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  Jj    2 

Kom, zegt de kat / Mira Lobe. - Tilburg : Zwijsen, z.j.. - (De Boekenboom) 

ISBN 9027600783 

 De kat drijft tijdens een overstroming rond in een ontwortelde boom 

en redt steeds meer dieren, zelfs de vos. Stapelverhaal met grappige  

 tekeningen 

  Jj    4 

Een olifant met rode oren / Barbara Resch. - Tilburg : Zwijsen, 1982. - (De 

Boekenboom) 

ISBN 9027600759 

 De olifant met de rode oren wordt niet geaccepteerd door de andere  

 dieren, totdat de kleine olifant hen duidelijk maakt dat juist dat  

 "anders-zijn" zo aantrekkelijk is 

  Jj    5 

Willemijn heeft haar geheim / Hanna Lam. - Hilversum : Gooi & Sticht, 

1975 

ISBN 9030400722 

 Leuke gedichten voor jonge kinderen. Om voor te lezen vanaf 5 jaar, 

om zelf te lezen vanaf 8 jaar 

  Jj    8 

Maria’s kleine ezel en de vlucht naar Egypte / Gunhild Sehlin. - Zeist : 

Christofoor, 1990 

ISBN 9062382126 

 Een eenvoudig verteld verhaal over een lui, vuil ezeltje dat door  

Jozef voor Maria wordt gekocht. Het verhaal speelt vanaf het moment 

dat Jozef en Maria uit Nazareth vertrekken, de geboorte van Jezus, de 

vlucht naar Egypte tot en met de thuiskomst in Nazareth 

  Jj    9 

Een ster over de grens / Ineke Verschuren. - 4e dr. 1991. - Zeist : 

Christofoor, 1991 

ISBN 9062383033 

 Van Advent tot Driekoningentijd, vertellingen voor jong en oud 

  Jj   10 

De Kerstnacht van Sint Franciscus / Harriët Laurey [vert.]. - Bloemendaal : 

Gottmer/Becht, 1991 

ISBN 9025723551 

 Franciscus van Assisië wilde zich het kerstgebeuren voorstellen zoals 

het in die eerste kerstnacht is gebeurd. Hij en zijn vrienden togen aan 

het werk en beelden met stal, krib, mensen en dieren uit wat er toen 

was gebeurd. De droom van Franciscus is over heel de wereld 

werkelijkheid geworden: elk jaar met kerstmis wordt op velerlei wijze 

de eerste kerstnacht uitgebeeld 

  Jj   11 

Blauwtje en geeltje. - Deventer : Ankh Hermes, 1992 

ISBN 9020202642 

 Lionni, Leo [vert. uit Eng.] 
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 Prentenboek met afbeeldingen 

  Jj   12 

Okke, Nootje en Doppejan / Elsa Beskow. - 3e dr. - Zeist : Christifoor, 1990 

ISBN 9062382037 

 De avonturen van twee eikelkindertjes en een hazelnootkindje. Een  

 alleraardigst prentenboek voor de kleinsten om uit voor te lezen en als  

 kijkboek ook goed te gebruiken 

  Jj   14 

Het Zonnelied = Das Sonnenlied / Margret Bernard-Kress. - Baarn : Gooi & 

Sticht, 1992 

ISBN 9030406712 

 Vert. uit het Duits door Felice Jongen 

 Het is een werkje dat vrij vertaald en naverteld is naar het Zonnelied  

 van Franciscus van Assisië (1181-1226) 

  Jj   15 

Achter de berg / Mies Nouhuys. - Haarlem : Holland, 1978 

ISBN 9025103456 

 In Marokko, Kaapverdië, Portugal en Turkije wonen grote en kleine 

mensen achter hoge bergen, die een grens vormen tussen hun arme 

landen en onze rijke wereld 

  Jj   16 

Varenka. - [Utrecht] : Het Spectrum, cop. 1971 

ISBN 9027481776 

 Oorspr. titel: Varenka / Bernadette. - Mönchaltorf : Nord-Süd, cop. 

1971 

 Anker, Josien [vert. uit het Duits] 

 Verteld naar een Russische legende over de wonderbaarlijke redding 

van Varenka 

  Jj   17 

Kinderverhalen rond kerstmis / Sandra Klaassen [ill.]. - Haarlem : Holland, 

cop. 1998 

ISBN 9025107974 

 De kerstgedachte in ontroerende kinderverhalen 

  Jj   18 

De werkster van halfvijf en andere gelijkenissen / Karel Eykman ; Peter 

Vos [ill.]. - Amsterdam : Rap, [1969] 

 De toepassing van gelijkenissen van Jezus in kinderverhalen van nu 

  Jj   19 

Het verhaal van de Bijbel / Jacques Musset [red.]. - Tilburg : Zwijsen, z.j. 

ISBN 902761198X 

 Over het Oude Testament en het leven toen, over profeten en slaven, 

over woestijn en oase, over ruzie en feest, om oude verhalen beter te 

kunnen begrijpen 

  Jj   20 

Het verhaal van de Bijbel / Jacques Musset [red.]. - Tilburg : Zwijsen, z.j. 

ISBN 9027611998 
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 Over het Nieuwe Testament en het leven toen, over de keizer en de  

 timmermanszoon, de tempel en een stal, oorlogen en wonderen 

  Jj   21 

Het verhaal van de Bijbel / Jacques Musset [red.]. - Tilburg : Zwijsen, z.j. 

ISBN 902761198X 

 Over het Oude Testament en het leven toen, over profeten en slaven, 

over woestijn en oase, over ruzie en feest, om oude verhalen beter te 

kunnen begrijpen 

  Jj   22 

Het verhaal van de Bijbel / Jacques Musset [red.]. - Tilburg : Zwijsen, z.j. 

ISBN 9027611998 

 Over het Nieuwe Testament en het leven toen, over de keizer en de  

 timmermanszoon, de tempel en een stal, oorlogen en wonderen 

  Jj   26 

Bijbelse verhalen voor jonge kinderen / D.A. Cramer-Schaap. - 15e dr. -  

Amsterdam : Ploegsma, 1975 

ISBN 9021601036 

 Voorleeskinderbijbel van 6-10 jaar. Zelf lezen vanaf 10 jaar 

  Jj   27 

Bijbelverhalen opnieuw verteld / Gertrud Fussenegger. - Wageningen : 

Zomer & Keuning, 1973, 1974 

ISBN 9021046903 

 Vert. en bew. door Marianne Jager 

 Vrij navertelde bekende en minder bekende bijbelverhalen, waaronder  

 enkele apocrieve verhalen 

  Jj   29 

Het verhaal van Johannes en wat hij zag in zijn dromen / Karel Eykman 

[tekst] ; Bert Bouman [ill.]. - Ede : Zomer & Keuning, z.j. 

