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Denk- en doeboeken

Hé, doe je mee?
Deel 2

Voor belijdenis!

Daniël
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Jozef en jij in de

Ds. M.A. Kempeneers

21e eeuw

Een boek voor jou over Jozef. Als godvrezende jongeman leefde hij middenin
de wereld. Hij werd geconfronteerd met allerlei verleidingen en zonden.
Net als jij. En daarom kun je veel van hem leren. Het is verbazingwekkend
hoe hij middenin de wereld staande is gebleven en zijn geloof niet heeft
verloochend. Je kunt veel van hem leren over hoe je om moet gaan met
bijvoorbeeld verleidingen op seksueel gebied en werelds amusement. Wat je
moet doen als je geconfronteerd wordt met lijden en verdriet. Enzovoort.

in de 21e eeuw

EGYPTE
Jozef en jij in de

ie.

e Bijbelstud

Bijbels denk- en doeboek

Mooi bĳbelstudieboek voor
jongeren

dagelijkse leven. Zo wordt duidelijk dat de Bijbel geen gedateerd sprookjesboek is, zoals sommigen zeggen, maar onderwijs biedt in de werkelijkheid van
elke dag, ook in de 21e eeuw. Maar vooral gaat het om de enige troost in het
leven en in het sterven. De Persoon en het werk van de Heere Jezus Christus

Ada Schouten-Verrips &
Paulien Rijneveld-’t Lam

staan in deze geschiedenis centraal. Jozef is een type van Christus. Zo is dit
boek hopelijk een gids naar Hem toe.
Bij elk hoofdstuk staat een te lezen Bijbelgedeelte en een te zingen Psalm.
Dat maakt dit boek geschikt voor persoonlijke of gezamenlijke Bijbelstudie.

Ds. M.A. Kempeneers

Ds. M.A. Kempeneer

denken.

21e eeuw

De hoofdstukken in dit boek worden ingeleid met gebeurtenissen uit jouw
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Belĳdenis in Babel

Jozef en jij in de 21e eeuw
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Babel

IN BABEL

Leven in Egypte

BELIJDENIS

Belijdenis in Babe

JDENIS

€12,50
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Leven in Egypte

eers

Ds. M.A. Kempen

€9,95

Houd je van knutselen, proefjes doen en spelletjes?
Dan is dit Bijbels denk- en doeboek echt iets voor jou!

Strijden in Gaza

Prijs

Leesboeken

In dit boek worden veertig onderwerpen uit het Nieuwe
Testament besproken. Iedere keer word je weer aan het
denken gezet.

€12,95

Je verveelt je geen moment met dit denk- en doeboek.
En het is nog leerzaam ook!
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website voor meer boeken!
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Outlet boeken!

Opruiming!

OP = OP

Bij de opruimingsboeken vindt u boeken die uit het fonds van Om Sions Wil
gaan. Kijk hier voor leuke aanbiedingen.

www.omsionswil.nl/boeken/opruimingsboeken

!
kĳk snel op

Houd onze website in de gaten voor boeken die ook in de opruiming komen!
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