Bb 132
Mijn bijbel : de mooiste verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament / Lois
Rock [tkst] ; Sophie Allsopp [ill.]. - Utrecht : Callenbach, cop. 2013
ISBN 9789026606991 NUR 224
Verhalen worden kort ingeleid in hun context, mooi geïllustreerd; voor
kinderen vanaf 7 jaar
Bb 133
365 Dagen Bijbel : een verhaal voor elke dag van het jaar / Marieke MiddelLalleman [vert. uit het Engels] ; Gustavo Mazali [ill.]. - Amsterdam : Ark Media,
cop. 2012. - ISBN 9789033831508
De verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament zijn gelijkmatig
verdeeld. Naast alle bekende verhalen worden soms ook de wat minder
bekende passages uit de Bijbel herverteld. Zo wordt, naast de obligate
ontmoeting met Goliath, de beschrijving van het leven van David
verder uitgebreid door bijvoorbeeld ook te vertellen over zijn relatie
met Saul, Jonathan, Abimelech, Nabal en de profeet Nathan. De auteur
blijft dicht bij de originele Bijbelteksten, wijdt nergens uit, fantaseert er
geen zaken bij en moraliseert niet. De verhalen worden kort en bondig,
maar grotendeels wel volledig verteld. Positief van deze Bijbel is dat de
verhalen vrij dicht bij de originele blijven. Voor kinderen vanaf ca. 9
t/m 12 jaar.
Bb 134
Zacharia keert terug / Lynn Austin. - Utrecht : Voorhoeve, cop. 2013
ISBN 9789029722261NUR302
Jarenlang heeft Iddo moeten toezien hoe zijn kinderen en kleinkinderen
verder van het geloof afdwaalden. Maar nu heeft hij weer een sprankje
hoop: koning Cyrus geeft de Isra‰lieten toestemming om terug te
keren naar Jeruzalem. Enthousiast treft hij voorbereidingen voor het
vertrek. Zijn familie, die het goed voor elkaar heeft in de Babylonische
samenleving, is echter niet van plan om met hem mee te gaan. Zacharia,
Iddo's oudste kleinzoon, voelt zich verscheurd tussen zijn grootvaders
geloof en het succes van zijn vader in Babylon. Op een dag hoort hij
voor het eerst Gods stem, die hem aanspoort om met zijn grootvader
mee te gaan naar het land dat Hij Zijn volk beloofde.
Bb 135
De mandolinespeler / Chris Fabry. - Kampen : Kok, cop. 2010
ISBN 9789043520256
Mandolinespeler Billy Allman is hoogbegaafd, maar heeft op sociaal
gebied zijn beperkingen. Hij wil zijn leven in dienst stellen van God,
alleen lijkt de wereld zich tegen hem te keren. De engel Malachi krijgt
de opdracht Billy te beschermen. Het is niet de taak waar hij op hoopte,
maar elke pijnlijke stap van Billy maakt wel Gods grotere plan

zichtbaar en dat plan is anders dan Malachi aanvankelijk dacht. Een
prachtig lied verandert voor altijd de levens van mensen.
Bb 136
Het huis van Musume / Ann Tatlock. - Heerenveen : Barnabas, cop. 2008
ISBN 9789085201090
Bittere consequenties van racisme, maar ook vergeving en verzoening,
tegen de achtergrond van de Amerikaanse geschiedenis, worden
uitgewerkt
Bz 203
Ik zal u niet als wezen achterlaten : over het werk van de Heilige Geest /
Henk Schouten. - Doorn : Het Zoeklicht, cop. 2013. - ISBN 9789064511769
Een handreiking om de Bijbel te bevragen mpver het werken van de
H. Geest, belangrijk voor elke gelovige
Bz 204
Kerstavond : kerstverhalen / Irma Joubert [et al.]. - Zoetermeer : Moza‹ek, cop.
2013. - ISBN 789023994404
Kerstverhalen in geuren en kleuren op verrassende wijze verteld met
soms onverwachte wendingen
Jj 169
God spreekt tot zijn kinderen : teksten uit de Bijbel / Eleonore Beck [tekst]
[en] Miren Sorne [ill.]. - 9e dr. - 's-Hertogenbosch : Kerk in Nood/Oostpriesterhulp, 2003
Vert. J. T. Palmans [uit het Spaans/Duits]
Een bewerkte vertaling uit het Oude en het Nieuwe Testament
Jj 170
3 Kerstverhaaltjes voor puntmutsen en treesjes : voor Afier en Leandra,
door Papa : het 1985 kerstverhaal voor Afier en Leandra en andere
kinderen : het 1986 kerstverhaal door Pappa / Adri Appelman. - [Lelystad] :
[A. Appelman], 2012
Kerstverhalen om voor te lezen
Jj 171
Paard ontdekt / Corien Oranje. - Utrecht : Callenbach, cop. 2013
ISBN 9789026608520 NUR 283
Onder schooltijd gaat het luchtalarm af: uit het circus dat in Kampen is
neergestreken is een tijger ontsnapt! Het circus staat vlakbij de
kinderboerderij en Matthijs en Tessa komen meteen in actie om Pineut
te redden. Met gevaar voor eigen leven gaan ze op pad. En dan
ontdekken ze een groot geheim... Een nieuw deel in de succesvolle serie
van Matthijs, Tessa en hun paard Pineut!