ISBN 9021046873 

 IKON-RKK-tv-programma 

  Jj   30 

Verhalen van de Grote Koning : het Oude Testament / Lize Stilma [Ned. 

bew.]. - Helmond : Helmond, 1966 

 In het Oude Testament wordt de Grote Koning beloofd 

  Jj   31 

Verhalen van de Grote Koning : het Nieuwe Testament / Lize Stilma 

[Ned. bew.]. - Helmond : Helmond, 1966 

 In het Nieuwe Testament heeft God de Koning gezonden 

  Jj   32 

Al ben ik een ezeltje.... / Jörg Zink. - Hilversum : Gooi & Sticht, z.j. 

ISBN 9030402229 

 Vert. in het Nederlands Cora Govaart 

 Kadervertelling over David, de visser Rafaël en een ezelsfamilie als  

 inleiding op de Jezusverhalen. Kader in groen, bijbel in zwart 

afgedrukt 

  Jj   34 
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Dromen van vrede : bijbelverhalen voor de jeugd / Gertie Evenhuis en 

Nico Bouhuys. - Amsterdam : Ploegsma, z.j. 

ISBN 902160521X 

 Verhalen van vroeger vertelt met het oog op de toekomst 

  Jj   35 

Ziet, daar komt de dromer / Geert Dedecker. - Tielt : Lannoo, 1992 

ISBN 9020921479 

 3000-Jaar oude verhalen over jongeren van nu, over taak en roeping 

van mensen, hoe ze ruimte en dienstbaar kunnen zijn 

  Jj   36 

De lichtboot : en andere verhalen bij bijbelwoorden / Karel Deurloo en 

Karel Eykman. - Baarn : Ten Have, 1985 

ISBN 9025942547 

 Verhalen vanaf 12 jaar bij bijbelwoorden, die duidelijk maken wat 

Licht betekent in een mensenleven 

  Jj   38 

Elia en het vuur uit de hemel / A.M. Cocagnac. - Helmond : Helmond, 

1964. - (Serie: Vertellen uit de Bijbel) 

 Marijke Duif en O. Jager  [Ned. bew.] 

 Elia als man Gods en Elia als kleingelovige. 

 Met voorwoord voor de ouders 

  Jj   39 

Abraham / J.M. Georgeot. - Helmond : Helmond, z.j.. - (Serie: Vertellen uit 

de Bijbel) 

 Marijke Duif en O. Jager [Ned. bew.] 

 Abrahams geloof in relatie tot belangrijke gebeurtenissen in zijn 

leven. Voorwoord aan de ouders 

  Jj   40 

Jacob / J.M. Georgeot. - Helmond : Helmond, z.j.. - (Serie: Vertellen uit de 

Bijbel) 

 Marijke Duif en O. Jager [Ned. bew.] 

 Over Jacobs beproevingen. Voorwoord aan de ouders 

  Jj   41 

De doop van Jezus / A.M. Cocagnac. - Helmond : Helmond, z.j.. - (Serie: 

Vertellen uit de Bijbel) 

 Marijke Duif en Okke Jager [Ned. bew.] 

 Water en doop voor kinderen herkenbaar beschreven. 

 Voorwoord voor ouders 

  Jj   42 

Paulus ontmoet Jezus / A.M. Cocagnac. - Helmond : Helmond, z.j.. - (Serie : 

Vertellen uit de Bijbel) 

 Okke Jager [Ned. bew.] 

 Paulus als nieuwe twaalfde apostel (i.p.v. Judas) zet Jezus werk voort. 

 Voorwoord aan de ouders 

  Jj   43 
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De leerlingen van Emmaus / A.M. Cocagnac. - Helmond : Helmond. z.j.. - 

(Serie : Vertellen uit de Bijbel) 

 Els van der Hoog en Okke Jager [Ned. bew.] 

 Over het enthousiasme van de Emmausgangers.  

 Voorwoord aan de ouders 

  Jj   44 

Startbijbel / Nederlands Bijbelgenootschap. - Haarlem ; Brussel : Ned. 

Bijbelgenootschap : Belgisch Bijbelgenootschap, 1989 

ISBN 9061262593 geb. 

Evenwichtige keuze in eenvoudige woorden uit de grondtekst vertaald 

voor de jeugd 

  Jj   45 

TOV : een geloofsboek voor jongeren / Marcel Verhelst [red.]. - Kapellen : 

Patmos/Pelckmans, z.j. 

ISBN 9028914544 

"God zag dat het goed (tov) was". Geloven is op een bijzondere wijze 

naar de wereld en naar mensen kijken: midden in het leven staan en 

zien dat het goed is 

  Jj   46 

De schepping / Dietrich Steinwede. - Boxtel [etc.] : KBS [etc.], 1978 

ISBN 9061732298 geb. 

 Oorspr. titel: Die Schöpfung. - 1972 

 Geïllustreerd boekje zonder scheiding tussen werkelijkheid en 

historische ervaring 

  Jj   47 

Kijk - Bijbel / Nederlands Bijbelgenootschap - Haarlem (NBG). - Haarlem : 

Brussel : NBG : BBG, 1993 

ISBN 9061263883 geb. 

 Op de grondtekst gebaseerde bijbelverhalen in voor kinderen van 6-9 

jaar begrijpelijke taal - beeldverhalen 

  Jj   48 

Ruth en Boaz / Karel Eykman. - Den Haag : Voorhoeve, z.j. 

