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Ver bij jou vandaan Lynn Austin 2011-08-18 Van de romans van Lynn Austin zijn al ruim 250.000 exemplaren verkocht. In haar eerste boek 'Eva's dochters' schrijft ze over
drie generaties vrouwen. Dit thema komt vaak in haar boeken terug. 'Ver bij jou vandaan' heeft een nieuw, krachtig thema: de zorg om een geliefde op afstand in tijden van
oorlog. In een appartementencomplex in Brooklyn, New York, zijn de bewoners op elkaar aangewezen als de realiteit van de oorlog elk aspect van hun leven binnendringt. Het
hart van de kleine Esther breekt...
Engaging the Word Jaime Clark-Soles 2010-11-17 Most Christians are unaware of the doctrinal debates taking place within the religious academic community. When they are
aware of these discussions, they may consider them irrelevant or even harmful to Christian practice. Jaime Clark- Soles invites seminarians, seminary faculty, and church
leaders to find common ground by considering the various debates, the reasons they persist, the implications of each, and how they pertain to Christian identity and faith within
the larger contemporary culture. Includes study questions.
De jongedame in het poorthuis Julie Klassen 2012-04-02 In ‘De jongedame in het poorthuis’ van Julie Klassen wordt Mariah Aubrey door haar vader het huis uitgezet om een
schandaal te voorkomen. Ze neemt haar intrek in het oude poorthuis op het landgoed van haar tante. Maar dan overlijdt de tante. Kapitein Matthew Bryant komt op het
landgoed wonen om een nieuwe huurder voor het pand te zoeken. Zou hij Mariah in het poorthuis laten wonen of staat ze straks op straat? Julie Klassen is de koningin van de
Regency-romans, historische romans die zich in dezelfde tijd afspelen als de roman van Jane Austen.
Sultana's tranen Jean P. Sasson 2014-11-26 Jean Sassons boek Sultana was al snel na verschijnen een internationale bestseller. Het verscheen in 43 landen en stond wekenlang
op The New York Times-bestsellerlijst. In dit langverwachte, fascinerende nieuwe boek keren Sasson en prinses Sultana terug om ons te vertellen over het echte leven van
vrouwen in Saudi-Arabië. Er is de afgelopen jaren zonder twijfel grote vooruitgang geboekt: door meer aandacht voor onderwijs en door toegang tot de arbeidsmarkt én internet
verleggen Saudische vrouwen steeds meer grenzen. Toch gaat voor velen de strijd voor de meest elementaire mensenrechten nog elke dag door, ook voor prinses Sultana, haar
dochter en vele andere vrouwen. Sultana’s tranen bevat persoonlijke, hartverscheurende verhalen van triomf en verdriet: dit boek onthult wat het vandaag de dag betekent om
vrouw te zijn in Saudi-Arabië.
Eigen wegen Lynn Austin 2018-05-23 ‘Eigen wegen’ van Lynn Austin: een klassieker over vier vrouwen die vriendschap sluiten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wanneer de
Verenigde Staten zich mengen in de Tweede Wereldoorlog, worden de Amerikaanse vrouwen opgeroepen hun bijdrage te leveren in de oorlogsindustrie. Vier vrouwen die aan die
oproep gehoor geven, ontmoeten elkaar zo op de Seneca-scheepswerf in Michigan. Ze hebben elk hun eigen reden om een baan te zoeken: Virginia snakt naar een doel in haar
leven naast het huishouden; Rosa probeert zich los te maken van het ijzeren regime van haar schoonfamilie; Helen neemt een veeleisende baan aan om haar eenzaamheid te
verdrijven; Jean wil ontsnappen aan haar armoedige leefomgeving door te gaan studeren. Onder buitengewone omstandigheden moeten deze vier vrouwen hun plaats in het leven
vinden.