Jj 172

Mette [love] NY / Geert Bakker. - Utrecht : Callenbach, cop. 2013
ISBN 9789026607202
New York bereidt zich voor op De Marathon. Plus een beginnende
vriendschap van de geadopteerde Mette en de gehandicapte Jort in New
York zorgt voor spanning en sensatie. Met wetenswaardigheden in de
kantlijn over typisch New York's
Jj 173
Een bijzonder Kerstwonder / Marjanne Hendriksen. - [Apeldoorn] : De Banier,
cop. 2013. - ISBN 9789033608605
Lavoe is een weesjongen uit Zambia en zorgt voor koeien. Maar liever
gaat hij naar school. Maar dat gaat niet, want wie past er dan op de
koeien? En dan gebeurt er iets bijzonders ....
Jj 174
Wees toch stil in de stal! / Corien Oranje [tkst] ; Paula Doherty [ill.] . Heerenveen : Benjamin, cop. 2013. - ISBN 9789086011193
Het verhaal van een stal vol met dieren, een donkere nacht en een
bijzondere baby. Dit is het verhaal van Jezus, Gods zoon. Tot 6 jaar.
Jj 175
Niemand is zoals jij / Max Lucado [tkst] ; Sergio Martinez [ill.]. / Amsterdam :
Ark Boeken, cop. 2004. - ISBN 9789033828942
Thema: eigenwaarde en zelfbeeld. De wereld leert: je bent in tel als je
slim, knap of getalenteerd bent. God leert: je bent bijzonder om wie je
bent, zonder voorwaarden! Voor 4-6 jaar
Jj 176
Speciaal voor jou / Max Lucado [tkst] ; David Wenzel [ill.]. - Amsterdam : Ark
Media, cop. 2014. - ISBN 9789033830013
Op een ochtend krijgen de Nerflanders allemaal een presentje (hamer,
naald en draad, gitaar enz.) dat bij hen past. Als een Nerflandersgezin in
de problemen komt, weet aanvankelijk niemand hoe hij hulp kan
bieden. Als Eli hen op de cadeaus wijst, beseffen ze de waarde van de
gift en helpen het gezin. Voorlezen vanaf ca. 5 jaar. Lezen van 6-9 jaar.
Jj 177
Stille nacht / Vicki Howie [tkst] ; Krisztina Nagy Kallái. - Amsterdam : Ark
Media, cop. 2009. - ISBN 9789033883781 NUR24
Prentenboek. In een Oostenrijks dorpje staat de oude Sint Nicolaaskerk.
In die kerk leeft een grote muizenfamilie. Ze spelen verstoppertje op de
preekstoel en knagen overal gaatjes. Maar als het orgel wordt bespeeld,
zitten ze trillend van angst in hun holletje. Als het kerstfeest nadert,
ontdekken de muizen dat het kinderkoor bij het orgel zal zingen. Dat
lawaai zal vreselijk zijn. Daarom knagen ze de blaasbalg door. Het
orgel sputtert en zwijgt. Maar de kinderen zijn zo teleurgesteld dat de
muizen zich schamen. De creatieve pastoor weet raad. Vanaf ca. 4 jaar

Lm 120
Dag jongen van licht : toespraken bij het afscheid van homosexuele mannen /
Jan van Kilsdonk. - [Nijmegen] : Valkhof Pers, cop. 2012
ISBN 9789056253882
Na 1982 brak de HIV/aids-epidemie in volle hevigheid uit. De meeste
slachtoffers in Amsterdam vielen onder homoseksuele mannen. Het
lijden en de ontluistering die de ziekte met zich meebrengt zijn groot,
fysiek maar ook mentaal, omdat de gedachte 'ze hebben er toch zelf om
gevraagd' gemakkelijk in sommige mensen opkomt. Pater Jan van
Kilsdonk heeft talloze mannen bijgestaan tijdens hun ziekte en
stervensproces. Van een dertigtal mannen, vari‰rend van dokter en
universitair medewerker tot barman en business boy, heeft pater Van
Kilsdonk de afscheidsviering verzorgd, zonder de moeilijke kanten van
hun levens onbesproken te laten. In de toespraken geeft hij een
kleurrijk, soms adembenemend beeld van de Amsterdamse homosubcultuur in de tweede helft van de twintigste eeuw. Verhalen, waarin
mensen recht wordt gedaan en die een belangrijke impuls kunnen geven
aan het denken over homoseksualiteit, ziekte, God en geloof
Lm 121
Gebroken wit : roman / Marianne Witvliet. - 5e dr. - Zoetermeer : Moza‹ek, cop.