ISBN 9029703512 

 Verhaal van Ruth en Boaz wordt begrijpelijk uitgelegd 

  Jj   49 

Het huis van Licht / Joanne Klink. - Kampen : Kok, 1984 

ISBN 9024209013 

 Verhalen geactualiseerd in eigentijdse situaties aangepast aan de  

 leeftijdsgroep vanaf 4 jaar 

  Jj   50 

Leven in Gods wereld : Uw schepping - Mijn wereld / Regine Schnidler ; 

Marijke ten Kortenaar [Ned. bew.]. - Boxtel : KBS [etc.], 1982 

ISBN 9061732921 

 Oorspr. auteur: Regine Schindler 

 Platenboek met een gebed en een gedachte om met je kind te lezen 

  Jj   51 
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Kinderen van overal : geloven / Wim Swüste. - Tilburg : Zwijsen, cop. 1979 

ISBN 9027629994 

 Kinderen van overal geloven overal anders 

  Jj   52 

Catechetische verhalen het jaar rond : doremi : catechese voor kleuters / 

Jos Devijver ... [et al.]. - Averbode : Altiora, 1988 

ISBN 9031707686 

 Bijbelverhalen vanaf het 2e jaar 

  Jj   53 

De schepping / Dietrich Steinwede [tkst] ; Testa Fulvio [tek.]. - Boxtel [etc.] : 

KBS, cop. 1978 

ISBN 9061732301 

De wetenschap en het scheppingsverhaal: er is geen kunstmatige 

scheiding aangebracht tussen de wereld van het geloof en die van de 

historische ervaring, maar door tekst en illustraties te bekijken, ervaar 

je je geloof in de wereld, je medemens en je eigen leven leven als een  

 niet-verdiend Gods geschenk 

  Jj   54 

Het verhaal van Johannes en wat hij zag in zijn dromen / K. Eykman 

[tkst] ; Bert Bouman [ill.]. - Ede : Zomer & Keuning, 1979 

ISBN 9021046873 

Bewerking in prentenboekvorm van de Openbaring van Johannes, 

gebaseerd op een IKON-RKK tv-programma 

  Jj   56 

Jongeren op weg : omgaan met geloof of ongeloof van jongeren / Kees 

Luyn ... [et al.]. - Aalsmeer : Luyten, 1990 

ISBN 9064161852 

 Geloof in jongeren: informatief en getuigend 

  Jj   57 

Water in je handen / Gerard van Holstein. - Hilversum : Gooi & Sticht, z.j. 

 Bidden en vieren met jongeren en ouderen, als een wisselwerking 

tussen God en mensen enerzijds en mensen en God anderzijds 

  Jj   60 

Je bent jong / Hans Bouma. - Kampen : Kok, 1992 

ISBN 9024246563 

 In gesprek met jezelf je kunnen verwonderen over nieuwe inzichten 

  Jj   61 

Nu weet ik het / Aidan Chambers. - Amsterdam : Querido, 1990 

 Vert. uit het Engels door Rob Scholten 

 Spannende en gecompliceerde roman over politiek en religieus geloof,  

 geloof in jezelf en geloof in je toekomst 

  Jj   62 

Gedicht voor jou. - Nijmegen : Jonge Kerk, z.j. 

 Gedichten van jongeren voor jongeren 

  Jj   63 

... Dieu / Stichting Godsdienst en Opvoeding [red.]. - [S.l.] : Narratio, z.j. 
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ISBN 905263002X 

 Adieu betekent afscheid en … Dieu betekent ‘voor God’. Afscheid 

van de basisschool verwerken tot een goed op weg gaan naar je 

nieuwe school 

  Jj   65 

Van dag tot vandaag / Riet Tigchelaar. - Zoetermeer : Boekencentrum, 1991 

ISBN 9023915062 

 Dagboek voor jongeren: wie staat centraal? 

  Jj   67 

De wereld van de religies / Rob de Bruin [bew.]. - Tilburg : Zwijsen, 1993 

ISBN 9027622108 

 Oorspr. titel: Le livre des religions. 

 Meeuwen, Marianne van [vert. uit het Frans] 

 Overzicht van de godsdiensten vroeger en nu 

  Jj   68 

Op-NIEUW-s : tussen bijbel en krant / Ries van der Zouwen. - Kampen : 

Kok, 1993 

ISBN 9024281997 

 Relaties tussen krantebericht en bijbeltekst voor jongeren van 15-20 

jaar 

  Jj   69 

Ik voel me goed bij jou / Erik Steynen. - Helmond : Helmond, 1988 

ISBN 9025291147 

 Uitnodiging om bij jezelf en anderen gevoelens als vriendschap,  

 ontmoeting, gelovig zijn e.d. te herkennen 

  Jj   71 

Francesco : il poverello / Jean Dulieu. - Amsterdam, Van der Peet, 1956? 

 Levensgeschiedenis van Franciscus van Assisië. Boeiend en 

meeslepend 

  Jj   72 

Derk Das blijft altijd bij ons / Susan Varley. - 4e dr. – 1995. - Rotterdam : 

Lemniscaat, 1995 

ISBN 9060695526 

 Derk Das leert dat het praten over een verlies een goede verwerking 

van verdriet is. Hij moedigt zijn dierenvrienden in het bos aan niet te  

 treuren wel te praten 

  Jj   73 

Dag Siem, dag Tom! : afscheid van Pappa / Alma Post. - Heemstede : 

Altamira, 1991 

ISBN 9069631954 

 De gevoelens van een moeder en haar zonen rond ziekte, overlijden en  

 begraven van de vader worden in een verhaal beschreven 

  Jj   74 

Vaarwel Rune / Marit Kaldhol en Wensche Oeyen. - 2e dr. - 1994. - 

Heemstede : Altamira, 1994 

ISBN 9069630141 
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Elsa’s beste vriendje Rune verdrinkt. Elsa praat samen met haar mama 

over doodgaan en over het leven na de dood. Elsa kan "binnen in haar 

hoofd" praten tegen Rune. Dat maakt Elsa blij. Het eerste bezoek aan 

het graf doet Elsa beseffen wat de dood betekent en haar gevoelens 

krijgen de vrije loop 

  Jj   75 

Gwinnie / Klaas van Assen. - 2e dr. - 1995. - Amsterdam : Querido, 1995 

ISBN 9021432498 

 Gwinnie stopt haar eigen verdriet weg om haar vader te sparen die 

door de dood van Gwinnie’s moeder in financiële problemen is 

geraakt. Gwinnie’s vader is kunstschilder en hij maakt een mooi 

schilderij voor Gwinnie. De fantasiefiguur die uit het schilderij stapt, 

helpt Gwinnie door een moeilijke tijd heen. Ook Gwinnie’s vader 

moet door een moeilijke tijd gaan. Ten slotte gebeurt er iets in het 

dorp waardoor alles een goede wending neemt 

  Jj   76 

De drie vogels / Marinus van den Berg. - Bloemendaal : Gottmer [etc.], 1990 

ISBN 9025722954 

 Een vrije vogel ontmoet een andere vrije vogel. Samen krijgen ze een  

 vogelkind. Ze zijn heel gelukkig met z’n drieën, totdat moedervogel 

dood gaat. Achterin het waar gebeurde verhaal over Frank die zijn 

moeder verloor toen hij 4½ jaar oud was 

  Jj   77 

Franciskaans manifest voor een betere toekomst / Jos Antonio Merino 

. - 1e dr 1985. - [Spaans]. - Haarlem : Gottmer, cop. 1987 

ISBN 9025720919 

 Oorspr. titel: Manisfiesto franciscano para un futuro mejor. 

