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Soms gaat het de mensen in de wereld goed. Soms gaat het hen slecht. Dat is altijd zo geweest,
maar zal het ook zo blijven? De vertellers van de bijbel vroegen zich dat ook af. Met hen ging het
slecht. Ze leefden als ballingen in Babylon en ze probeerden elkaar hoop te geven en moed in te
spreken met de verhalen over de trouw van God. God had beloofd dat ze eens zouden terugkeren in
het land van hun voorouders. Die verhalen zijn niet alleen moedgevend, maar ook spannend. Ze
vertellen over Jozef, die zo'n ergernis was voor z'n broers, dat ze hem als slaaf verkochten en naar
Egypte lieten wegvoeren. Maar God liet hem niet in de steek, want hij bracht het tot onderkoning bij
de farao.En over aartsvader Jakob, die met zijn zonen de hongersnood ontvluchtte en van wie de
afstammelingen in datzelfde land Egypte tot een groot volk uitgroeiden. Zo groot, dat zelfs de farao
er bang van werd en hen tot dwangarbeiders maakte. Ook hen liet God niet in de steek, want Hij gaf
Mozes opdracht om dat volk uit de handen van de farao te bevrijden. Veertig jaar zwierf het volk van
Israël door de woestijn en het vroeg zich af: 'Komen wij ooit nog in het land, dat God ons beloofd
heeft? Hadden wij niet beter bij de vleespotten in Egypte kunnen blijven?' Toch kregen zij uiteindelijk
hun land van 'melk en honing'.Deze en andere verhalen hebben hun betekenis voor deze tijd nog
niet verloren. Ze zijn opnieuw verteld door Henk Barnard met kleurenillustraties van Reintje Venema.
Dit is het tweede deel van een serie van drie boeken.
In deze bundel zijn opgenomen: 39 vertellingen uit het Oude Testament met ruim 160
kleurenillustraties van Reintje Venema. Het Verhaal 0.T.2 is wekelijks uitgezonden op de televisie
doorIKON-KRO/RKK.
Vanaf 10 jaar

Omschrijving inhoud in boek,
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