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Mijn eerste bijbel
Deze prachtig uitgegeven bijbel
voor kinderen is een topper:
afgestemd op het doelpubliek,
rijk geïllustreerd, fijn
vormgegeven…
Het is een bestseller en hij is
terug verkrijgbaar.
8,80 € Bestel hier
------------------------------------------------------------------------

De verzoening
Voor Jake Reeson bestaat het leven
uit muziek maken en feesten. Dan
ontdekt hij dat zijn dood gewaande
vader nog in leven is, iets wat zijn
moeder jarenlang voor hem
verborgen heeft gehouden. Jake raakt
volledig in de war en is boos op de
hele wereld. Zowel zijn privéleven als
zangcarrière lopen butsen en deuken
op. Na jaren van onbezorgdheid wordt hij gedwongen
kritisch naar zijn leven te kijken en zijn ego opzij te
zetten. Lukt het Jake zich te verzoenen met zichzelf en
met zijn omgeving?
14,99 € Bestel hier

Hope Bridge
Na de schokkende zelfmoord van
zijn vader, gaat Jackson op zoek
naar de waarheid achter deze
verwoestende beslissing. Na een
gewelddadige uitbarsting op
school komt hij in contact met Eric
en Sophie . Gaandeweg komt
Jackson steeds meer te weten
over de beweegredenen van zijn
vader en komt achter een lang
bewaard geheim. Gaat hij ook
deze negatieve weg bewandelen?….of kiest hij voor de
weg voorwaarts…
14,99 € Bestel hier

Ring the Bell
Het zit de uiterst sportieve Rob
Decker allemaal prima mee. Hij
woont in de grote stad en is
helemaal gewend aan het snelle
leven dat daarbij hoort. Hij heeft
een keiharde winnaars mentaliteit,
wil altijd de beste zijn en van
dollars is hij niet vies. Hij moet nog
één ding doen om helemaal te
slagen als baseball superster. Hij komt hiervoor terecht op
een middelbare school in een kleine stad. De eenvoud van
het dagelijks leven en het geloof van de dorpelingen staan
in schril contrast met zijn ‘snelle’ mentaliteit. Rob raakt
verward in deze twee totaal verschillende werelden 14,99.

De weg naar Emmaüs
De film vertelt de geschiedenis
van de Emmaüsgangers, twee
mannen onderweg van
Jeruzalem naar huis, pratend
over wat er zojuist gebeurd is:
de kruisiging van hun rabbi
Jezus. Ze begrijpen er niets
van en zijn teleurgesteld. Was
Jezus dan niet de beloofde
Messias? Dan voegt zich een
Man bij hen, Die begint uit te
leggen dat wat er gebeurd is,
al lang geleden voorzegd was
in de Bijbel. De mysterieuze
Man neemt met hen de hele geschiedenis van het Oude
Testament door terwijl ze langzaam maar zeker hun
woning naderen. Ze staan verbaasd hoe de geschiedenis,
de profetieën en de actuele gebeurtenissen lijken samen
te vallen. Als ze thuis aankomen, nodigen ze de wijze Man
uit en als ze aan de maaltijd zitten en de Man het brood
breekt vallen de schellen van hun ogen. Ze zien dat ze
Jezus Zelf over de vloer hebben. Hij leeft! Hij is
opgestaan! Dan verdwijnt Hij. Ze wachten geen seconde
en keren haastig terug naar Jeruzalem om het de
discipelen en de anderen te vertellen. 4,99 € Bestel hier

Crossroad
Michael Childers zint op wraak.
Zes jaar geleden werden zijn
vrouw en kind vermoord door Clef
Robie. De pijn en het lijden zijn
voor Michael het bewijs dat God
niet rechtvaardig is. Zijn plannen
om Robie te doden nemen een
verrassende wending als twee
gewapende mannen het restaurant
overvallen, waar Michael en Clef
zitten. Michael schiet de
overvallers neer en gijzelt de mensen in het restaurant. Hij
krijgt onwaarschijnlijke hulp van Don, een vroom Christen.
14,99 € Bestel hier

Amish Grace
Een verhaal over het verdriet van
een moeder, die een van haar
dochters in een wilde schietpartij op
school, verliest.
Ze zint op wraak, maar….
4,99 €
Bestel hier