 Vert. uit het Spaans door Piet Hein van der Veer 

 Uitgewerkt in contrasten in vele gedaanten zien we het verschil tussen  

 HEBBEN en ZIJN, gericht op de toekomst. Jonge mensen worden 

bemoedigd door de boodschap van Franciscus: eerbied en liefde voor 

het leven en zorg voor het milieu 

  Jj   78 

Samen met de herders / H. Andriessen en J. Habraken. - Hilversum : Gooi & 

Sticht, 1977 

 Werkboek voor Kerstmis: 7 ontwerpen voor de ‘herdertjesmis’ 

  Jj   79 

Jouw naam is een verhaal / Baukje Offringa. - Haarlem : Gottmer, 1984 

ISBN 9025717993 

 Kinderen van 7-8 jaar leren  door verhalen ontdekken dat de bijbel en 

de koran geen geschiedenisboeken zijn, maar in de zg. tweede taal 

geschreven zijn 

  Jj   81 

Geloof uit het leven gegrepen / N.G.M. van Doornik. - 2e dr. -  

‘s-Gravenhage : Scripta Catolica, z.j.. - (Scripta Catolica ; 1-6) 
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 Gedachten over God, geloven en katholieke kerk voor jongeren om 

zich op hun gelovig leven te oriënteren 

  Jj   82 

Kleurmaker : andere aarde : werkboek voor Andere Aarde-beleid / 

Nynke Gerritsma en Martin de Jong [red.]. - Arnhem : De Drietip, 1996 

 Werkboek bij Jj  83 

  Jj   83 

Rood, blauw & geel : andere aarde : 59 werkvormen rondom 

multicultureel Nederland / Nynke Gerritsma, Jan Jager [en] Willemien 

Wikkers [red.]. - Arnhem : De Drietip, 1996 

 Suggesties en ideeën om in groepen aan het werk te gaan rondom  

multicultureel Nederland, gericht op de doelgroepen kinderen, tieners 

en 16+-jongeren 

  Jj   84 

101 verhalen uit de Bijbel / Ura Miller [tekst] ; Deborah Hoerner [ill.]. - 

Kampen : Kok Voorhoeve, cop. 1997 

ISBN 902971462X 

 Vertaald uit het Engels door Mirjam Bioch 

 Op zich zelf staande belangrijke verhalen uit O.T. en N.T. in 

kindertaal met vragen om samen met uw kind na te kunnen praten 

over wat gelezen is. Met plaatjes voor de kleinsten 

  Jj   86 

Liep Jezus over het water? : over geloven en gelovig opvoeden / Loes 

Marijnissen. - 6e geh. herz. en gew. dr. - Baarn : Gooi & Sticht, 1998 

ISBN 9030409495 

 Als geloofsvragen door kinderen gesteld worden is het vaak moeilijk 

daar als ouder een antwoord op te geven. In gespreksavonden met 

jonge ouders opgedane ervaringen leren dat voor geloofsopvoeding 

naast kennis van bijbelse achtergronden van het Oude en Nieuwe 

Testament het eigene van religieuze taal onderkend moet worden. 

Deze lijn wordt doorgetrokken naar het geloven nu 

  Jj   87 

Als het op vieren aankomt / Han van Uden-Gottenbos. - Baarn : Gooi & 

Sticht, 1991 

ISBN 9030406011 

 62 Verhalen voor kinderen bij thema’s uit de Schrift. Een echt  

 "gebruiksboek" voor grote en kleine mensen van nu, in de taal van 

vandaag over vrede, vriendschap en geloof 

  Jj   88 

Sta eens even stil / An Kesseler-van der Klauw [red.]. - 6e druk   1985. -  

Bloemendaal : Gottmer, 1985 

ISBN 9025715370 

 Aanhaken bij de gevoeligheid van kinderen ten aanzien van 

bewustwording van menselijke gevoelens en de bijbehorende 

ervaring, waardoor mensen ‘echt’ mensen worden 

  Jj   89 
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Het Herderslied / Max Bolliger. - Hilversum : Gooi & Sticht, 1990 

ISBN 9030405376 

 Vert. door Rindert Kromhout 

 Adventslegende om voor te lezen vanaf 4 jaar en zelf te lezen vanaf 7  

 jaar, over een herdertje, dat gehoord heeft over de verwachte koning 

en op zoek gaat 

  Jj   91 

Groot kosmos KERSTBOEK / Robert-Henk Zuidinga [red.]. - Utrecht : 

Kosmos, 1991 

ISBN 9021517418 

 Scala kerstverhalen om uit voor te lezen. Voorlezen voor kinderen eist  

 een zorgvuldige keuze vooraf 

  Jj   92 

De os en de ezel van de heilige stal / Maurice Roelants en Jules Supervielle  

[vert. uit Frans]. - Amsterdam : Ploegsma, 1948 

 Oorspr. uit 1933 

 Geestig kerstverhaal uit 1933 over de karakter-eigenschappen van de 

os en de ezel 

  Jj   93 

Barst van levensvreugde : jongeren / Het team-van-de-Graankorrel" [vier 

Salesianen]. - Tielt ; Amsterdam : Lannoo, 1979 

ISBN 9020908286 

 Het verhaal van elke mens als "kleine profeet" die luistert naar een  

 ander, antwoordt met zijn leven, leeft zich in en leeft zich uit en  

 vertrouwt zich toe aan de Vader 

  Jj   94 

Als ik door het venster kijk / Jaak Dreesen. - Averbode/Apeldoorn : Altiora, 

1987 

ISBN 903170718X 

 De teksten en gebeden zijn geschreven voor kinderen vanaf 7 jaar. 

Vanuit de dagelijkse leefwereld van een kind vertellen zij iets over "de 

dingen die niet overgaan". Zij handelen over hun eigen vragen en 

gevoelens, over hun omgang met anderen, over het wonder van de 

natuur 

  Jj   95 

Hoe zon en maan elkander roepen / Heidi Zink en Jorg Zink. - Amsterdam : 

Vereniging tot Verspreiding der Heilige Schrift, z.j. 

