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ELJADA
INTRODUCTIE

Wat leuk. Je hebt de catalogus van
Eljada voor je. Eljada is de christelijke
sieradenwebshop van Nederland.
Onze specialiteit is handgemaakte
sieraden. Zo zijn de sieraden in deze
catalogus handgemaakt en daardoor
ook uniek in zijn eigen soort.
WAT IS ELJADA?

De Hebreeuwse naam Eljada betekent 'God weet' of 'God kent'. God kent
iedereen bij naam en weet wat mensen bezighoudt. Sterker nog; Hij heeft
de mensen zelf gemaakt. Ze zijn naar Zijn beeld geschapen. In de Bijbel
kun je lezen over zowel innerlijke als uiterlijke schoonheid. Nog steeds
wordt uiterlijke schoonheid onder andere ook bepaald door de sieraden die
je draagt!
Elk sieraad bij Eljada heeft een Bijbelse naam. De beschrijving van deze
naam wordt meegeleverd bij elk sieraad. De sieraden zijn allemaal voorzien
van een christelijke boodschap. Door sieraden van Eljada te dragen of weg
te geven, geef jij ook een boodschap door naar de wereld om je heen. We
hopen dat de sieraden van Eljada zo ook aanleiding mogen zijn voor mooie
en leuke gesprekken.
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The women’s place
Sieraden voor vrouwen

ARMBANDEN
Women

LOÏS - LICHTROZE

Loïs was een vrouw die door Paulus geprezen werd
om haar grote geloof. Deze armband verbindt jou
met deze vrouw. (2 Timotheüs 1)
Prijs: € 14,99
Artikelnummer: 201101070
Kenmerk: Armband facetkralen

LOÏS - LILA

Loïs was een vrouw die door Paulus geprezen werd
om haar grote geloof. Deze armband verbindt jou
met deze vrouw. (2 Timotheüs 1)
Prijs: € 14,99
Artikelnummer: 201101071
Kenmerk: Armband facetkralen

LOÏS - PAARS

Loïs was een vrouw die door Paulus geprezen werd
om haar grote geloof. Deze armband verbindt jou
met deze vrouw. (2 Timotheüs 1)
Prijs: € 14,99
Artikelnummer: 201101081
Kenmerk: Armband facetkralen
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NAAM BEDRIJF

MARTA - LICHT PERZIK

Deze armband verbindt jou met een dienende en
gastvrije vrouw. (Lucas 10:38-41)
Prijs: € 11,99
Artikelnummer: 201101072
Kenmerk: Leatherlook armband

MARTA - OUD ROZE

Deze armband verbindt jou met een dienende en
gastvrije vrouw. (Lucas 10:38-41)
Prijs: € 11,99
Artikelnummer: 201101073
Kenmerk: Leatherlook armband

MARTA - CHRYSOLIET GROEN

Deze armband verbindt jou met een dienende en
gastvrije vrouw. (Lucas 10:38-41)
Prijs: € 11,99
Artikelnummer: 201101080
Kenmerk: Leatherlook armband
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NAAM BEDRIJF

NOA - TURQUOISE

Noa kwam samen met haar zussen op voor het
erfrecht van vrouwen. Wees net als Noa een sterke
vrouw. (Numeri 27:1-11)
Prijs: € 17,99
Artikelnummer: 201101064
Kenmerk: Dreamz koord armband met kruis

NOA - BLAUW

Noa kwam samen met haar zussen op voor het
erfrecht van vrouwen. Wees net als Noa een sterke
vrouw. (Numeri 27:1-11)
Prijs: € 17,99
Artikelnummer: 201101065
Kenmerk: Dreamz koord armband met kruis

NOA - ROZE

Noa kwam samen met haar zussen op voor het
erfrecht van vrouwen. Wees net als Noa een sterke
vrouw. (Numeri 27:1-11)
Prijs: € 17,99
Artikelnummer: 201101066
Kenmerk: Dreamz koord armband met kruis

NOA - WIT

Noa kwam samen met haar zussen op voor het
erfrecht van vrouwen. Wees net als Noa een sterke
vrouw. (Numeri 27:1-11)
Prijs: € 17,99
Artikelnummer: 201101067
Kenmerk: Dreamz koord armband met kruis
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NAAM BEDRIJF

JOHN 3:16 - LICHTROZE

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige
Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem
gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven
heeft (Johannes 3:16)
Prijs: € 9,95
Artikelnummer: 201101093
Kenmerk: Glaskralen armband
JOHN 3:16 - LICHTBLAUW

