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Voor de aankoop van afscheidscadeaus voor groep 
8 bent u bij Ichthusboekhandel aan het juiste 
adres. Maar ook voor de aankoop van school-
bijbels, aanvulling van de bibliotheek of een 
cadeauboek met Kerst kunt u er uitstekend 
terecht.

Wij kunnen een interessant assortiment aanbieden, 
waarmee scholen hun identiteit kunnen vorm geven in 
de bibliotheek en op feestelijke momenten zoals bijv. 
kerstvieringen. Met het bestellen van grotere aantallen, 
zoals voor afscheidscadeaus hebben we in de afgelopen 
bijna 50 jaar veel ervaring opgedaan. 

Waarom kiezen heel veel scholen voor 
Ichthusboekhandel voor het afscheidscadeau groep 8: 

1) Direct contact met een vaste persoonlijke adviseur
2) Gratis bezorging in de regio door eigen vervoersdienst
3) Inpakservice indien gewenst in leuk cadeaupapier
4) Proefpakket beschikbaar voor teambespreking
5) Vraag naar onze staffelprijzen......

Deze PDF is interactief. Op de buttons onder aan het 
document kunt u klikken. Ook bij de inhoudsopgave kunt 
u op de artikelen klikken en komt u gelijk op de 
gewenste pagina terecht.

Ichthusboekhandel

Weet u niet welk boek u moet kiezen voor uw leerlingen? 
Of wilt u uw leerlingen zelf een boek laten kiezen. Dan 
hebben wij voor u een proefpakket. In dit proefpakket 
zitten aan aantal titels, waaronder bijbels, dagboeken en 
boeken. Mocht u speciale wensen hebben dan kunt u die 
aan ons doorgeven, wij kijken dan of we dat boek in het 
proefpakket kunnen doen.

Het pakket kan worden opgehaald in één van onze winkel 
of bij u op school worden gebracht. Omdat er 
verschillende scholen zijn die graag een proefpakket wil-
len ontvangen wordt het pakket na één week weer 
opgehaald of terug in de winkel verwacht.

Wilt u een proefpakket aanvragen, dan kunt u mailen 
naar:

sannezuidema@ichthusboekhandel.nl of bellen naar 
0637308858
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De Belle Bijbel is een Bijbel in gewone Taal voor tiener-
meiden tussen de 11 en 16 jaar. Deze uitgave van Huis 
van Belle samen met het NBG helpt hen te ontdekken 
wat er in de bijbel staat.

De Belle Bijbel staat vol met praktische tips die antwoord 
geven op de vraag: Hoe kan ik de bijbel lezen. De Belle Bijbel 
zoomt daarbij met name in op thema’s die belangrijk zijn in 
het elven van jonge meiden. Zo is er bijvoorbeeld het thema 
“body” en worden ze bemoedigd om in de Bijbel te zoeken 
naar antwoorden op vragen als: “Ben ik echt uniek”.

De Belle Bijbel is gebaseerd op de Bijbel in GEwone taal en 
uitgebreid met 100 pagina’s aanvullende informatie voor 
jonge meiden. Deze bijbel bevat bijbelleesroosters, 
achtergrondinformatie

Belle Bijbel

Meer informatieMeer informatie

DE BIJBEL IN GEWONE TAAL: MEEST VERKOCHTE 
BIJBEL BIJ AFSCHEID BASISSCHOOL

De complete Bijbeltekst aangevuld met 44 extra full 
colour bladzijden voor kinderen van 10-14 jaar. 
Bijzonder geschikt als cadeau voor schoolverlaters of 
om te gebruiken tijdens de lessen in de bovenbouw van 
het basisonderwijs.

Vier kinderen beleven een spannende speurtocht door de 
Bijbel. Door vragen en zoekopdrachten ontdekken ze wat de 
Bijbel hen te zeggen heeft.

De Bijbel in Gewone Taal is een vertaling van de Bijbel uit de 
brontekst, in duidelijke en begrijpelijke taal.

Bijbel in Gewone Taal voor 
jou

https://www.ichthusboekhandel.nl/9789089121325/bgt/belle-bijbel/
https://www.ichthusboekhandel.nl/9789089121530/bgt/bijbel-in-gewone-taal-voor-jou/
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De Nieuwe Bijbelvertaling of afgekort tot NBV is de 
meest gangbare vertaling die gebruikt wordt in veel 
protestantse en katholieke kerken. 