ISBN 9033822245 

 Een kind heeft zijn oorsprong in de grote liefde waarmee God de 

Schepper zich wendt tot het zich ontwikkelende mensenkind, dat Hij 

wekt en vormt en dan tot eigen leven brengt. Deze liefde mag het doel 

zijn waarop het leven van het kind is gericht. Gesprekken en gebeden 

met kinderen 

  Jj   96 

Dank u wel, Heer / Carel Watson [red.]. - Kampen : Kok Voorhoeve, 1992 

ISBN 902971056X 
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365 Gebeden voor kinderen vanaf 7 jaar. De gebeden zijn per 

onderwerp bij elkaar gezet: thuis, school, dingen die we elke dag 

meemaken, de wereld om ons heen, andere mensen, allerlei gevoelens. 

Met gebeden door kinderen geschreven 

  Jj   97 

Je moet maar durven / Hans van de Pol. - Hilversum : Gooi & Sticht, z.j. 

Verhalen met illustraties om de christelijke boodschap over te brengen 

op kinderen 

  Jj   98 

Kinderen leren geloven. - Zwolle : Waanders, 1989. - (Praktische theologie. 

Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen ; nr. 2) 

 Themanummer over godsdienstige opvoeding  voor 8-12 jr 

  Jj   99 

Kinderen van overal wonen / Wim Swüste [red.]. - Tilburg : PMK 

Nederland & Zwijsen, z.j. 

ISBN 9027629943 

 Waar en hoe wonen kinderen in onze wereld. Voor 9-14 jaar 

  Jj  100 

Kinderen van overal eten en drinken / Wim Swüste [red.]. - Tilburg : PMK 

Nederland & Zwijsen, z.j. 

ISBN 9027629951 

 Waar en hoe eten kinderen in onze wereld. Voor 9-14 jaar 

  Jj  101 

Kinderen van overal leren / Marijke ten Kortenaar en Ton Smits. - [Tilburg] 

: PMK Nederland & Zwijsen, z.j. 

ISBN 902762996X 

 Waar en hoe leren kinderen in onze wereld. Voor 9-14 jaar 

  Jj  102 

Kinderen van overal werken / Marijke ten Kortenaar en Ton Smits. - 

[Tilburg] : PMK Nederland & Zwijsen, z.j. 

ISBN 9027629978 

 Waar en hoe werken kinderen in onze wereld. Voor 9-14 jaar 

  Jj  103 

Kinderen van overal spelen / Ton Smits. - [Tilburg] : PMK Nederland & 

Zwijsen, z.j. 

ISBN 9027629986 

 Waar en hoe spelen kinderen in onze wereld. Voor 9-14 jaar 

  Jj  104 

Aardappels met stokjes / Christel Jansen [red.]. - [S.l.] : Gottmer & 

Vluchtelingenwerk, 1992 

ISBN 9025724612 

Verdriet van kinderen over het verlies van ook gewone dingen, 

waarvan ze bemerkt hebben dat ze hun-cultuur-eigen gebruiken e.d. 

kwijt raken 

  Jj  105 

Ik droom over vrede : tekeningen en teksten door kinderen uit het  
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voormalige Joegoslavië. - Utrecht [etc.] : Het Spectrum, cop. 1994 

ISBN 9027440387 

Oorspr. titel: I dream of peace / UNICEF. - New York : Jones & 

Janello, cop. 1994 

 Remijn, Anniek [vert. uit het Engels] 

 Verzameld op scholen en in vluchtelingenkampen tekenden kinderen 

hun beleving van oorlogsgeweld. Het helpt ze bij de verwerking van 

hun psychische problemen. Ondanks hun verlies aan geloof, 

vertrouwen en verwachting spreekt uit deze tekeningen toch de 

verbazingwekkende veerkracht van kinderen 

  Jj  106 

Bidden met kinderen : een boekje om kinderen aldoende vertrouwd te 

maken met bidden / Nel van Drie. - Woerden : A.M. Woerden, z.j. 

 Het dagelijkse bidden en het bidden bij bijzondere gelegenheden met 

je kind 

`  Jj  108 

Even stil : bidden met kinderen / Sjef Desodt [tekst] ; Westerduin, Anne 

Westerduin [ill.]. - Averbode : Altiora, cop. 1999 

ISBN 9031714879 

 Hulp voor volwassenen om samen met 6-8 jarige kinderen te bidden 

  Jj  111 

Bidden voor het eten / Gerrit Hoekstra en Maria Cambré. - 2e dr. 1997. -  

Hoornaar : Gideon, cop. 1997 

ISBN 9060676580 

 Oorspr. titel : Little prayers / Alan Parry and Linda Parry [ill.] 

 Rijmpjes en gebedjes : een serie van vier kostelijke boekjes om kleine  

 kinderen te helpen bij het bidden 

  Jj  112 

Praten met God / Gerrit Hoekstra en Maria Cambré. - 2e dr. 1997. -  

Hoornaar : Gideon, cop. 1997 

ISBN 9060676599 

 Oorspr. titel : Little prayers / Alan Parry and Linda Parry [ill.] 

 Rijmpjes en gebedjes : een serie van vier kostelijke boekjes om kleine  

 kinderen te helpen bij het bidden 

  Jj  114 

Mijn eerste gebedjes / Su Box [tkst] ; Leon Baxter [ill.]. - Barneveld : De 

Vuurbaak, cop. 1998 

ISBN 9055601551 

 Oorspr. titel : The Lion book of first prayers 

 Vert. uit het Engels door Ewoud Gosker 

 Meer dan 100 gebedjes voor de allerkleinsten voor elke bijzondere of 

heel gewone dag, met suggesties naar aanleiding van persoonlijke 

situaties 

  Jj   118 

Dromen van vrede : Bijbelverhalen voor de jeugd / Gertie Evenhuis en 

Nico Bouhuys. - Amsterdam : Ploegsma, z.j. - ISBN 902160521X 
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 Verhalen van vroeger vertelt met het oog op de toekomst 

Jj   121 

Tim en Tom hebben een geheim / Alien Mol-Vogelaar. - Utrecht : De 

Banier, cop. 2003. - ISBN 9033627906 

Tim wil graag een viool, Tom een boot, maar pappa en mamma hebben 

er geen geld voor. Dus moeten ze zelf iets verzinnen 

Jj   122 

Koen is op Loes / Jolanda Dijkmeijer. - Utrecht : De Banier, cop. 2003  

ISBN 9033627833 

Koen is op Loes. Maar wat een pech.... Loes niet op Koen. Loes houdt 

van stoer. Hoe wordt Koen stoer genoeg ...... 