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige
Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem
gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven
heeft (Johannes 3:16)
Prijs: € 9,95
Artikelnummer: 201101094
Kenmerk: Glaskralen armband
JOHN 3:16 - LICHTGROEN

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige
Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem
gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven
heeft (Johannes 3:16)
Prijs: € 9,95
Artikelnummer: 201101095
Kenmerk: Glaskralen armband
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LOVE NEVER FAILS

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent
geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen
zelfgenoegzaamheid. (1 Korintiërs 13)
Prijs: € 15,00
Artikelnummer: 201101096
Kenmerk: Verzilverde armband

SERENITY PRAYER

God grant me the serenity to accept the things I
cannot change; courage to change the things I can;
and wisdom to know the difference.
Prijs: € 15,00
Artikelnummer: 201101097
Kenmerk: Verzilverde armband

LOVE / FAITH

We mogen ons vertrouwen in de Heer stellen, want
Hij heeft ons al liefde gegeven. (1 Johannes 4:16)
Prijs: € 15,00
Artikelnummer: 201101098
Kenmerk: Verzilverde armband
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MARIA - BLAUW

Deze armband verbindt jou aan een vrouw die een
belangrijke en bijzondere rol in Gods reddingsplan
met de wereld had. (Lucas 1:1-56)
Prijs: € 11,95
Artikelnummer: 201101034
Kenmerk: Glasparel armband

MARIA - ROZE

Deze armband verbindt jou aan een vrouw die een
belangrijke en bijzondere rol in Gods reddingsplan
met de wereld had. (Lucas 1:1-56)
Prijs: € 11,95
Artikelnummer: 201101046
Kenmerk: Glasparel armband

MARIA - PAARS

Deze armband verbindt jou aan een vrouw die een
belangrijke en bijzondere rol in Gods reddingsplan
met de wereld had. (Lucas 1:1-56)
Prijs: € 11,95
Artikelnummer: 201101087
Kenmerk: Glasparel armband

MARIA - GOUDBRUIN

Deze armband verbindt jou aan een vrouw die een
belangrijke en bijzondere rol in Gods reddingsplan
met de wereld had. (Lucas 1:1-56)
Prijs: € 11,95
Artikelnummer: 201101088
Kenmerk: Glasparel armband
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MARIA - GRIJS

Deze armband verbindt jou aan een vrouw die een
belangrijke en bijzondere rol in Gods reddingsplan
met de wereld had. (Lucas 1:1-56)
Prijs: € 11,95
Artikelnummer: 201101062
Kenmerk: Glasparel armband

MARIA - LILA

Deze armband verbindt jou aan een vrouw die een
belangrijke en bijzondere rol in Gods reddingsplan
met de wereld had. (Lucas 1:1-56)
Prijs: € 11,95
Artikelnummer: 201101069
Kenmerk: Glasparel armband
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ABIGAÏL - PAARS/WIT/ROZE

Abigaïl wordt in de Bijbel omschreven als een vrouw
die een helder verstand had en mooi was om te
zien. (1 Samuël 25)
Prijs: € 18,95
Artikelnummer: 201101030
Kenmerk: Glasparel armbanden

ABIGAÏL - AQUA/ZILVERLILA/PAARS

Abigaïl wordt in de Bijbel omschreven als een vrouw
die een helder verstand had en mooi was om te
zien. (1 Samuël 25)
Prijs: € 18,95
Artikelnummer: 201101089
Kenmerk: Glasparel armband

ABIGAÏL - ZILVERLILA/GRIJS/WIT

Abigaïl wordt in de Bijbel omschreven als een vrouw
die een helder verstand had en mooi was om te
zien. (1 Samuël 25)
Prijs: € 18,95
Artikelnummer: 201101090
Kenmerk: Glasparel armband
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ABIGAÏL - BORDEAUX/WIT/LILAROZE

Abigaïl wordt in de Bijbel omschreven als een vrouw
die een helder verstand had en mooi was om te
zien. (1 Samuël 25)
Prijs: € 18,95
Artikelnummer: 201101043
Kenmerk: Glasparel armbanden

ABIGAÏL - GRIJS/LILAROZE/WIT

Abigaïl wordt in de Bijbel omschreven als een vrouw
die een helder verstand had en mooi was om te
zien. (1 Samuël 25)
Prijs: € 18,95
Artikelnummer: 201101044
Kenmerk: Glasparel armbanden
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NOTHING IS IMPOSSIBLE

Voor God is niets onmogelijk.
(Lucas 1:37)

Prijs: € 12,95
Artikelnummer: 201101099
Kenmerk: Verzilverde armband met cabochon