Het is ook de bijbel die gebruikt wordt bij de Evangelische 
Omroep (EO). Kernwoorden zijn brontekstgetrouw én doeltaal 
gericht bij deze vertaling. De NBV bijbel is geschikt voor 
persoonlijk gebruik en in de kerk, school en het gezin.

Nieuwe Bijbelvertaling stan-
daard

Meer informatie

Bijbel in Gewone Taal Limi-
ted edition

De Bijbel in Gewone Taal is er nu in drie verschillende 
uitvoeringen. 

Door het formaat is deze Bijbel  is hij makkelijk mee te nemen 
en past in iedere tas. Uitstekend geschikt als reisbijbel voor 
backpackers, maar ook voor hen die dagelijks een bijbel bij 
zich willen dragen. Het elastiek om de Bijbel zorgt ervoor dat 
deze netjes dicht blijft onderweg.

Achterin de Bijbel zit een speciaal vakje om notitieblaadjes in 
te bewaren. 

Inclusief leeslint.

LET OP: limited editon betekent Op = Op

Meer informatie

https://www.ichthusboekhandel.nl/9789089120090/nbv-2004/nieuwe-bijbelvertaling-standaard-wit/
https://www.ichthusboekhandel.nl/9789089121479/bgt/bijbel-zwart-compacteditie-met-elastiek/
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De HSV is gebaseerd op de originele uitgangspunten 
van de Statenbijbel, waarbij de vertaalprincipes 
gehandhaafd zijn gebleven, maar de taal wel 
geactualiseerd. 

De Studiebijbel HSV die gebaseerd is op de engelstalige 
Studybible ESV wordt breed gewaardeerd en gebruikt. 

De Herziene Statenvertaling wordt breed gebruikt binnen veel 
reformatorische kerken. Maar veel evangelische gemeenten 
hebben eveneens deze bijbel als teksteditie inmiddels 
omarmt.

Bijbel hardcover 

Meer informatie

De jongerenbijbel NBV is een uitstekend hulpmiddel voor jon-
ge mensen om de bijbel beter te begrijpen. 

De Jongerenbijbel is in De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) met 
kanttekeningen, inleidingen, themapagina’s en illustraties. 
Een uitgave die jou wil helpen de bijbel (nog beter) te 
begrijpen en toe te passen in je dagelijks leven.

Het binnenwerk is volledig in twee kleurendruk uitgevoerd 
(paarse steunkleur). Voorin vindt je een fullcolour katern van 
48 pagina’s, achterin een fullcolour katern van 32 pagina’s.

Bovendien kan je ook nog kiezen voor je eigen cover. De 
covers zijn gemakkelijk verwisselbaar dankzij de bijzondere 
plastic omslag. De jongerenbijbel is een paperback uitvoering, 
met een stevige omslag.

Jongerenbijbel 

Meer informatie

https://www.ichthusboekhandel.nl/9789065394316/hsv/bijbel-hardcover-12x18-cm-herziene-st/
https://www.ichthusboekhandel.nl/9789089121684/nbv-jongerenbijbel/
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De HSV Jongerenbijbel is ‘een uitgave met een 
uitgebreide inleiding met leestips, een bijbellees-
rooster, inleidingen bij elk bijbelboek én afzonderlijke 
behandeling van geloofs -en praktische thema’s.

De complete bijbeltekst van de HSV, met heel veel extra’s 
voor jongeren. Enkele honderden stukjes met uitleg, 
verwerking en verdieping, die de jongere handvatten geven 
om de Bijbel beter te begrijpen. In ieder bijbelboek een of 
meerdere landkaartjes en illustraties. En tientallen 
kleurenfoto’s. De complete Heidelbergse Catechismus is 
achterin opgenomen. De HSV-Jongerenbijbel zal ook op 
termijn beschikbaar komen als Android app voor telefoon en 
tablet.

Jongerenbijbel

Meer informatie

De nieuwe uitvoering van de schoolbijbel in Herziene 
Statenvertaling (HSV) met Psalmen 1773 is uitstekend 
bruikbaar op scholen, kinderclubs, zondagsschool-
groepen en bij catechisaties.

Deze uitgave, waarin ook de Psalmen 1773 en de formulieren 
etc. zijn opgenomen, heeft de meest up-to-date tekst en is 
voorzien van een nieuw omslag.

Deze bijbel is bovendien zeer geschikt als afscheidscadeau 
voor groep acht voor kinderen die de Herziene Statenvertaling 
lezen.