Jj   123 

Geintje? / Vrouwke Klapwijk ; Roel Ottow [ill.]. - Kampen : Callenbach, 

cop. 2002. - ISBN 9026611595 

Iedereen moet meedoen met sportdag. Ook Floor. Floor is niet zo goed 

in sporten. Ellen wil Floor helpen oefenen, Hans ziet dat en dan 

gebeuren er rare dingen...... 

Jj   125 

Vechten tegen pesten / Guurtje Leguijt ; Dirk van der Maat [ill.]. - Kampen : 

Callenbach, cop. 2001. - ISBN 9026610998 

Op de nieuwe school van Manon wordt Jos gepest. Manon werd op 

haar vorige school ook gepest. Nu ze gevraagd wordt om Jos te pesten, 

staat ze voor een keuze ........... 

  Jj   126 

Tom woont gewoon ergens anders / Hijltje Vink ; Diny van de Lustgraaf 

[ill.]. - Utrecht : De Banier, cop. 1999. - ISBN 9033626772 

Voordat je als kind in een kinderhuis komt wonen, maak je heel wat 

mee. Daardoor kan het zijn dat deze kinderen zich anders dan anderen 

gedragen 

Jj   128 

Dan gaan we samen / Ben Slingenberg ; Dirk van der Maat [ill.]. - Kampen : 

Callenbach, cop. 2002. - ISBN 9026611439 

In het gezin bij Lotte komt Kasper, een pleegbroer, wonen.. Zijn 

moeder is alcoholiste en zijn vader heeft hij nooit gezien. Bij Lotte 

proberen ze een warm nest voor hem te scheppen. Kasper heeft erge 

heimwee naar zijn moeder, wat ze vooral tijdens een zomerkamp 

merken ..... 

Jj   129 

Een e-mail van Lumie / Ben Slingenberg ; Marijke Meersman [ill.]. - 

Kampen : Callenbach, cop. 2001. - ISBN 9026610807 

Lumie is ziek, ernstig ziek, ze heeft kanker. De klas leeft met haar mee, 

en probeert haar zoveel mogelijk te betrekken bij de gewone dingen die 

gebeuren, ook al is Lumie er niet bij. Lumie stuurt iedere dag een e-

mail naar de klas. Hoe beleven kinderen het als een klasgenootje ernstig 

ziek wordt en overlijdt 

Jj   131 
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Ieorg Idur / Roald Dahl ; Quentin Blake [tek.]. - 3e dr. ; 1e dr.  1990. - Baarn 

: Fontein, cop. 1990. - ISBN 9026104618 

Oorspr. titel: Esiotrot. - Londen : Jonathan Cape, 1990  

Vert. uit het Engels door Huberte Vriesendorp  

Een schildpad als cupido 

Jj   134 

Een kind mag in het midden staan : exegetische vertelsels voor kleine 

oren / Karel Deurloo. - Baarn : Ten Have, cop. 1982. - ISBN 902594213x 

Bijbelverhalen voor kinderen die ook de aandacht van volwassenen 

vangen, door een andere heldere kijk nieuw inzicht te scheppen 

Jj   135 

Bij je doop / samengest. door Sarah Medina ; met ill. van Alexandra  

Steele-Morgan ; [vert. uit het Engels door Eliane Jansen]. - Kampen : Kok, 

cop. 2003. - ISBN 90-435-0599-4 geb. 

 Vert. van: For your christening. - Oxford : Lion Publishing, cop. 2002 

 Gebeden en gedachten voor kinderen vanaf 4 jaar 

Jj 137 

Mijn eigen ster / Jeffers, Oliver. - Kampen : Ten Have, cop. 2004 

ISBN 902595412x 

 Oorspr. titel:  How to catch a star 

 Vert. uit het Engels: Marc Schaeffer 

 Op een dag besloot het jongetje dat hij een ster zou gaan vangen. 

 Daarvoor kon hij het beste vroeg opstaan, want dan zou de ster moe 

 zijn, omdat hij de hele nacht aan de hemel had gestaan. 

Jj 138 

Pip en het randje van de hemel / Liddle, Elizabeth, Jones, Lara [tek.]. - 

Kampen : Callenbach, cop. 2004. - ISBN 9026612338 

 Oorspr. titel: Pip and the edge of heaven 

 Vert. uit het Engels: Aukelien Wierenga 

 Pip stelt graag vragen en verzint er ook zelf de antwoorden bij 

Jj 139 

Koosje en de verdwenen viool / Vrouwke Klapwijk [tekst] ; Tilburg, Magda 

van [ill.]. - Kampen : Callenbach, cop. 2004. - ISBN 9026612613 

 Oma Boonma krijgt bezoek. Haar kleindochter Leonie komt een 

 paar maanden logeren. Iedereen behalve Koosje vindt dat leuk. Als 

 het feest is op school, doet Leonie mee met haar viool.  

 Alleen haar viool is een paar dagen voor de grote dag verdwenen??? 

Jj 140 

De koning en de moskee / Jungman, Ann [tekst] ; Fowles, Shelly [ill.]. - 

Kampen : Ten Have, cop. 2004. - ISBN 9025954375 

Rashid, Samuel en Miguel wonen in Cordoba, een grote stad in Zuid-

Spanje. De jongens halen graag kattenkwaad uit in de tuinen  van de 

grote moskee. Als ze betrapt worden moeten ze voor straf  drie 

maanden in de tuinen werken. Jaren later wil de christelijke  koning 

de moskee afbreken en vervangen door een kerk. De  vrienden en 

inwoners van Cordoba voelen zich thuis in de moskee en schrikken 
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van het bericht. Kinderen merken dat religie geen belemmering hoeft 

te zijn bij vriendschap. 

Jj 141 

Mijn kerstboek / Rock, Louis [tekst] ; Cox, Carolyn [ill.] ; Sipkes-de Smit, 

Ina [vert. en bew.]. - Kampen : Callenbach, cop. 2005. - ISBN 9026613091 

 Vert. uit het Engels: Ina Sipkes-de Smit 

 Oorspr. titel: My book of Christmas 

 Bijbelverhalen rond de geboorte van Jezus, voor kinderen naverteld. 