PROVERBS 31

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Uit haar
verschijning spreken kracht en waardigheid.
(Spreuken 31:10-31)
Prijs: € 12,95
Artikelnummer: 201101100
Kenmerk: Verzilverde armband met cabochon

JEREMIAH 29:11 - RVS

For I know the plans I have for you, declares the
Lord, plans to prosper you and not to harm you,
plans to give you hope and a future.
Prijs: € 15,00
Artikelnummer: 201101085
Kenmerk: RVS armband

SERENITY PRAYER - RVS

God grant me the serenity to accept the things I
cannot change, courage to change the things I can
and the wisdom to know the difference.
Prijs: € 15,00
Artikelnummer: 201101086
Kenmerk: RVS armband
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ONZE VADER - GOUDKLEUR

Driedelige armband met het Onze Vader erop (in
het Engels).

Prijs: € 25,00
Artikelnummer: 201101049
Kenmerk: Armbanden setje

ONZE VADER - LILAROZE

Driedelige armband met het Onze Vader erop (in
het Engels).

Prijs: € 25,00
Artikelnummer: 201101050
Kenmerk: Armbanden setje
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SALOME - LILAROZE

Salome was één van de vrouwen die Jezus altijd
trouw volgde. Dit sieraad symboliseert dat jij Hem
ook volgt. (Markus 15-16)
Prijs: € 10,00
Artikelnummer: 201101051
Kenmerk: Glasparel armband met strass kruis

SALOME - GRIJS

Salome was één van de vrouwen die Jezus altijd
trouw volgde. Dit sieraad symboliseert dat jij Hem
ook volgt. (Markus 15-16)
Prijs: € 10,00
Artikelnummer: 201101059
Kenmerk: Glasparel armband met strass kruis

RACHAB - GRIJS

Rachab is één van de weinige vrouwen die is
opgenomen in de lijst met geloofshelden.
(Handelingen 11)
Prijs: € 16,95
Artikelnummer: 201101079
Kenmerk: Glasparel en facetkralen armband

SIFRA - TURQUOISE BEIGE

Sifra was een vrouw vol ontzag voor God en die
daarom door God gezegend werd. (Exodus 1:1022)
Prijs: € 13,50
Artikelnummer: 201101092
Kenmerk: Glaskralen armband
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SARA

God zegende Sara door haar een kind te geven op
hoge leeftijd. Weet dat God jou ook altijd zegent!
(Genesis 21)
Prijs: € 12,50
Artikelnummer: 201101024
Kenmerk: Keramieken en facetkralen armband

LELIE

Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het
veld. Ze werken niet en weven niet. ‘….’ met hoeveel
meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden?
Prijs: € 12,50
Artikelnummer: 201101060
Kenmerk: Facetkralen armband

HANNA

Hanna kon geen kinderen krijgen. Gebukt onder dit
leed ging ze naar God en stelde haar vertrouwen op
Hem. God zegende Hanna met een kind, Samuël.
Prijs: € 19,95
Artikelnummer: : 201101058
Kenmerk: Houten kralen armband
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VRUCHT VAN DE GEEST - BLAUW

Armband met de vrucht van de Geest in het
Engels op de bedels. (Galaten 5:22)
Prijs: € 19.99
Artikelnummer: 201111001
Kenmerk: Facetkralen armband

VRUCHT VAN DE GEEST - WIT

Armband met de vrucht van de Geest in het
Engels op de bedels. (Galaten 5:22)
Prijs: € 18,99
Artikelnummer: 201111005
Kenmerk: Glasparel armband

VRUCHT VAN DE GEEST - GRIJS/WIT

Armband met de vrucht van de Geest in het
Engels op de bedels. (Galaten 5:22)
Prijs: € 19,99
Artikelnummer: 201111006
Kenmerk: Facetkralen armband
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VRUCHT VAN DE GEEST - ZILVER/WIT

Armband met de vrucht van de Geest in het
Engels op de bedels. (Galaten 5:22)
Prijs: € 22,99
Artikelnummer: 201111003
Kenmerk: Zilverkleurige bedelarmband

VRUCHT VAN DE GEEST - ZILVER/LILA

Armband met de vrucht van de Geest in het
Engels op de bedels. (Galaten 5:22)
Prijs: € 22,99
Artikelnummer: 201111007
Kenmerk: Zilverkleurige bedelarmband
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NAAM BEDRIJF

JOCHEBED - WIT
Jochebed was de moeder van Mirjam, Aäron en Mozes. Ze
vertrouwde Mozes aan Gods handen toe. Later gebruikt
God Mozes om zijn volk te bevrijden uit Israël.
Prijs: € 8,50
Productnummer: 201101027
Kenmerk: Leatherlook wikkelarmband