Schoolbijbel

Meer informatie

https://www.ichthusboekhandel.nl/9789065393739/hsv/jongerenbijbel/
https://www.ichthusboekhandel.nl/9789065394453/hsv/schoolbijbel/
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Het project Statenvertaling met Uitleg richt zich ‘op 
jongeren, maar ook op gezinnen en ouderen die moeite 
hebben om de tekst van de Statenvertaling te 
begrijpen’.

Deze uitvoering is compact en geschikt om mee te nemen 
naar gemeenteavonden, bijbelstudie en kringavonden. Het 
formaat is praktisch en is ook prima leesbaar.

De Bijbel met uitleg bevat:
* inleidingen per bijbelboek
* tekstverwijzingen
* kaartjes en illustraties
* tijdschema’s
* Psalmberijming 1773
* Heidelbergse Catechismus en andere gereformeerde 
   belijdenisgeschriften.

Bijbel met uitleg

Meer informatie

De Herziene Statenvertaling is er nu in drie 
verschillende uitvoeringen. 

De rode en groene versie bevat de complete bijbeltekst in 
Herziene Statenvertaling, aangevuld met de berijmde Psalmen 
1773 en de formulieren.

De bruine versie bevat allen de complete bijbeltekst in Herzie-
ne Statenvertaling.

Het omslag is uitgevoerd in een fraaie vintage (kunst) leer-
soort. Een bijbel met een fraaie uitstraling die heerlijk soepel 
is en altijd met je mee kan.

Formaat: 10x15 cm
LET OP: limited editon betekent Op = Op

Limited edition

Meer informatie

https://www.ichthusboekhandel.nl/9789462785823/bijbel-bmu-klein-zwart/
https://www.ichthusboekhandel.nl/9789065394484/hsv/limited-edition-bijbel-rood-met-psalmen/
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Basisbijbel

De BasisBijbel (hardcover) is geschreven in 
eenvoudig Nederlands en is gebaseerd op de Statenver-
taling. Daarmee is ze goed leesbaar voor beginnende en 
jonge bijbellezers.

De basisbijbel werd in het voorjaar van 2013 op internet 
gepubliceerd door stichting BasisBijbel als e-boek. Vanwege 
het succes van deze uitgave werd al gauwbesloten dit ook in 
een papieren uitgave te doen.

Bijzonder aan de Basis Bijbel is, dat beeldspraak in stand is 
gehouden en in de tekst in heldere woorden duidelijk wordt 
gemaakt. Zo blijft deze bijbelvertaling trouw aan de 
oorspronkelijke tekst. Door hedendaags Nederlands, korte 
zinnen en eenvoudige woorden is de BasisBijbel een zeer 
toegankelijke en leesbare Bijbel.

Meer informatie

Deze Bijbel bevat de complete Bijbeltekst in de 
Statenvertaling aangevuld met de zogenaamde kant-
tekeningen. Dit zijn notities die de Statenvertalers 
maakten in kantlijn (onder of naast de tekst). 

De kanttekeningen bevatten toelichtingen op vertaalkeuzes 
die gemaakt zijn, de grondtekst, synoniemen of andere 
mogelijke vertalingen. Daarnaast wordt er in de kant-
tekeningen regelmatig een uitleg of achtergrondinformatie 
gegeven bij een bijbeltekst. Deze schooleditie is een 
handzame uitvoering die gemakkelijk is mee te nemen naar 
school, kerk, catechisatie of jeugdwerk. Naast de bijbeltekst 
bevat deze uitvoering de berijmde Psalmen + enige gezangen 
van 177, de formulieren en enkele landkaarten. Dit betreft 
een uitvoering met een zwarte, harde kaft van 14,6 x 21,5 
cm, kleursnee en en geleverd in een koker. 

Kanttekeningenbijbel 

Meer informatie

https://www.ichthusboekhandel.nl/9789081524179/basisbijbel-hardcover-editie/
https://www.ichthusboekhandel.nl/2222537843/kanttekeningenbijbel-ktbs-sv-schooled/
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Een groot team van 70 mensen heeft de Youcat bijbel 
voor jongeren samengesteld gebaseerd op de 
Willibrordbijbel die toegankelijk is voor persoonlijk ge-
bruik.

Elk bijbelboek heeft een korte inleiding. Een uitgekiende 
selectie van meest bekende en relevante teksten uit het Oude 
en Nieuwe Testament maken deze uitgave tot een handzame 
editie.