De apothekersdochter Julie Klassen 2012-10-16 Een meeslepende Regency-roman over een jonge vrouw die op zoek is naar haar plaats in de wereld. Engeland, begin
negentiende eeuw. Als Lilly Haswell vijftien is, verdwijnt haar moeder spoorloos. Jarenlang hoopt de apothekersdochter op een teken van leven. Maar het blijft stil. Ook van
haar vader, met wie ze nauw samenwerkt, krijgt ze niets los over dit familiegeheim. Dag in, dag uit helpt Lilly incognito in de apotheek. Voor vrouwen is het in die periode
ongehoord om zich bezig te houden met medische zaken. Hoe ouder Lilly wordt, hoe meer haar verlangen groeit om het kleine dorp achter zich te laten en zelf de wereld te
ontdekken. Zodra iemand haar de kans biedt om een tijdje in Londen te verblijven, grijpt Lilly die met beide handen aan, en zegt ze haar vader en broertje vaarwel. Ze begint
aan een ontdekkingsreis naar haar plek in de grote wereld, naar avontuur en romantiek, en naar de waarheid omtrent het geheim dat haar familie al zo lang in zijn greep
houdt. Maar dan krijgt ze bericht dat haar vader ziek is. Wetend dat zij de enige is die de apotheek draaiende kan houden, staat ze voor een moeilijke keuze. Welke koers zal
Lilly haar leven geven?
De dromen van juf Amsel Kim Vogel Sawyer 2017-01-28 Edythe Amsel is dolgelukkig als ze als onderwijzeres aan de slag kan op een klein schooltje in Nebraska. De bewoners
van het dorpje WalnutHill moeten alleen wel wennen aan deze eigengereide lerares. Joel Townsend is blij met de aanstelling van een vrouw op de school. Hij denkt dat een beetje
vrouwelijke invloed geen kwaad kan in het leven van zijn neefjes. Maar als blijkt dat de aantrekkelijke juf Amsel er wel heel onconventionele lesmethoden op nahoudt, begint
hij daaraan te twijfelen.
De stille gouvernante Julie Klassen 2012-10-19 Als de jonge Olivia Keene ziet hoe haar vader haar moeder wurgt, bedenkt ze zich geen moment en grijpt het eerste het beste
voorwerp om hem voor het hoofd te slaan. Zodra de gevolgen van haar daad tot haar doordringen, beseft ze dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn. Haar moeder helpt haar te
vluchten en regelt een onder-komen bij een oude kennis aan het hof van Brightwell. Daar vangt Olivia, die door het trauma niet meer kan spreken, een geheim gesprek op tussen
de heer des huizes en zijn zoon Edward. Edward ontdekt dat Olivia op de hoogte is van informatie die zijn reputatie kan schaden en stelt haar aan als gouvernante om haar in de
gaten te kunnen houden. Maar hoe vaker hun paden elkaar kruisen, hoe duidelijker wordt dat zij niet zijn grootste bedreiging, maar juist zijn redding blijkt te zijn. Na
Onvoorwaardelijk en De apothekersdochter schreef Julie Klassen opnieuw een prachtige historische thriller die speelt in de Regency-periode in Engeland. Liefhebbers van Jane
Austen kunnen hun hart ophalen aan De stille gouvernante!
Laat mij niet los Karen Kingsbury 2012-08-30 Molly en Jack Campbell hebben alles wat hun hartje begeert. Een geweldig huis in een dure wijk, een goedbetaalde baan en een
prachtige kleine jongen met de naam Joey. Het leven kan niet mooier. Totdat blijkt dat de adoptiepapieren van Joey niet rechtsgeldig zijn. De biologische vader van Joey, Rip,
heeft zijn straf in de gevangenis uitgezeten en wil zijn zoon terug. Hij ontdekt dat zijn handtekening onder de adoptiepapieren door de moeder van Joey is vervalst. Een rechter is
het met Rip eens en verklaart de adoptie ongeldig. Joey, die nooit iemand anders heeft gekend dan zijn ouders, bevindt zich plotseling in een turbulent huishouden met mensen
die hij niet kent en vooral, een vader die niet weet hoe hij liefde moet tonen zonder geweld te gebruiken. Molly en Jack grijpen alle mogelijkheden aan om Joey terug te krijgen,
maar lopen steeds tegen muren op. Durven ze op God te vertrouwen dat Hij uitkomst zal bieden? Kunnen ze hun zoon loslaten om hem op die manier te redden?
MacArthur Study Bible-NKJV-Large Print John MacArthur 2010-04 02
Schoon in de sluier Deeanne Gist 2012-09-03 Biltmore, eind 19e eeuw. Tillie Reese treedt aan als dienstmeisje in het landhuis van de familie Vanderbilt. Ze is ondersteboven
van hun rijk- dom en van hun bode, die ze etiquette moet aanleren. Een relatie tussen het personeel is echter ten strengste verboden: als Tillie en Mack hun hart verliezen, raken
ze ook hun baan kwijt. En Mack heeft zijn salaris juist hard nodig om voor zijn zusje te kunnen zorgen. Zullen de twee alles ris-keren voor hun ontluikende liefde?