JOCHEBED - ZWART
Jochebed was de moeder van Mirjam, Aäron en Mozes. Ze
vertrouwde Mozes aan Gods handen toe. Later gebruikt
God Mozes om zijn volk te bevrijden uit Israël.
Prijs: € 8,50
Artikelnummer: 201101028
Kenmerk: Leatherlook wikkelarmband

JOCHEBED - BRUIN
Jochebed was de moeder van Mirjam, Aäron en Mozes. Ze
vertrouwde Mozes aan Gods handen toe. Later gebruikt
God Mozes om zijn volk te bevrijden uit Israël.
Prijs: € 8,50
Artikelnummer: 201101029
Kenmerk: Leatherlook wikkelarmband
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KETTINGEN
Women

NAAM BEDRIJF
BELIEVE

Jezus roept ons vaak op om te geloven en elke dag
moeten we die keuze weer bewust maken.
Prijs: € 12,50
Artikelnummer: 201105036
Kenmerk: Lange ketting met cabochon

HOPE

Hoop is uitzicht met zekerheid hebben! Wat een
enorme troost mag dat voor jou zijn.
(Hebreeën 6:18, 19)
Prijs: € 12,50
Artikelnummer: 201105037
Kenmerk: Lange ketting met cabochon

FAITH

Als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan
zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van
hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen.
Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.’ (Matteüs 17:20)
Prijs: € 12,50
Artikelnummer: 201105038
Kenmerk: Lange ketting met cabochon

PROVERBS 31

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Uit haar
verschijning spreken kracht en waardigheid.
(Spreuken 31:10-31)
Prijs: € 12,50
Artikelnummer: 201105039
Kenmerk: Lange ketting met cabochon
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HEBREWS 1:1

Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we
hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat
we niet zien. (Hebreeën 1:11)
Prijs: € 12,50
Artikelnummer: 201105044
Kenmerk: Lange ketting met cabochon

NOTHING IS IMPOSSIBLE

Voor God is niets onmogelijk.
(Lucas 1:37)
Prijs: € 12,50
Artikelnummer: 201105045
Kenmerk: Lange ketting met cabochon

JOSHUA 1:9

Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig,
laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want
waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij.
(Jozua 1:9)
Prijs: € 12,50
Artikelnummer: 201105046
Kenmerk: Lange ketting met cabochon
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SIPPORA - BRUIN
Sippora was de vrouw van Mozes. Sippora redt Mozes’
leven, als God hem op een nacht wil doden, door hem te
besnijden. (Exodus 2:16-22, Exodus 4:24,25)
Prijs: € 12,50
Artikelnummer: 201105030
Kenmerk: Lange ketting met acryl kralen

SIPPORA - GOUDKLEUR
Sippora was de vrouw van Mozes. Sippora redt Mozes’
leven, als God hem op een nacht wil doden, door hem te
besnijden. (Exodus 2:16-22, Exodus 4:24,25)
Prijs: € 12,50
Artikelnummer: 201105032
Kenmerk: Lange ketting met acryl kralen

HADASSA - DONKERGROEN
Vertrouw op God, want net als Hadassa ben jij misschien
wel bestemd voor een tijd als deze. (Ester 1-10)
Prijs: € 15,00
Artikelnummer: 201105033
Kenmerk: Lange ketting facet glaskralen

HADASSA - LICHTGROEN
Vertrouw op God, want net als Hadassa ben jij misschien
wel bestemd voor een tijd als deze. (Ester 1-10)
Prijs: € 15,00
Artikelnummer: 201105034
Kenmerk: Lange ketting facet glaskralen
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MIRJAM - LICHTGROEN

Mirjam is de allereerste profetes die genoemd word
in de Bijbel. (Exodus 15:20)
Prijs: € 16,95
Artikelnummer: 201105041
Kenmerk: Lange ketting met kruis en facetkralen

MIRJAM - DONKERGROEN

Mirjam is de allereerste profetes die genoemd word
in de Bijbel. (Exodus 15:20)
Prijs: € 16,95
Artikelnummer: 201105042
Kenmerk: Lange ketting met kruis en facetkralen

MIRJAM - BEIGE

Mirjam is de allereerste profetes die genoemd word
in de Bijbel. (Exodus 15:20)
Prijs: € 16,95
Artikelnummer: 201105043
Kenmerk: Lange ketting met kruis en facetkralen
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CHLOË - BRUIN
Chloë is één van de eerste christenen en ze wordt één keer
genoemd betreft de eenheid van de kerk. Deze eenheid is
nu ook alleen maar te behouden door het geloof in Jezus.
Prijs: € 17,50
Artikelnummer: 201105024
Kenmerk: Lange ketting met glasparels