De bijbelteksten zijn geselecteerd uit de Willibrordvertaling en 
zijn voorzien van uitleg en bevatten ook verwijzingen naar de 
Youcat- jongeren cathechismus.

Getuigenissen uit verschillende tijden, van heiligen, denkers 
en jongeren, laten zien hoe de Bijbel altijd weer opnieuw 
geïnspireerd heeft.

Youcat jongerebijbel

Meer informatie

De Willibrordvertaling is een bijbeluitgave van de 
Katholieke Bijbelstichting (KBS) en wordt in veel 
rooms-katholieke gezinnen gebruikt en in vieringen. 

Daarnaast is er ook een grote groep protestanten die deze 
bijbel lezen voor persoonlijk gebruik.

De vertrouwde Willibrordvertaling 1995 in standaard uitvoe-
ring met een licht herziene tekst, en in een nieuw omslag- en 
binnenwerkontwerp van Geert de Koning.

Door de één-koloms indeling is dit een mooie overzichtelijk 
bijbel met een heldere toelichting.

WV95 standaardeditie

Meer informatie

https://www.ichthusboekhandel.nl/9789080844650/youcat-jongerenbijbel/
https://www.ichthusboekhandel.nl/9789061731689/wv95-standaardeditie/
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De Jeugdbijbel is een verrassende uitgave, met 72 
verhalen, verteld vanuit het perspectief van telkens een 
andere hoofdpersoon.

Deze hoofdpersoon is vaak een bijbelse persoon, en soms een 
kind, of iemand anders die het verhaal vanuit eigen 
perspectief beleeft.

De verhalen zijn sprankelend en origineel geschreven en 
geven ruimte aan de verwondering en het inlevingsvermogen 
van het kind. De adembenemend mooie, gedetailleerde illus-
traties zijn gemaakt door Irene Goede. Door het gekozen 
perspectief kan de bijbel ook als raamvertelling gebruikt 
worden.

Jeugdbijbel

Meer informatie

Een ruime selectie van bijbelverhalen uit het Oude en 
het Nieuwe Testament.

Alle belangrijke bijbelverhalen in een splinternieuwe editie, 
rijk geïllustreerd met foto’s en tekeningen.

Een mooie vertaling van Harriet Laurey, waarin de poëzie van 
de oorspronkelijke tekst bewaard is gebleven.

De verhalen worden sober naverteld en blijven dicht bij de 
bijbeltekst, de ‘Groot Nieuws Bijbel’. Het boek is rijk 
geïllustreerd met kleurenfoto’s- en tekeningen en ziet er mede 
daardoor aantrekkelijk uit. Rond de tekst van de verhalen 
wordt in een kleinere letter, aangevuld met illustraties, 
informatie gegeven over bepaalde zaken die in het 
betreffende verhaal aan de orde komen.

De bijbel voor jongeren

Meer informatie

https://www.ichthusboekhandel.nl/9789089120373/nbg/jeugdbijbel/
https://www.ichthusboekhandel.nl/9789025726430/hastings-s/de-bijbel-voor-jongeren-druk-1/
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Tienerbijbel

De Tienerbijbel bevat 250 verhalen uit de bijbel, verteld 
op een manier waarbij jongeren vanaf 10 jaar gestimu-
leerd worden om de Bijbel te leren kennen.

Maar ook jongere kinderen zullen genieten van het rijk 
geïllustreerde boek en ouderen krijgen de kans om een 
helder overzicht te krijgen van de inhoud van de Bijbel en 
zullen verrast worden door de extra informatie. 

In de Tienerbijbel zit als het ware een tweede laag. Telkens 
licht Jezus op, zelfs in de symboliek die in de tekeningen 
verwerkt zit. Dat stimuleert om op zoek te gaan naar de 

grote lijnen en de diepere betekenissen.

Meer informatie

Maak een interessante Ontdekkingsreis door de 
Bijbel en je zult ontdekken wat de Bijbel jou te 
vertellen heeft. Je ontdekt zo o.a....

* Wat de 100 belangrijkste verhalen in de Bijbel zijn.
* Welke invloed de Bijbel op ons leven heeft. 
* Interessante weetjes over de tijd van de Bijbel.
* Gods grote plan met mensen.
* Wie God is en hoe je met Hem kunt leven.
* Tips en ideeën hoe je God kunt volgen.

