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Janneke Wiegers

mag dat wel
      tim?tim loopt met puk in het bos.

mam weet het niet.
tim heeft wat mee.
het zit in de zak.
mam mag het niet zien.
tim pakt het en dan …

maar tim, mag dat wel …?

Een eenvoudig verhaaltje voor kinderen die net een paar 

weken leesonderwijs hebben gehad; zonder tweeklanken 

of dubbele medeklinkers.
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Voor beginnende lezertjes 

Mieke van Steenis-van den Dikkenberg

Serie: Al Uw wonderen vertellen - deel 2

In deze serie zijn waargebeurde verhalen opgenomen die 
allemaal getuigen van wonderen die de Heere doet in het 
leven van Zijn kinderen. Soms gebruikt Hij heel eenvou-
dige middelen om hen te onderwijzen of te helpen in 
zorgen of bij ziekte. 
Jong en oud, rijk of arm, allen die hun hoop op de Heere 
stellen, maakt Hij niet beschaamd. 

De verhalen in dit deeltje gaan o.a. over: de zieke koeien 
van dominee Toes die op zijn gebed weer beter werden, 
hoe wonderlijk een gezin in Palestina bewaard werd toen 
hun huis instortte, hoe de ‘arme Jozef’ in Londen door de 
Heere bekeerd werd, maar ook over Richard, een jonge-
tje van 8 jaar, dat geloofde dat de Heere voor eten kon 
zorgen, net als bij Elia toen de raven eten brachten.   

De verhalen zijn eenvoudig verteld voor jonge kinderen. 
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Serie: Al Uw wonderen vertellen 
deel 2

        Pelgrimsreis van

Mary Bunyan

Corrie van der Bas
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DE GEHEIMZINNIGE REIZIGER. – DEEL 8

Floris, Veerle, Dolf en hun nieuwe vriendin Hillegonda zijn ter-
nauwernood ontsnapt aan de wrede roofridder Bloody Henry 
en hopen in Leeds Castle de winter door te brengen. Dat pakt 
anders uit.
Hillegonda’s grootvader krijgt bericht dat hij Leeds Castle moet 
verlaten en zijn intrek kan nemen in een landhuis ten westen 
van Londen, niet ver van Stonehenge. Gelukkig kunnen Floris 
en zijn vrienden daar ook logeren.

Al meteen nadat ze in het huis zijn getrokken, komen ze erach-
ter dat de vorige bewoners onder verdachte omstandigheden 
zijn gestorven. Ook gaan er geruchten dat er ’s nachts soms 
vreemde dingen gebeuren bij de Hangende Stenen.
Floris zou Floris niet zijn, als hij niet het naadje van de kous 
zou willen weten. Door zijn nieuwsgierigheid brengt hij niet 
alleen zijn eigen leven, maar ook dat van zijn drie metgezellen 
in gevaar …

De serie FLORIS DE MINSTREEL speelt zich af in de middel-
eeuwen. Dat was in veel opzichten een donkere tijd. Er beston-
den grote verschillen tussen rijk en arm. Ook wat het geloof 
betreft was het een moeilijke tijd. Geloof en bijgeloof gingen 
vaak hand in hand.
Reizen was dikwijls een gewaagde onderneming. Vooral in de 
arme gebieden lagen rovers op de loer. Toch waren er rond-
trekkende muzikanten, minstrelen, die overal kwamen en in ruil 
voor eten, onderdak en een beloning hun liederen ten gehore 
brachten.
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  C. Dubbeld

Bekeer 
   mij …

Bijbels dagboek voor kinderen van 8 tot 12 jaar (en hun ouders)

Bekeer mij … is een bijbels dagboek voor kinderen van 8 – 12 jaar. Elke 
dag wordt een (deel van een) hoofdstuk uit de bijbelse geschiedenis aan 
de orde gesteld. Op eenvoudige wijze wordt de betekenis van Gods 
Woord toegepast op het leven van de kinderen. De rode draad die door 
dit dagboek loopt, is de noodzaak en de mogelijkheid van waarachtige 
bekering. Kinderen worden aangespoord om de Heere te zoeken terwijl 
Hij te vinden is.

