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Vrij van Angst

Toch weer een Bijbel dagboek

In deze tijd met al die aanslagen die
steeds maar weer plaatsvinden en die
uitgebreid in het nieuws komen
worden mensen angstig. “Kan ik nog
wel naar die drukke winkelstraat of
kan ik nog wel naar dat concert
gaan?” Sommige mensen voelen zich
steeds minder veilig, ook christenen.
Maar hoe ga je hiermee om? In dit
boekje, geschreven door Max Lucado
bespreekt hij dit aan de hand van
Bijbelverhalen, eigen ervaringen en
getuigenissen van anderen. Neem
elkaar bij de hand, praat erover met
elkaar. Wuif het niet weg, het is
begrijpelijk dat je angstig wordt, maar
breng het bij God. Jouw leven is in Zijn
handen.
Dit boekje helpt erbij en kun je ook in
groepsverband lezen. (€18,99)

Dit praktische Bijbels dagboek is
speciaal geschreven voor vrouwen
door Sarianne van Dalen. Ze laat je
aan de hand van Filippenzen 4:8
nadenken over waar je aandacht naar
uitgaat. Met overdenkingen en
praktische toepassingen voor
persoonlijk gebruik en voor groepen.
Voor € 14,95 te bestellen.

Concreet Leven met Jezus.

Goed Nieuws - kinderen 6-12 jr.
Evangelisatie DVD waarop aan de
hand van 40 illustraties en animaties
het verhaal van de Bijbel wordt
uitgelegd. Van de schepping tot de
opstanding van Jezus.
De DVD duurt 26 minuten en voor
slechts € 4 verkrijgbaar bij Gospel
Recordings Nederland, Ecovata of te
bestellen bij onze boekentafel.

Dit boek geschreven door Ben
Griffioen. Hij wil graag een praktisch
voorbeeld geven hoe je je geloof kunt
beleven en uitleven. Concreet leven
met Jezus is geschreven vanuit de
praktijk, maar met theorie. Hij
gebruikt bijbelteksten en vele
getuigenissen die dit tot een bijzonder
boek maken.

De tekst voor deze maand:
Filippenzen 4:8
Richt daarom uw gedachten op alles
wat waar, edel, rechtvaardig, zuiver
en liefelijk is en wat eervol is, kortom
alles wat deugdzaam is en lof verdient.

