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BESCHRIJVING VAN HET BOEK JONGERENBIJBEL
Jongerenbijbel 8e druk is een boek van Nederlands Bijbelgenootschap
uitgegeven bij Jongbloed. ISBN 9789089120595 Deze herdruk van de
Jongerenbijbel verschijnt in het najaar van 2014 en krijgt vijf nieuwe
wisselomslagen, ontworpen door studenten van Hogeschool Windesheim.
Deze Jongerenbijbel in De Nieuwe Bijbelvertaling biedt extra informatie
speciaal voor jongeren:- uitleg bij de bijbeltekst- uitleg van moeilijke
begrippen- een inleiding per bijbelboek- themapagina's over diverse
onderwerpen- tips, vragen om over na te denken en achtergrondinformatieextra bijschrijfruimte- extra illustraties zoals kaarten, plattegronden en foto's
Een uitgave die jou wil helpen de Bijbel (nog beter) te begrijpen en toe te
passen in je dagelijks leven. Het binnenwerk wordt volledig in twee
kleurendruk uitgevoerd (paarse steunkleur). Voorin komt een fullcolour
katern van 48 pagina's, achterin een fullcolour katern van 32 pagina's.
Bovendien kan je ook nog kiezen voor je eigen cover (er worden vijf covers
bijgeleverd)! Deze zijn gemakkelijk verwisselbaar dankzij de bijzondere
plastic omslag. Verder betreft het een paperback uitvoering. Natuurlijk is de
Jongerenbijbel ook een zeer geschikt cadeau!
JONGERENBIJBEL - BIJBEL ONLINE - EO.NL/BIJBEL
Op Bijbel Online lees je de Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling. Hier vind je
inleidingen op de Bijbelboeken, thema's en studies met extra uitleg. Toch
vinden veel mensen het moeilijk de bijbel te lezen en te bestuderen. Daarom
vind je in deze Jongerenbijbel behalve de volledige NBV vertaling online,.
Toch vinden veel mensen het moeilijk de bijbel te lezen en te bestuderen.
Daarom vind je in deze Jongerenbijbel behalve de volledige NBV vertaling
online,. Jongerenbijbel (paperback). Jongerenbijbel 8e druk is een boek van
Nederlands
Bijbelgenootschap
uitgegeven
bij
Jongbloed.
ISBN
9789089120595 Deze herdruk van de. De Jongerenbijbel is er voor jou om
de Bijbel te kunnen begrijpen. Deze Bijbel bevat achtergrondinformatie,
uitleg, vragen, tips, afbeeldingen en meer! Je kunt deze. De Jongerenbijbel
is een speciale uitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), met speciale
extra's en uitleg voor jongeren. Algemeen. Deze Bijbel is ontstaan uit een. In
juni verschijnt opnieuw een herdruk van de HSV-Jongerenbijbel. Nog geen
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jaar geleden, in oktober 2013, is de HSV-Jongerenbijbel verschenen en nu
al weer toe aan de. De Jongerenbijbel is dé Bijbel voor jongeren, met
achtergrondinformatie, vragen om over na te denken, tips en nog veel meer.
Voor 23.00 uur besteld, is morgen in huis. Jongerenbijbel. Een
Jongerenbijbel is - de naam zegt het al - speciaal voor jongeren ontworpen.
Met de complete bijbeltekst en daarnaast vele extra's; zoals. HSV
jongerenbijbel: het ideale geschenk bij belijdenis Ichthusboekhandel heeft
deze studiebijbel altijd op voorraad in de webshop en in de winkels. HSV
Jongerenbijbel. ISBN 978 90 6539 373 9, Uitgeverij Royal Jongbloed.
Bestellen kan onderaan deze recensie. Inleiding. De laatste jaren zijn er
verschillende. Bestel online uw nieuwe Bijbel in de Herziene Statenvertaling.
Geen verzendkosten. Snelle levering. Vind jongerenbijbel op Marktplaats.nl Voor
iedereen
een
voordeel.
HSV-Jongerenbijbel
(paperback).
HSV-Jongerenbijbel 1e druk is een boek van Diverse auteurs uitgegeven bij
Jongbloed. ISBN 9789065393739 Deze unieke uitgave bevat de. Deze
herdruk van de Jongerenbijbel verschijnt in het najaar van 2014 en krijgt vijf
nieuwe wisselomslagen, ontworpen door studenten van Hogeschool
Windesheim.
KENNISMAKEN MET DE BIJBEL - EO.NL/BIJBEL
Verhaalstijl. De Jongerenbijbel geeft de gehele bijbeltekst weer van De
Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. Tussen de bijbelteksten staan themablokjes:
Online Nederlandstalige Encyclopedie Jongerenbijbel (Religie en filosofie - >
Bijbel) Wie een jongerenbijbel kopen wil, of zich beter wil oriënteren kan bij
Ichthusboekhandel terecht voor advies en bestelgemak. Info over
jongerenbijbel. Resultaten van 8 zoekmachines! Web resultaten.
Jongerenbijbel - Bijbel Online - EO.nl/Bijbel jongerenbijbel.nl/ Op Bijbel
Online lees je de. Voor het uitzoeken van een jongerenbijbel ben je bij
Boekhandel
Smit
in
Gouda.
Jongerenbijbel
van
Nederlands
Bijbelgenootschap (paperback). Deze herdruk van de Jongerenbijbel
verschijnt in het najaar van 2014 en krijgt vijf nieuwe wisselomslagen. Gratis
verzending en gratis inpakservice - HSV Jongerenbijbel - 9789065393739
17 Ik spoor u aan, broeders en zusters, op te passen voor degenen die
tweedracht zaaien en anderen in de weg staan, en die daarmee ingaan
tegen alles wat u hebt geleerd. Youcat jongerenbijbel, van Artikelnummer:
9789080844650. Bestel op Gospel.nl met gratis verzending vanaf €20 Om
zeker te weten dat je het nieuwe schooljaar goed van start gaat, helpen we
je op weg met een handige checklist. Werk op bruna.nl de hele HiSchool
checklist af. In IsraÃ«l vindt frictie plaats tussen religies, in Nederland ook, in
Arabische landen, in Birma/Myanmar, India, Pakistan, Afghanistan, Sri
Lanka enz.De situatie in. Postorderboekhandel, informatie over
Jongerenbijbel, muziek, software, video. Nederlandse, Duitse, Engelse en
Franse boeken. Ik zal dit topic eens bumpen met het verhaal over mij en de
Jongerenbijbel . Ik kreeg hem voor mijn verjaardag, 2 jaar geleden. Ik werd
toen 13, 'k had al lang op. Reserveer nu! Deze herdruk van de
Jongerenbijbel verschijnt in het najaar van 2014 en krijgt vijf nieuwe
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wisselomslagen, ontworpen door studenten van...
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