Diepste verlangen Beverly Lewis 2016-09-21 Deel 3 `Diepste verlangen`. De populaire Nellie Fisher-serie van de Amerikaanse schrijfster Beverly Lewis is nu gebundeld in een
trilogie. Hoofdpersoon Nellie Fisher bevindt zich in een moeilijke positie als haar familie overweegt zich af te scheiden van de Amish-kerk. Als dat gebeurt, verliest Nellie haar
geliefde Caleb. Hij houdt namelijk vast aan de wegen van de Old Order-gemeenschap. Maar als Nellie voor Caleb kiest, moet ze haar familie loslaten. Is er een uitweg voor haar
dilemma? De Nellie Fisher trilogie van Beverly Lewis bevat de titels De breuk, Verboden wegen en Diepste verlangen.
De liefde heeft soms veel tijd nodig Jeanette Oke 2012-12-07 Janette Oke beschrijft in dit derde boek (een vervolg op Langzaam ontluikt de liefde en Liefde zoekt nieuwe
wegen), hoe Missie, de volwassen geworden dochter van Marty en Clark, met haar man Willy haar eigen weg zoekt in het Westen van Noord-Amerika. De tocht naar hun nieuwe
ranch (we spreken hier over het midden van de vorige eeuw) gaat gepaard met veel hindernissen en nieuwe uitdagingen.
Een hoopvolle toekomst Karen Kingsbury 2020-01-15 Een ontroerend verhaal over pijn, geheimen, verbroken relaties en een liefde die zo sterk is dat het families weer
samenbrengt. Josh kan niet veel goeddoen in de ogen van zijn ouders, maar slechts weinig mensen weten dat Josh een held is, die het liefst verenigd wil worden met een dochter
die hij nooit heeft ontmoet. Als het noodlot opnieuw toeslaat, ontdekt zijn naaste familie dat ze hem nooit echt hebben gekend. Wie kent Karen Kingsbury niet? Ze is de absolute
nummer één van christelijke romanschrijvers in Amerika. Ze schreef onder meer de bestseller 'Nooit te laat' en meer dan dertig andere aangrijpende romans. Ze won talloze
prijzen en veel van haar boeken zijn verfilmd.

Tegen de stroom in Lynn Austin 2012-02-23 Harriet Sherwood keek altijd op tegen haar grootmoeder. Maar als ze de beslissing neemt haar oma te volgen in haar gevecht tegen
sociale ongelijkheid, belandt ze uiteindelijk in de gevangenis. Harriet kon niet voorzien dat de agent die haar arresteerde, Tommy O'Reilly zou zijn - de grootste vijand uit haar
jeugd en een beruchte pestkop. In de gevangenis heeft Harriet alle tijd van de wereld en vult haar dagen met het ophalen van herinneringen aan de drie generaties vrouwen die
haar zijn voorgegaan. In elk verhaal klinkt de kracht van haar familie en het diepe geloof in de rechtvaardige God sterk door. Uiteindelijk helpen de herinneringen Harriet om
haar eigen doelen te bepalen en geven haar de moed om ze na te streven.
Eva's dochters Lynn Austin 2013-09-24 Vier generaties vrouwen dragen allemaal de gevolgen van een vreselijk geheim. Een meeslepend verhaal over vier onvergetelijke
vrouwen, hun strijd, hun geloofscrises en hun overwinningen. Een diep verlangen naar liefde en waardigheid verbindt de vier vrouwen in dit ontroerende boek. Zij moeten leren
omgaan met de keuzes die zij maakten en die hun moeders vóór hen maakten. Maar de vicieuze cirkel die hen al tientallen jaren gevangen houdt, blijkt moeilijk te
doorbreken.¶Al meer dan vijftig jaar leeft de tachtigjarige Emma Bauer met een geheim, dat zij uit alle macht verborgen heeft gehouden. Maar als zij ziet hoe het huwelijk van
haar kleindochter in het slop raakt, realiseert Emma zich dat de leugens over haar eigen huwelijk de levens van haar dierbaren verwoesten. Kan zij haar kleindochter helpen de
erfenis van verkeerde keuzes van zich af te werpen? Of neemt zij haar geheim en haar gebroken hart mee het graf in?¶Een meeslepend verhaal over vier onvergetelijke
vrouwen, hun strijd, hun geloofscrises en hun overwinningen.¶Lynn Austin schreef vele succesvolle romans, waaronder De boomgaard, Bevrijdend licht, Eigen wegen en Het
huis van mijn moeder. Naast auteur is ze een veelgevraagd spreekster. Ze woont met haar gezin in Illinois.