 Met allerlei gebeden, liedjes en informatie rond het 

 kerststalgebeuren 

Jj 142 

De kerstmuis / Jeffs, Stephanie [tekst] ; Thorne, Jenny [ill.]. - Amsterdam : 

Palet gifts, cop. 2004. - ISBN 9042700491 

 Op een koude winterse avond vindt een kleine muis een bijzonder 

 cadeautje onder de mooi versierde kerstboom. Als hij het cadeautje 

 openmaakt, komt hij terecht in de wonderbaarlijkste gebeurtenis die 

 de wereld ooit gekend heeft  

Jj 144 

De wijzen zien een ster / Vrouwke Klapwijk ; Brouwer, Willeke [tek.]. - 

Heerenveen : Benjamin, cop. 2005. - ISBN 9086010148 

 De wijzen op zoek naar Jezus, vragen aan de mensen onderweg de 

 weg: "waar is de koning der Joden, hij moet nog klein zijn.” 

Jj 145 

Sst, ik ga bidden : kindergebeden / Bouwers, Lenze L., Vries, Remco de 

[ill.]. - Amsterdam : Ark boeken, cop. 2005. - ISBN 9033829592 

 Bidden voor kinderen aan de hand van een thema, ook om te leren 

 hoe kan ik bidden 

Jj 146 

Een kaart voor Anna / Krul, Jacoba [tekst] ; Brouwer, Willeke [ill.]. –  

Kampen : Callenbach, cop. 2005. - ISBN 9026613059 

 6-9 jaar 

 Moeder kan niet goed voor haar dochter Anna zorgen, ze is 

 regelmatig ernstig in de war. Ze heeft Anna verborgen gehouden 

 voor andere mensen. Anna mag niet naar buiten en dus ook niet  

 naar school. Op een dag komt moeder niet terug van een bezoek aan 

 oma. Anna moet dan zelf op ontdekkingstocht de wijde wereld in. 

 Een nieuwe wereld gaat voor open. 

Jj 147 

De goede Samaritaan / Newman, Marjorie, Hodges, Edgar [ill.]. - 

Amsterdam : Vereniging tot Verspreiding der heilige Schrift [etc.], cop. 1994 

ISBN 9033826119 

 3-6 jaar 

 Bekend bijbelverhaal op een heldere, eenvoudige manier verteld 

 voor kinderen 

Jj 148 
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Noach bouwt een ark / Newman, Marjorie, Hodges, Edgar [ill.]. - 

Amsterdam : Vereniging tot Verspreiding der heilige Schrift [etc.], cop. 1994 

ISBN 9033826100 

 3-6 jaar 

 Bekend bijbelverhaal op een heldere, eenvoudige manier verteld 

 voor kinderen 

Jj 150 

God houdt van mij : Bijbel / Beck, Susan Elzabeth [tekst], Oostema, Gloria 

[ill.]. - Hoornaar : Gideon, cop. 1996. - ISBN 9060677390 

 3-6 jaar 

 Bijbelverhalen op een heldere, eenvoudige manier verteld voor 

 kinderen 

Jj 151 

Een boekje vol beloften / Nederlands Bijbel Genootschap. - Haarlem : NBG, 

cop. 1997. - ISBN 9061264677 

 3-6 jaar 

 Bijbelverhalen op een heldere, eenvoudige manier verteld voor 

 kinderen 

Jj 152 

Mijn eerste gebedjes / Box, Su [tekst], Baxter, Leon [ill.]. - Barneveld : De 

Vuurbaak, cop. 1999. - ISBN 9055601551 

 Vert. uit het Engels: Ewoud Gosker 

 3-6 jaar 

 Gebedjes voor 's morgens, overdag, 's avonds en bij bijzondere 

 dagen 

Jj 153 

Gebeden voor kleine schatjes / Galvin, James G. en Maria Gambré [tekst] ;  

Kucharik, Elena [ill.]. - Hoornaar : Gideon, cop. 1997. - ISBN 9060677552 

 3-6 jaar 

 Gebedjes die aansluiten bij Bijbelteksten en voor bijzondere dagen  in 

een kinderleven 

Jj 154 

Kind in de nacht / Ark, Corien van [tekst] ; Westrup, Erna [ill.]. - 

Hoevelaken : SGO Hoevelaken, cop. 2002. - ISBN 9077065113 

 3-5 jaar 

 Plaatjes en praatjes rond het kerstverhaal 

Jj 155 

Jezus wordt geboren / Brokerhof-van der Waa, Greet [tekst] ; Konsek, 

Dieter [ill.]. - Hoevelaken : SGO Hoevelaken, cop. 2000. - ISBN 9073715652 

 3-5 jaar 

 Plaatjes en praatjes rond het kerstverhaal 

Jj 156 

Weet je wat : bijbelverhalen voor kinderen van 4 tot 7 jaar met 

tekeningen om zelf in te kleuren / Leeuw, Janneke de [tekst] ; Koolsbergen, 

Casper [ill.]. - Kampen : Callenbach, cop. 1994. - ISBN 902660386X 

 4-7 jaar 
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 Een serie van 4 boeken met verhalen en tekeningen uit het Eerste en 

 het Tweede Testament; index in Jj 159 

Jj 157 

Zie je wel : bijbelverhalen voor kinderen van 4 tot 7 jaar met tekeningen 

om zelf in te kleuren / Leeuw, Janneke de [tekst] ; Koolsbergen, Casper [ill.]. 

- Kampen : Callenbach, cop. 1995. - ISBN 902660467X 

 4-7 jaar 

 Een serie van 4 boeken met verhalen en tekeningen uit het Eerste en 

 het Tweede Testament; index in Jj 159 

Jj 158 

Hou je vast : bijbelverhalen voor kinderen van 4 tot 7 jaar met 

tekeningen om zelf in te kleuren / Leeuw, Janneke de [tekst] ; Koolsbergen, 

Casper [ill.]. - Kampen : Callenbach, cop. 1996. - ISBN 9026608799 

 4-7 jaar 

 Een serie van 4 boeken met verhalen en tekeningen uit het Eerste en 

 het Tweede Testament; index in Jj 159 

Jj 159 

Kom je thuis : bijbelverhalen voor kinderen van 4 tot 7 jaar met 

tekeningen om zelf in te kleuren / Leeuw, Janneke de [tekst] ; Koolsbergen, 

Casper [ill.]. - Kampen : Callenbach,cop. 2000. - ISBN 9026610203 

 4-7 jaar 

 Een serie van 4 boeken met verhalen en tekeningen uit het Eerste en 

 het Tweede Testament; met index 

Jj 163 

Kiezen! / Ben Slingenberg ; Iris Boter [ill.]. - Zoetermeer : Moza‹ek, cop. 