Ontdekkingsreis door de 
Bijbel

Meer informatie

https://www.ichthusboekhandel.nl/9789065394521/vink-willem-de/tienerbijbel/
https://www.ichthusboekhandel.nl/9789032317713/ontdekkingsreis-door-de-bijbel/
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Voor elke dag van het jaar is er een bijbeltekst met een 
kort, prikkelend stukje tekst over thema’s waar 
jongens dagelijks mee te maken hebben. Zo gaat het 
onder meer over vriendschap, pesten, keuzes maken, 
trouw, boosheid en 
vergeving.

Dit bijbels dagboek moedigt jongens aan iedere dag tijd te 
nemen voor God en leert hun wat het betekent om God te 
volgen.

Een eigentijds 365 dagendagboek bij de Bijbel voor jongens 
vanaf 11 jaar.

Vrienden, vrijheid en het vol-
gen van   God

Meer informatie

Voor elke dag van het jaar is er een bijbeltekst met een 
kort, prikkelende stukje om te lezen. Met herkenbare 
thema’s voor meisjes zoals liefde, jaloezie, keuzes 
maken, vriendinnen, eenzaamheid en vergeving.

Dit bijbels dagboek biedt jonge meiden die opgroeien in een 
drukke wereld, een dagelijks moment van rust vinden bij God 
en helpt hen bij het leren luisteren naar zijn stem.

Een 365 dagendagboek bij de Bijbel voor meiden vanaf 11 
jaar.

Spiegels, smileys en stille tijd 
met God

Meer informatie

https://www.ichthusboekhandel.nl/9789033833069/vrienden-vrijheid-en-het-volgen-van-god/
https://www.ichthusboekhandel.nl/9789033833052/spiegels-smileys-en-stille-tijd-met-god/
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Het grote plan van God voor jou!

Als jij iedere dag een paar minuten besteedt aan het 
lezen van dit boek, kom je tot gave ontdekkingen - over 
God, die van jou houdt en voor jou het allermooiste wil.

Dit boek staat namelijk boordevol zaken die te maken hebben 
met Hem en jou! Verhalen die zo uit het leven van een jonge 
tienermeid als jij komen. Een glasheldere bijbeltekst erbij en 
een stevige uitspraak maken dat je meer zult begrijpen van 
wie God is en wat Hij in jouw leven wil doen.

Dagboek voor tienermeiden

Meer informatie

Ben jij klaar voor een avontuur met God? Heb jij iedere 
dag een paar minuten tijd? 

Dan ontdek je dat er een God is die van je houdt! Hij kent 
je! Hij heeft het beste met je voor. Dit boek staat boordevol 
zaken die te maken hebben met Hem en jou! Verhalen uit het 
leven van jongens zoals jij. Een duidelijke bijbeltekst en een 
stevige uitspraak maken dat je meer zult begrijpen van wie 
God is en wat Hij in jouw leven wil doen. Wacht niet! Begin 
vandaag! Ontdek hoe spannend en cool het leven met God is!

Dagboek voor tienerjongens

Meer informatie

https://www.ichthusboekhandel.nl/9789032314217/dagboek-voor-tienermeiden/
https://www.ichthusboekhandel.nl/9789032314224/dagboek-voor-tienerjongens/
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Een eigentijds Bijbels dagboek voor tienermeiden over 
aansprekende thema’s als vriendinnen, seks, uiterlijk & 
innerlijk, eerlijkheid, leven voor God. 

Plezier op school, jaloers op je vriendin, vragen over seks, 
ruzie met je ouders, heerlijk verliefd, onzeker over je uiterlijk, 
genieten van niks doen, verdriet om het lijden, twijfels over 
je geloof. Het lijkt alsof alles en iedereen tegelijk je aandacht 
vraagt, en of je voortdurend moet kiezen. Soms zou je de tijd 
willen hebben om even stil te staan, een blik in de spiegel te 
werpen en van een afstandje naar jezelf te kijken: wie ben 
ik en wie wil ik worden? In ‘Jij bent de mooiste!’ houden tien 
vrouwen je een spiegel voor. Ze schrijven over thema’s die jou 
bezighouden: uiterlijk&innerlijk, eerlijkheid, seksualiteit, 
vriendinnen, leven voor God, liefde, vakantie en andere 
onderwerpen.

Jij bent de mooiste

Meer informatie

Buitengewoon is een bijbels dagboek voor tiener-
jongens door verschillende auteurs.

