fort Reno – deel 3
Regina Jennings
Paperback
400 pag., € 22,50
ISBN 9789492234704

Serie De Archer Brothers

Strootjesbruid
De Archer Brothers – deel 1
Karen Witemeyer
Paperback, 416 pag., € 15,00
ISBN 9789077669662
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Buitgemaakt
De Archer Brothers – deel 2
Karen Witemeyer
Paperback, 416 pag., € 15,00
ISBN 9789077669761

CATALOGUS VOORJAAR 2022 GRACE PUBLISHING HOUSE

Serie De Harvey Girls

Een schoonheid die niet verdwijnt – novelle
Karen Witemeyer
Serie De Harvey Girls – deel 1
Tevens De Hamilton Family – deel 3
Paperback, 128 pag., € 8,95
ISBN 9789492234650

Intrige op het spoor
Regina Jennings
Serie De Harvey Girls – deel 2
Tevens De Kronieken van Joplin – deel 0.5
Paperback, 128 pag., € 8,95
ISBN 9789492234643

Novelleserie The Kissing Tree
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vervuld – novelle
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Regina Jennings
Paperback
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ISBN 9789492234759

Een hart vol
herinneringen – novelle
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De laatste romans
van topauteurs

OP = OP
Voor: € 9,95

Meer dan woorden
Nadat hij zijn belofte aan een stervende vriend heeft ingelost, is
Zacharias Hamilton eindelijk vrij om zijn leven naar eigen inzicht
in te richten – een rustig vrijgezellenbestaan waar hij altijd al
naar gehunkerd heeft. Totdat omstandigheden hem opnieuw van
zijn vrijheid beroven, en de maakster van zijn favoriete ontbijt
door het stadsbestuur uit haar bakkerij gezet wordt. Hoe hard hij
ook zijn best doet om niet betrokken te raken, hij kan onmogelijk
zijn ogen sluiten voor haar benarde situatie of de schattige
kuiltjes in haar wangen...

Meer dan woorden
Karen Witemeyer
Paperback, 416 pag.

Een laatste strohalm
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
Melissa Jagears
Paperback, 456 pag.
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Backlist

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

George Müller
Roger Steer
112 pag., € 9,95
9789077669044

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

Zoektocht van een scepticus
Josh McDowell
80 pag., € 1,95
9789492234223

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

Evangelisatieboekjes

Q&A
W. MacDonald
80 pag., € 2,95
9789077669686
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Backlist

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

De strijd van
overwinnaars
Gerard H. Elbers
112 pag.
€ 4,95
9789077669860

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

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

Bitter of beter
Heleen Quistvan Rossum
80 pag.
€ 4,95
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Gemengde
tranen
Betty Nierkens
96 pag.
€ 4,95
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Biddend op
de uitkijk
James Banks
256 pag.
€ 15,95
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Ik trouwde met
mijn ex-man
Monica Masi
256 pag.
€ 7,95
89492234520
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