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Een kinderbijbel vol schitterende bijbelverhalen voor jonge kinderen. Lees voor terwijl uw kind meekijkt naar
de prachtige tekeningen die tot in detail zijn uitgewerkt. De mooiste verhalen uit Oude en Nieuwe Testament
komen aan bod. Samen met de ontroerende en soms ook spannende prenten zullen ze u en uw kind geen
moment vervelen. Iets oudere kinderen kunnen deze verhalen ook zelf lezen.Bekijk hier de boekpreview:
http://www.adveniat.nl/uploads/flipbook/previewschitterendebijbelverhalen/Met de beroemde beginwoorden
'In het begin schiep God de hemel en de aarde', stap je samen met je kind in de wereld van de Bijbel, met de
schepping van aarde, dieren en mensen. Je hoort hoe het met de mensen verder ging. Met Adam en Eva en het
paradijs. Met Abraham die met Sara naar een nieuw land trok en in de sterren zijn nakomelingen zag. Met hun
zoon Isaak. Met Mozes en de Farao van Egypte, die de Hebreeërs niet vrij wilde laten. Hoe het volk vrij door
de Rode Zee trok. Hoe dit volk in het nieuwe beloofde land ging wonen en een verbond sloot met God de
Heer. Hoe dit volk grote koningen kreeg zoals David en Salomo: David die de reus Goliat versloeg, en Salomo
die ontzettend wijs was, grote profeten zoals Jona en Jesaja. En hoe later Jezus werd geboren, zoon van Maria
en Zoon van God. Wat hij zei en deed, en hoe zijn leven ten einde kwam. En hoe zijn leerlingen blij
doorgingen met het verhaal van het koninkrijk van God! Achterin het boek staat een stukje speciaal voor de
ouders: hoe lees je dit boek met je kind? Het boek draagt het stempel van 'Geloven thuis', het project voor
ouders van jonge kinderen, dat hen helpt op een speelse manier hun inspiratie door te geven met behulp van de
website www.geloventhuis.nl en www.geloventhuis.beInhoudsopgave:HET OUDE TESTAMENT Het werd
avond en morgen - Genesis 1,1-31 en 2,1-4 Adam en Eva in de tuin - Genesis 2,7-23 en 3,1-21 Het verhaal
van Noach - Genesis 6 t/m 9 Een toren tot in de hemel - Genesis 11,1-9 Het verhaal van Abraham - Genesis
11,29-31 en 12,1-5 en 13,14-17 en 18,1-15 en 21,1-8 en 22,1-18 De droom van Jacob - Genesis 27,41 en

28,10-19 en 32,28-29 Het verhaal van Mozes - Exodus 1,8-22 en 2,1-21 en 3,1-12 en 5,1-9 en 7,14-29 en 8 t/m
11 en 12,1-30 en 13,17-22 en 14 en 15,1-18 en 19,1-20 en 20,1-17 De kleine David en de reus Goliat - 1
Samuël 17,1-52 De grote koning Salomo 1Koningen 3,5-28 en 6,1-13 Het verhaal van Jonas - Jona 1 t/m 3
Daniël en de leeuwen - Daniël 6,1-28 Het woord van de profeet Jesaja - Jesaja 11,1-9 en 9,1HET NIEUWE
TESTAMENT Maria van Nazaret - Lucas 1,26-38 Een kribbe in een stal - Lucas 2,1-7 Herders in het veld Lucas 2,8-20 Wijzen uit een ver land - Matteüs 2,1-11 De vlucht naar Egypte - Matteüs 2,12-13 De
kindermoord - Matteüs 2,13-18 Terug naar Nazaret - Matteüs 2,19-23 Jezus in de tempel - Lucas 2,41-52
Johannes de Doper - Marcus 1,4-12 Ga weg, Satan! - Matteüs 4,1-11 De eerste leerlingen - Matteüs 4,18-22 en
Lucas 6,14-16 De beste wijn - Johannes 2,1-11 Nieuwe woorden - Matteüs 4,23-25 en 5,1-12 God is een
Vader - Matteüs 5,13-47 en 6,25-34 Het huis op de rots - Matteüs 7,24-27 Jezus stilt de storm - Marcus
4,35-41 Een lamme loopt - Marcus 2,1-12 Als een mosterdzaadje - Matteüs 13,31-33 Jezus en de kinderen Marcus 10,13-16 Vijf broden en twee vissen - Matteüs 14,1-21 Als de zon - Marcus 8,31 en 9,2-9 Zacheüs die
te klein was - Lucas 19,1-10 Op een ezel - Matteüs 21,1-9 De kooplui in de tempel - Matteüs 21,12-13 Lazarus
die dood was - Johannes 11,1-53 Voor dertig zilveren munten - Marcus 14,1en Matteüs 26,14-16 Het laatste
avondmaal - Matteüs 26,20-28 In de olijventuin - Marcus 14,32-50 Jezus wordt veroordeeld - Matteüs
26,63-66 en 27,1-31 De dood van Jezus - Matteüs 27,33-60 Het lege graf - Marcus 16,1-7 en Lucas 24,5-6
Onderweg naar Emmaüs - Lucas 24,13-33 'Ik ben voor altijd bij jullie' - Matteüs 28,20 en Handelingen 1,6-11
De adem van God - Handelingen 2,1-36