Wachten op de morgen Karen Kingsbury 2016-07-14 ‘Wachten op de morgen’ van Karen Kingsbury: een roman over rouw en de weg naar vergeving. Terwijl Hannah op de
thuiskomst van haar gezin wacht, realiseert ze zich hoeveel ze heeft om dankbaar voor te zijn. Tegenspoed lijkt alleen anderen te overkomen, niet haar. Maar de avond valt en
Hannah begint zich zorgen te maken. Ze hadden allang thuis moeten zijn. En dan krijgt ze het gevreesde bericht: ‘Er is een ongeluk gebeurd...’ Een dronken chauffeur heeft de
auto aangereden en Hannahs man en oudste dochter zijn daarbij om het leven gekomen. Hannah is gebroken van verdriet. Het enige wat haar nog op de been houdt, is het
verlangen naar wraak. Maar haar strijd om genoegdoening kan haar niet de rust geven die ze zoekt en dreigt haar jongste dochter ten gronde te richten. Kan ze het leren
loslaten? Of het al te laat? ‘Wachten op de morgen’ is het eerste deel in de Vol vertrouwen-trilogie. Het verhaal gaat verder met ‘Tweede kans’ en ‘Kostbaar geschenk’.
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De sterke band van de liefde Janette Oke 2012-12-11 Levensechte en eerlijke historische romans over de pioniers van Noord-Amerika In De sterke band van de liefde zijn
Missie, de dochter van Marty en Clark Davis, en haar man Willie op bezoek als vader Clark een ongeval krijgt en een been moet missen. Hoe moet het gezin nu een toekomst
opbouwen?
De laatste bruid Beverly Lewis 2014-10-23 `De laatste bruid , het vijfde en laatste deel van de Hickory Hollow-serie van Beverly Lewis, vertelt het verhaal van de jonge Amish
vrouw Tessie Miller. Tessie is de laatste van haar vijf zussen die nog vrijgezel is. Ze heeft haar zinnen gezet op Marcus King, maar haar vader vindt hem geen goede partij voor
haar. Ze laat zich door Marcus schaken en samen vluchten ze naar de Englische wereld om vervolgens berouwvol terug te keren in de hoop dat ze haar ouders kan overhalen de
liefde tussen haar en Marcus een echte kans te geven. Maar dan dreigt Tessie verstoten te worden uit de Amish gemeenschap. Is er nog hoop ondanks haar benarde situatie?
Liefde vindt een thuis Janette Oke 2012-11-26 In Liefde vindt een thuis moet Belinda een moeilijke keuze maken. Kiest ze voor het bruisende leven in de stad of voor dat op het
platteland, waar ze is opgegroeid? Ze realiseert zich dat ze is vervreemd van de idealen die ze van huis uit heeft meegekregen: geloof, liefde en familie. En die kan ze maar op
één manier hervinden
Je geloof verdedigen / druk 1 R.C. Sproul 2007-05 Inleiding tot de apologetiek (verdediging) van het christelijk geloof, door de Amerikaanse evangelicale theoloog.
Het huis van mijn moeder Lynn Austin 2013-08-16 Nieuwe roman in de stijl van bestseller Eva's dochters. Vier generaties vrouwen, elk op zoek naar een beter bestaan dan dat
van hun moeder. Vijfendertig jaar geleden verbrak Kathleen het contact met haar familie - net als haar moeder en grootmoeder vóór haar deden, liet ze alles achter zich en
bouwde ze elders een nieuw bestaan op. Ogenschijnlijk heeft Kathleen alles gekregen waarnaar ze verlangde: ze is gtrouwd met een zorgzame man, heeft een geweldige dochter
en komt in materieel opzicht niets te kort. Maar onder de oppervlakte vertoont haar leven barsten en scheuren. De wonden van Kathleens jeugd zijn nooit geheeld. Haar relatie
met haar dochter staat onder druk, omdat Kathleen niet weet hoe ze haar liefde moet tonen. Wanneer ze onverwacht wordt uitgenodigd om haar familie te bezoeken, besluit ze
het verleden onder ogen te zien en eindelijk te spreken over alles wat ze al die jaren verzwegen heeft. Misschien kan ze in de keuzes van haar moeder en grootmoeder de
antwoorden vinden op haar vragen... en misschien ligt daar ook de weg naar haar dochters hart.