2004. - ISBN 9023991184 

Kiezen is ja zeggen tegen het ene en nee tegen het andere. Kiezen is 

zelf kunnen beslissen. Wieteke moet kiezen tussen haar vriendje Stijn 

en dat uit Zaïre afkomstige meisje Nahili. Nahili's moeder is 

overleden, ze woont nu bij Noor. Zij heeft veel verdriet om haar 

moeder, maar kan er moeilijk over praten. Bij Wieteke vindt ze 

gehoor, kan ze haar gevoelens delen.  

 Een spannend meisjesboek vanaf 10 jaar. 

Jj 165 

God, ik heb een vlinder gezien : gebeden voor kinderen / C.H. Adema,  

H.J.M. Hunink [en] J.H. van Wiechen [tekst] ; Marga Tupang [tek.]. - 3e dr. 

1989. - Hilversum : Gooi en Sticht, cop. 1984. - ISBN 9030403004 

Voor kinderen om zelf te leren bidden: om met God om te gaan, naar 

God te luisteren of te spreken, daarvoor moet je een beetje trainen. 

Niet alleen bidden als we in nood zijn, maar ook als wij het fijn 

hebben. Of erbij stilstaan dat God dicht bij je is wat er ook gebeurt. 

Jj 166 

Knaagtandje / Margriet de Graaf [tekst]  ; Hester van de Grift [ill.]. -  

Kampen : Callenbach, cop. 2008. - ISBN 9789026614989 

 De lotgevallen van een verloren knuffel. 
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Jj 169 

God spreekt tot zijn kinderen : teksten uit de Bijbel / Eleonore Beck 

[tekst] [en] Miren Sorne [ill.]. - 9e dr. - 's-Hertogenbosch : Kerk in 

Nood/Oostpriester-hulp, 2003 

 Vert. J. T. Palmans [uit het Spaans/Duits] 

 Een bewerkte vertaling uit het Oude en het Nieuwe Testament 

Jj 170 

3 Kerstverhaaltjes voor puntmutsen en treesjes : voor Afier en Leandra,  

door Papa : het 1985 kerstverhaal voor Afier en Leandra en andere  

kinderen : het 1986 kerstverhaal door Pappa / Adri Appelman. - [Lelystad] 

: [A. Appelman], 2012 

 Kerstverhalen om voor te lezen 

Jj 171 

Paard ontdekt / Corien Oranje. - Utrecht : Callenbach, cop. 2013 

ISBN 9789026608520 NUR 283 

Onder schooltijd gaat het luchtalarm af: uit het circus dat in 

Kampen is neergestreken is een tijger ontsnapt! Het circus staat 

vlakbij de kinderboerderij en Matthijs en Tessa komen meteen in 

actie om Pineut te redden. Met gevaar voor eigen leven gaan ze op 

pad. En dan ontdekken ze een groot geheim... Een nieuw deel in de 

succesvolle serie van Matthijs, Tessa en hun paard Pineut! 

Jj 172 

Mette [love] NY / Geert Bakker. - Utrecht : Callenbach, cop. 2013 

ISBN 9789026607202 

New York bereidt zich voor op De Marathon. Plus een beginnende 

vriendschap van de geadopteerde Mette en de gehandicapte Jort in 

New York zorgt voor spanning en sensatie. Met wetenswaardig-

heden in de kantlijn over typisch New York's 

Jj 173 

Een bijzonder Kerstwonder / Marjanne Hendriksen. - [Apeldoorn] : De 

Banier, cop. 2013. - ISBN 9789033608605 

Lavoe is een weesjongen uit Zambia en zorgt voor koeien. Maar 

liever gaat hij naar school. Maar dat gaat niet, want wie past er dan 

op de koeien? En dan gebeurt er iets bijzonders .... 

Jj 174 

Wees toch stil in de stal! / Corien Oranje [tkst] ; Paula Doherty [ill.] . - 

Heerenveen : Benjamin, cop. 2013. - ISBN 9789086011193 

Het verhaal van een stal vol met dieren, een donkere nacht en een 

bijzondere baby. Dit is het verhaal van Jezus, Gods zoon. Tot 6 jaar. 

 Jj 176 

Speciaal voor jou / Max Lucado [tkst] ; David Wenzel [ill.]. - Amsterdam : 

Ark Media, cop. 2014.  - ISBN 9789033830013 

Op een ochtend krijgen de Nerflanders allemaal een presentje 

(hamer, naald en draad, gitaar enz.) dat bij hen past. Als een 

Nerflandersgezin in de problemen komt, weet aanvankelijk 

niemand hoe hij hulp kan bieden. Als Eli hen op de cadeaus wijst, 
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beseffen ze de waarde van de gift en helpen het gezin. Voorlezen 

vanaf ca. 5 jaar. Lezen van 6-9 jaar. 

 Jj 177 

Stille nacht / Vicki Howie [tkst] ; Krisztina Nagy Kallái. - Amsterdam : Ark 

Media, cop. 2009. - ISBN 9789033883781 NUR24 

Prentenboek. In een Oostenrijks dorpje staat de oude Sint Nicolaas-

kerk. In die kerk leeft een grote muizenfamilie. Ze spelen 

verstoppertje op de preekstoel en knagen overal gaatjes. Maar als 

het orgel wordt bespeeld, zitten ze trillend van angst in hun holletje. 

Als het kerstfeest nadert, ontdekken de muizen dat het kinderkoor 

bij het orgel zal zingen. Dat lawaai zal vreselijk zijn. Daarom 

knagen ze de blaasbalg door. Het orgel sputtert en zwijgt. Maar de 

kinderen zijn zo teleurgesteld dat de muizen zich schamen. De 

creatieve pastoor weet raad.  Vanaf ca. 4 jaar 

Jj 178 

Praat jij ook wel eens met God? / Patricia McKissack en Fredrick 

McKissack [ill.]. - Amsterdam : VVHS, cop. 1988. - ISBN9033824140 

Bidden is veel meer dan het gebed voor het eten en het slapen gaan. 

Op allerlei momenten door de dag of in allerlei situaties kan je 

contact zoeken met God 

Jj 179 

U bent altijd bij ons : 50 gebeden voor het hele jaar / Ineke Dolfsma-

Troost & Dagmar Geisler [ill.]. - Waddinxveen : AlphaZet, cop. 2007 

ISBN9789069862996 

Vijftig gebeden bij feestelijke momenten, aansluitend bij de 

leefwereld van kinderen, die ook volwassenen aanspreken 

Jj 180 

De ark van Noach : verhalen uit de Bijbel / Kathryn Smith [tkst] en Stuart  

Trotter [ill.]. - Bath : Parragon Books, cop. 2005. - ISBN9781405458191 

 Plaatjesboek om uit voor te lezen of zelf te lezen 

 