2013. - ISBN 9789023994497
Vanuit verschillende disciplines wordt gekeken naar medische missers;
ieder op zoek naar de vraag: hoeveel is een mensenleven waard? En hoe
speelt geloven daarin een rol?
Lm 122
Geloof en je werk / Margriet Westers. - Zoetermeer : Boekencentrum, cop. 2013.
- (Essentials ; Je geloof leven). - ISBN 9789023927426
Over wat werk voor een (christen)mens betekent: je bent mede-werker
van God. Het gaat erom dat je een baan (vindt of) hebt waarin je God
kunt eren, want zowel in het werk zoeken, het werk doen en het
uitrusten is de relatie met God wezenlijk van belang; in allerlei Bijbelse
geschiedenissen worden vragen ter verdieping gesteld en klinkt de
waarschuwing om geen slaaf van je agenda te worden. Met leuke tips
Lm 123
Vreugde vinden / Nynke Dijkstra-Algra. - Zoetermeer : Boekencentrum. cop.
2013. - (Essentials ; je geloof leven). - ISBN 9789023927419
Over bronnen van vreugde, blijdschap als keuze en de vreugde van
God. Bijbelstudie voor vrouwen over dingen die ertoe doen. De
Essentials-serie inspireert vrouwen van nu om God te betrekken bij elk
facet van hun leven. Dat is door de geluksmomenten in je leven intens
te beleven en door je te verwonderen over voorvallen in het dagelijks
leven en over wat je in de natuur aantreft. Geluk vind je ook door
moeite te doen deze wereld te verbeteren. Maar geluk is vooral ook te

vinden in de Bijbel en in je geloof in God als Schepper. Met
verdiepingsvragen.
Lm 124
Zoeken naar seringen : roman / Carla Stewart [tkst] ; Jetty Huisman [Vert. uit
het Engels]. - Utrecht : Voorhoeve Young, cop. 2011
ISBN 978902996354
Het leven in Graham Camp, Texas, lijkt eenvoudig en zorgeloos in
1958. Maar niet voor Sammie Tucker. Sammies hoofd zit vol vragen
over haar moeders psychische problemen en ze weet niet of haar
moeder wel van haar houdt. Als haar moeder zelfmoord pleegt, moet
Sammie kiezen wie ze haar grootste angsten toevertrouwt: haar beste
vriendin die overal een mening over heeft, de geheimzinnige
nieuwkomer uit Californi‰ of haar buurvrouw die sterke schouders
heeft om op uit te huilen.
Lm 125
Ontwaken in de hemel : een waargebeurd verhaal van gebrokenheid, de
hemel en een nieuw leven : [negen minuten in de hemel] / Crustal McVea en
Alex Tresniowski ; Martin Strengholt [Vert. uit het Engels]. - Kampen : Kok, cop.
2013. - ISBN 9789043522281 NUR 707
Als Crystal McVea met buikklachten wordt opgenomen in het
ziekenhuis, verdwijnt opeens haar hartslag, pols en ademhaling. Het
reanimatieteam is ervan overtuigd dat ze gaat overlijden. Als ze na
negen minuten haar ogen weer opent, doet ze verslag van haar verblijf
bij God, bij de Bron van het leven. Deze ontmoeting zet haar leven
totaal op zijn kop, het neemt een totaal andere wending: voor Chrystal
McVea staat vanaf dat moment vast: God bestaat, de hemel bestaat en
dat Gods liefde voor iedereen is bestemd.
Lm 126
Nog lang en gelukkig / David en Janet Congo. - Vaassen [etc.] : Medema [etc.],
cop. 2005. - ISBN 9063534477
Reisgids voor relaties.
We genieten van de uitdaging van ons huwelijk, en ook van de pijn en
de opwinding ervan. We kunnen op onszelf leven, jawel, maar hoeveel
vriendschap, plezier en verantwoordlijkheid om te groeien zouden we
dan missen in ons leven? En hoe maakt Jezus deel hiervan uit voor
gelovige echtparen?

