
Maria,  
bijzonder gewoon
Wijgert & Cora  
Westland
Zeven  bijbelstudies over  
Maria, de moeder van de  
Messias. Er valt veel over  
haar te ontdekken! 
14,99

Gebedenboek
Zij Lacht
Deze bundel geeft je  
inspiratie en helpt je om  
God te vinden als je het  
zelf even niet meer weet. 
14,99

Omdat God ernaar 
verlangt mens te zijn
Thomáš Halík
Kerst wordt tastbaar in een 
mix van hoopvolle gedachten 
van Halík, en schilderijen 
van oude meesters.
14,99

Feestdagenbijbel
Matthias Weber
Waarom vieren we wat we 
vieren? Deze bijbel laat het 
zien in 18 bijbelverhalen. 
19,95

Bijbel in een jaar BGT
In 20 minuten per dag, in 1 jaar tijd,  lees je de 
hele Bijbel. Ontdek de kracht van Gods Woord!

28,-

Leef je geloof
Daniëlle Heerens
Een dagboek, speciaal  
voor tienermeiden.  
Over vertrouwen,  
liefhebben, jezelf blijven  
en dankbaarheid.  
21,99

Op God kun je  
rekenen
Max Lucado
In dit dagboek lees je elke 
dag hoe je op God kunt 
vertrouwen, wat er ook 
gebeurt!
20,- (vanaf 8 jaar)

Dat maak ik  
zelf wel uit
Anja Bout-Monteau
Maura krijgt verkering  
met Milan. Maar haar  
vriendinnen vinden dat  
maar niks. Waarom niet?
12,95 (vanaf 13 jaar)

De leeuw, de heks en 
de kleerkast
C.S. Lewis
Een prachtig kartonboekje 
over vier kinderen en het 
magische land Narnia.
13,99 (vanaf 2 jaar)

Kleine bij houdt vol
Corien Oranje
Kleine bij kan niet wachten  
tot ze erop uit mag gaan. Maar 
er zijn nergens bloemen?! 
15,99 (vanaf 3 jaar)

Meester Bil is 
Meester Dief
Corien Oranje
De gemene meester Bil  
zit gelukkig veilig in de 
gevangenis. Maar dan  
ontsnapt hij…
12,99 (vanaf 7 jaar)

Iza en De zandruiters
Simone Foekens
Zanddorp bestaat 500 jaar! 
Daarom mogen Iza en  
haar vrienden meedoen  
aan de optocht.
9,90 (vanaf 8 jaar)
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Verloren dochter
Terri Blackstock
Een jonge tweeling wordt 
weggehaald bij hun dierbare 
stiefmoeder. Hoe krijgt ze 
hen terug?  
21,99

De boekhandel  
van het verzet
Sarah Sundin
Lucie neemt haar favoriete 
boekhandel over, zodat de 
Joodse eigenaren kunnen 
ontsnappen. 
23,99

Jij hoort bij mij
Denise Hunter
Katie valt als een blok voor 
de nieuwe hulpsherrif. Maar 
is er een toekomst voor hen 
samen?
21,99

De kracht van ideeën
Jonathan Sacks
Woorden van wijsheid en geloof, laten de 
tijdloze relevantie van Sacks' lessen zien. 

32,99

Kijk voor alle Byblos boekhandels op www.byblos.nl

Jip lost het op 
Judith van Helden
Heb je een eenvoudig 
probleem en zoek je een 
ingewikkelde oplossing?  
Ga dan naar Jip!  
14,99 (vanaf 9 jaar)

Een
Jamie Oliver
Ruim 120 heerlijke, simpele 
gerechten die je maakt  
in één pan of ovenschaal.
32,50

De Bron van liefde
Lynn Austin
De getraumatiseerde arts 
Jimmy is zijn zin in het leven 
kwijtgeraakt. Wat is er 
gebeurd? 
25,99

Aan tafel  
met de Zoete Zusjes
Hanneke de Zoete
Het nieuwe kookboek  
van Saar en Janna, vol  
makkelijke en lekkere  
recepten voor elke dag!
22,50

Boven de robijnen
Marianne Witvliet 
Een bijzonder liefdesverhaal 
dat zich afspeelt op Schier-
monnikoog en in Indonesië.
23,99

Het witte meisje
Tony Birch
Odette gaat heel ver om het 
leven van een wit meisje 
te beschermen tegen de 
wreedheid van een overheid.
21,99

Agenda Sela Songs
Een prachtige agenda om al je  

afspraken in bij te houden! De liederen, 
teksten en illustraties herinneren je 

dagelijks aan een hoopvolle toekomst. 
15,95

Kent u dat gevoel
Andries Knevel
100 verhalen uit het  
alledaagse leven van  
theoloog en programma-
maker Andries Knevel. 
15,-

Bij heldere maan  
Elizabeth Musser
Als de oma van Allie overlijdt, erft Allie de  
paardenranch niet. Terwijl ze dat wel had  
verwacht. Op zoek naar antwoorden,  
ontdekt Allie het bijzondere levensverhaal  
van haar oma.  

23,99

Graphic Novel

Silvester en de knal-
lende melkbussen
Willeke Brouwer 
Een verhaal vol knallende 
melkbussen, raadselach-
tige rabbi's en een ijskoude 
nieuwjaarsduik!
15,99

Bobbi maakt muziek
Monica Maas
Ga mee op een muzikaal 
avontuur! Met geluiden 
van piano, fluit, gitaar en 
trompet. 
13,99 (vanaf 2 jaar)

Lizzy, tijd voor actie!
Jolanda Dijkmeijer 
De kinderboerderij van 
Lizzy’s opa moet dicht.  
Dat kan toch niet!?  
Lizzy komt in actie!
11,95

 

Deze boekentips worden je aangeboden door Byblos boekhandel: 