Elke dag uit de Bijbel lezen - maar wel elke dag helemaal 
anders! Dat zie je in dit dagboek gebeuren. De ene dag lees 
je een spannend (stukje) verhaal uit de 
Bijbel, de volgende dag gaat het over een nieuwtje vanuit 
onderzoek of wetenschap en weer een dag later lees je een 
verhaal over een christelijke sporter. Door de verschillende 
auteurs en de diverse invalshoeken een zeer gevarieerd 
dagboek, helemaal geschreven voor de jongens van nu!

Buitengewoon

Meer informatie

https://www.ichthusboekhandel.nl/9789086010967/jij-bent-de-mooiste/
https://www.ichthusboekhandel.nl/9789085433743/div-aut/buitengewoon-dagboek-voor-jongerens/
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Ga online met God!

Hij stuurt je namelijk steeds weer nieuwe berichten. 
Bij het lezen van deze berichten bemoedigd worden en 
ontdekken dat God echt bestaat. Hij heeft jou op het 
ook, omdat Hij je met veel zorg heeft gemaakt!

Ieder mailbericht sluit aan bij het echte leven en hoe je 
daarmee om kunt gaan. Je zult je geliefd voelen en 
gewaardeerd, belangrijk en uniek, gesterkt en 
begrepen! Zelfs al gaat er van alles fout in het leven, God 
blijft van je houden en wil je ook dan helpen.

Ga vandaag nog online met God! Zelfs als je eigen systeem 
crasht, zal een 
liefdevolle mail van God je weer op je benen zetten.

Online met God voor tieners

Meer informatie

De wereld waarin jij leeft, is een wereld vol verdriet, 
onrechtvaardigheid en pijn. Je hoeft maar om je heen 
te kijken om dat te zien. De kranten staan vol met 
verhalen over oorlogen, zinloos geweld, ontvoeringen 
en overvallen. Je zou er moedeloos van worden

Toch is dat niet nodig, want er is een manier om in deze we-
reld een gaaf leven te leiden. Dit dagboek vertelt je hoe je 
kunt leven in een wereld die kapot is.

* Leef dicht bij God, luister naar Zijn stem en 
* gehoorzaam aan Zijn wet. 
* Als jij gelooft in God, dan ben je echt gelukkig. 
* Dat is pas gaaf

Gaaf

Meer informatie

https://www.ichthusboekhandel.nl/9789032304416/online-met-god-voor-tieners/
https://www.ichthusboekhandel.nl/9789026622649/berge-gerrit-ten/gaaf/
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Dagboek over de geslachtslijn van de Heere Jezus voor 
jongeren van 12 jaar en ouder.

Van wie ben jij er één? Misschien stelt iemand die vraag wel 
eens aan jou. Een ander wil graag weten wie jouw vader en 
moeder of opa en oma zijn. Iets over je opa of oma vertellen 
is niet zo moeilijk. Maar stel je voor dat je iets moet vertellen 
over de opa van je opa ... Zou dat je lukken?

In de Bijbel staat een lang familieregister. Een register vol 
namen van familieleden van de Heere Jezus. De één staat 
bekend om zijn grote geloof in God. De ander is berucht 
vanwege zijn diepe zonden. In dit dagboek lees je over het 
voorgeslacht van de Heere Jezus. Ook legt Beloofd! 
verschillende Namen van Christus uit.

Beloofd

Meer informatie

Eenvoudige, kernachtige stukjes die uitstekend aanslui-
ten bij de belevingswereld van tieners.

Geschreven volgens thema’s die voortkomen uit jouw vragen 
en wensen, zoals: Wie is God eigenlijk? Hoe kom ik over? Ik 
wil lekker vrij zijn! Was ik maar wat zekerder van mezelf!

De Bijbel is een verrassend duidelijke richtingwijzer. En God is 
zeer gewillig je door Zijn Woord te onderwijzen en te brengen 
bij Jezus Christus, dé Weg naar het leven.

Richtingwijzer

Meer informatie

https://www.ichthusboekhandel.nl/9789033128004/nieuw-amerongen-h-van/beloofd/
https://www.ichthusboekhandel.nl/9789033126543/snoek-laurens/richtingwijzer/
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Voor jongens en meiden die gek zijn op voetbal én op 
Jezus!