In wonderland Lynn Austin 2011-12-21 Alice Grace Ripley leeft in een droomwereld met haar neus in de boeken. Maar aan haar zorgeloze bestaan komt plotseling een einde
als haar vriend Gordon hun relatie verbreekt. Hij vindt dat Alice te veel in een fantasiewereld leeft.Als ze dan ook nog haar geliefde baan in de bibliotheek kwijtraakt omdat er
bezuinigd moet worden, vlucht ze naar de bergen van Kentucky om vijf dozen met boeken te doneren aan de bibliotheek in het kleine mijnwerkersstadje Acorn.Eenmaal daar
aangekomen biedt ze aan om twee weken als vrijwilliger te werken in de bibliotheek. De bibliothecaris en de vier vrouwen die boeken naar afgelegen plekken brengen, blijken
echter anders dan ze had verwacht. Alice ontdekt dat het echte leven met al zijn avonturen, mysteries en romantiekveel mooier kan zijn dan ze ooit had durven dromen.
Toevlucht Lynn Austin 2012-11-16 Als haar huwelijk na 22 jaar gestrand is, vertrekt een verbitterde Abby naar Israël om deel te nemen aan een archeologische opgraving. Zij
hoopt in Israël weer tot rust te komen. Meteen bij aankomst in het Beloofde Land wordt Abby echter geconfronteerd met geweld. De opgraving staat onder leiding van Hannah
Rahov, een oudere archeologe. Abby en Hannah sluiten al snel hechte vriendschap. Wanneer ze bij hun graafwerk op een inscriptie 'Leah' stuiten, probeert Abby het leven van
deze vrouw uit de eerste eeuw te reconstrueren. Leah moest zich als christen staande houden ten tijde van de Zelotenopstand tegen de Romeinen. Gaandeweg vertelt ook Hannay
aan Abby haar levensverhaal, dat nauw verweven is met de geschiedenis van Israël. Maar niet alleen de mysteries van het verleden worden in de opgraving onthuld. Ook het
heden heeft zijn geheimen, en Abby raakt verstrikt in een web van intriges waarvan zij zelf bijna het slachtoffer wordt.
Elke nieuwe morgen Karen Kingsbury 2013-08-16 Ali is een fervent paardrijdster. Behalve haar naaste familie weet niemand hoe slecht dat voor haar is: ze lijdt namelijk aan
taaislijmziekte. Maar Ali is vastbesloten te léven voordat het onvermijdelijke einde komt. Een dappere jonge vrouw met taaislijmziekte. Tot tranen toe ontroerend Cody is een
stoere rodeorijder. Zijn woede jegens zijn vader, die hem in de steek liet toen hij acht jaar was, geeft hem de kracht waarmee hij de stieren in de rodeoarena de baas kan. Voor
mensen sluit hij zich af. Al neemt altijd deel aan de paardenraces die aan rodeo"s voorafgaan. Ze houdt haar ziekte angstvallig geheim. Wanneer Cody echter haar geheim
ontdekt, laat ze hem aarzelend toe in haar wereld. Bij elkaar vinden ze ware liefde, en Cody vindt genezing voor de wonden uit zijn jeugd. Maar hun tijd samen is slechts kort en
elke nieuwe morgen is oneindig kostbaar.
Kostbaar geschenk Karen Kingsbury 2013-08-21 Vier jaar geleden verloor Hannah haar man en dochter. Nu is ze hertrouwd met Matt. Ze willen graag een kind adopteren en
nemen daarom Grace in hun gezin op. Maar juist als alles goed lijkt te gaan, moeten ze Grace weer afstaan. Kan Hannah het aan om opnieuw een dochter te verliezen? Jade en
Tanner zijn opgetogen als Jade in verwachting blijkt te zijn. Dan krijgen ze echter te horen dat Jade ernstig ziek is. Jade en Tanner staan voor moeilijke keuzes. Is hun liefde en
hun geloof sterk genoeg om hen hier doorheen te helpen?

nasb-the-macarthur-study-bible-bonded-leather- Downloaded from artige.no on October 7, 2022
black
by guest

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