C. Dubbeld werkte vele jaren in het onderwijs en is catecheet. Van zijn 
hand verscheen onder meer Mijn eerste dagboek, Jongeren in Babel en 
Zolang het zonlicht schijnt …
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Bekeer mij …

Bekeer mij …

Ada Schouten – Verrips

Bommen 
in de nacht
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De fonteinserie 12+
Eenvoudige Bijbeluitleg

De man
naar Gods hart
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De fonteinserie 12+
Eenvoudige Bijbeluitleg
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Er staan in de Bijbel veel gelijkenissen. Sommige zijn zelfs heel 
bekend.
Een gelijkenis is een verhaal dat over het dagelijks leven gaat. 
Aan de hand van gewone voorbeelden laat de Heere Jezus 
zien hoe het toegaat in het geestelijk leven.
De mensen begrepen wel de gewone, natuurlijke beelden uit 
het dagelijks leven die Hij gebruikte, maar niet de geestelijke 
inhoud ervan. Alleen aan Zijn discipelen legde Hij de diepere 
betekenis uit van Zijn verhaal.
De Heere Jezus had met de gelijkenissen twee bedoelingen. 
Het was tot een zegen of tot een vloek. Zo is het uiteindelijk 
met iedere preek en met elke kerkdienst. We zijn óf door 
genade hoorders die de geestelijke lessen uit de gelijkenissen 
mogen verstaan óf we blijven door het rechtvaardige oordeel 
van God doorleven in onze vijandige doodstaat.

Op een eenvoudige en toegankelijke manier wordt een aantal 
gelijkenissen van de Heere Jezus uitgelegd.
 
Met gespreksvragen!

Het leven van David
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Het leven van David
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De man
naar Gods hart

C. van Rijswijk

AVI E5
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Het wordt heel stil in de keuken en Kees en Joost kijken 
moeder aan. Wat zou er toch gebeurd zijn?
‘Kom maar even mee,’ zegt de boerin zacht tegen Gudo. 
Ze neemt hem mee naar de bijkeuken en wacht tot hij wat 
rustiger wordt.
Dan legt ze haar hand op zijn hoofd en vraagt: ‘Is er iets 
gebeurd?’

Voor Gudo, een arme jongen van elf, is het leven hard. 
Schillen ophalen is zijn dagelijkse klus. Maar wat doet zijn 
vader eigenlijk? En waarom leven ze zo afgezonderd?
In ‘Vader, ik ben Gudo’, een verhaal van vroeger, ervaart 
Gudo dat er mensen zijn die om hem geven. En: dat er 
Iemand is Die naar hem omziet.
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William en het 
verboden Boek

C. van Rijswijk

Serie:  Op weg naar het Vaderhuis deel 32
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WILLIAM EN HET VERBODEN BOEK
C. van Rijswijk

William Tyndale kan goed leren.
Vooral in talen is hij goed.
William leest veel in de Bijbel.
De twee talen van
de Bijbel vindt hij mooi.
In dat Boek spreekt de Heere
tot de mensen. 
Wat jammer dat bijna niemand
het mooie Boek kan lezen.
Omdat het in de Griekse taal staat.

William neemt een moedig besluit.
Met Gods hulp 
zal hij er voor zorgen
dat zijn volk een Bijbel krijgt
die het lezen kan.

Dit is het tweeëndertigste deeltje van de serie: Op weg 
naar het Vaderhuis. In deze serie verschijnen verschil-
lende deeltjes over personen uit de Kerkgeschiedenis.
Het kan gebruikt worden als voorleesboekje voor kinde-
ren vanaf ca 5 jaar. Kinderen vanaf ca 7 jaar kunnen het 
zelf al lezen.
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jan loopt naar school.
maar zijn tas is leeg.
het brood is op.
en het geld is op.

jan speelt vaak bij jet.
bij jet zijn ze rijk.
daar is brood genoeg.

de papa van jet zei:
je bent pas echt rijk
als je de Heere lief hebt.

AVI E3

W
ie is rijk?

Nellie van Leerdam
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Nellie van Leerdam

Wie is rijk?
Wie is rijk?

Jasper  in de dierentuin
Lena Visser-Oskam & Marjan Koudijs
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