Je houdt van voetbal en je droomt ervan om profvoetballer te 
zijn. Stel je eens voor, jij bij zo’n grote club’! Dit boek staat 
vol met voetbalverhalen waar je van zult genieten; grappige, 
domme, verrassende en soms heftige gebeurtenissen uit het 
voetbal. De grote sterren komen allemaal aan bod: Messi, 
Cristiano Ronaldo, Neymar, Cruijff, Sneijder, Memphis Depay, 
en nog veel meer.

Maar dit boek gaat niet alleen over voetbal. Het gaat ook over 
geloven in Jezus. Je zult ontdekken dat er heel veel 
overeenkomsten zijn tussen achter de bal aan rennen en 
achter Jezus aan gaan. En de Heilige Geest wil jouw Coach 
zijn.

In de kruising

Meer informatie

Een boek met kleurrijke infographics over de Bijbel 
voor Kids is natuurlijk verrassend en geweldig!

Dit is een fantastisch boek voor kinderen die niet zoveel van 
lezen houden, maar wel gek zijn op weetjes en informatie! 

De meest vreemde bijbelverhalen staan uitgetekend, maar 
ook de meest bijzondere personen (ooit gehoord van de ninja 
skills van Ehud?) en natuurlijk lees je informatie over de maat 
van de ark, de tabernakel en het nieuwe Jeruzalem.

Bijbel infographics voor 
kids

Meer informatie

https://www.ichthusboekhandel.nl/9789059991248/joyce-jong-de/in-de-kruising/
https://www.ichthusboekhandel.nl/9789085433903/bijbel-infographics-voor-kids/
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Nieuwsgierige vragen van kinderen over de 
wereldreligies beantwoord.

Islam, protestantisme, boeddhisme, Jodendom en het 
roomskatholicisme. In Wat is de achternaam van God? komen 
de belangrijkste thema’s uit deze religies aan bod.

Zonde, de eeuwigheid, religieuze gebouwen en andere 
thema’s worden op een eenvoudige manier uitgelegd.
Vrolijk en informatief, met prachtige foto’s en veel vragen en 
antwoorden.

Jan von Holleben fotografeert al vanaf zijn dertiende levens-
jaar. Hij studeerde pedagogiek en fotografie, en zet graag 
kinderen op de gevoelige plaat. Jane Baer-Krause schreef de 
teksten, samen met een team van experts.

Wat is de achternaam van 
God

Meer informatie

Jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en 
boeddhisme zijn de vijf grote wereldreligies. In 
Engelen Goden en Helden beschrijft Janny van der 
Molen de belangrijkste en mooiste verhalen uit deze 
religies. Els Egeraat heeft er prachtige kleuren-
illustraties bij gemaakt.

Avontuurlijk en woest zijn de verhalen uit de ene religie, 
filosofisch en poëtisch in de ander religie. De overeen-
komsten zijn verrassend groot tussen de godsdiensten. Het 
is niet alleen een heerlijk leesboek, maar geeft kinderen ook 
begrip voor een andere cultuur en hun mensen.

Over engelen, goden en 
helden

Meer informatie

https://www.ichthusboekhandel.nl/9789043526760/baer-krause-jane/wat-is-de-achternaam-van-god/
https://www.ichthusboekhandel.nl/9789021665269/molen-janny-van-der/over-engelen-goden-en-helden/
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In mijn schooltijd, het aanzien van 2011-2019 vinden 
leerlingen uit groep 8 de hoogte- en dieptepunten uit 
het nieuws van acht jaar dat zij op de basisschool 

zaten. Uiteenlopende onderwerpen komen aan bod 
voorzien van kleurenfoto’s uit het nieuws:

* de belangrijkste politieke gebeurtenissen
* (wereld)nieuws
* mode
* muziek
* sport
* rages en trends
* met in de marge allerlei nieuwsfeitjes

Mijn schooltijd

Tijd om in te pakken! Die volle schriften mogen mee 
naar huis. Je etui kan in je rugzak. Na de zomer-
vakantie breekt er een nieuwe periode aan: de 
middelbare schooltijd.

Natuurlijk neem je veel herinneringen aan de basisschooltijd 
met je mee. Om ze niet te vergeten, kun je ze in dit 
afscheidsboek opschrijven. Het boek staat boordevol 
inspirerende verhalen, mooie gedichten en leuke weetjes. Ze 
zetten je aan het denken, roepen vragen op en scherpen je 
kijk op het leven. Om mee te nemen als bagage voor 
onderweg. Jouw toekomst tegemoet.

Bagage
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