CHLOË - ROZE
Chloë is één van de eerste christenen en ze wordt één keer
genoemd betreft de eenheid van de kerk. Deze eenheid is
nu ook alleen maar te behouden door het geloof in Jezus.
Prijs: € 17,50
Artikelnummer: 201105025
Kenmerk: Lange ketting met glasparels

CHLOË - LILA
Chloë is één van de eerste christenen en ze wordt één keer
genoemd betreft de eenheid van de kerk. Deze eenheid is
nu ook alleen maar te behouden door het geloof in Jezus.
Prijs: € 17,50
Artikelnummer: 201105026
Kenmerk: Lange ketting met glasparels

CHLOË - GRIJS
Chloë is één van de eerste christenen en ze wordt één keer
genoemd betreft de eenheid van de kerk. Deze eenheid is
nu ook alleen maar te behouden door het geloof in Jezus.
Prijs: € 17,50
Artikelnummer: 201105027
Kenmerk: Lange ketting met glasparels
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CHLOË - ROOD
Chloë is één van de eerste christenen en ze wordt één keer
genoemd betreft de eenheid van de kerk. Deze eenheid is
nu ook alleen maar te behouden door het geloof in Jezus.
Prijs: € 17,50
Artikelnummer: 201105028
Kenmerk: Lange ketting met glasparels
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+31651136115

INFO@ELJADA-WEBSHOP.NL
MOTHER - WIT
“U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de
buik van mijn moeder.”
Prijs: € 17,50
Artikelnummer: 201105029
Kenmerk: Extra lange ketting voor zwangere vrouwen.
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TAMAR - GRIJS

Tamar had zo haar eigen plannen en hoop voor de
toekomst, maar God had nog veel grotere plannen
met haar. (Genesis 38)
Prijs: € 18,50
Productnummer: 201106032
Kenmerk: Korte ketting van glasparels en facetkralen

TAMAR - ROOD

Tamar had zo haar eigen plannen en hoop voor de
toekomst, maar God had nog veel grotere plannen
met haar. (Genesis 38)
Prijs: € 18,50
Artikelnummer: 201106037
Kenmerk: Korte ketting van glasparels en facetkralen

DEBORA - LILAROZE

Debora neemt in de Bijbel een bijzondere plaats in.
Waarschijnlijk is haar krachtdadige optreden, haar
geloof en haar profetische gave.
Prijs: € 16,50
Artikelnummer: 201106038
Kenmerk: Korte ketting van glasparels

DEBORA - WIT

Debora neemt in de Bijbel een bijzondere plaats in.
Waarschijnlijk is haar krachtdadige optreden, haar
geloof en haar profetische gave.
Prijs: € 16,50
Artikelnummer: 201106039
Kenmerk: Korte ketting van glasparels
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NAAM BEDRIJF

FAITH / HOPE / LOVE

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar
de grootste daarvan is de liefde.
(1 Kortintiërs 13:13)
Prijs: € 15,00
Productnummer: 201106054
Kenmerk: Korte rvs ketting met verzilverde hanger

FAITH / HOPE / LOVE

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar
de grootste daarvan is de liefde.
(1 Kortintiërs 13:13)
Prijs: € 15,00
Artikelnummer: 201106055
Kenmerk: Korte rvs ketting met verzilverde hanger
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TABITHA - ROZE

Tabitha, ook wel Dorkas genoemd, was een
vrijgevige vrouw die veel goeds deed voor andere
mensen. (Handelingen 9:32-43)
Prijs: € 7,50
Artikelnummer: 201106044
Kenmerk: Korte ketting met strass kruis

TABITHA - BLAUW

Tabitha, ook wel Dorkas genoemd, was een
vrijgevige vrouw die veel goeds deed voor andere
mensen. (Handelingen 9:32-43)
Prijs: € 7,50
Artikelnummer: 201106045
Kenmerk: Korte ketting met strass kruis
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NAAM BEDRIJF

LYDIA - HART - PAARS

Lydia is één van de vrouwen in de vroege kerk. Ze
handelde in purperstoffen. Zij geloofde in God en
stelde haar huis open voor andere gelovigen.
Prijs: € 7,95
Artikelnummer: 201106034
Kenmerk: Korte organza ketting met hart

LYDIA - KRUIS - PAARS

Lydia is één van de vrouwen in de vroege kerk. Ze
handelde in purperstoffen. Zij geloofde in God en
stelde haar huis open voor andere gelovigen.
Prijs: € 7,95
Artikelnummer: 201106042
Kenmerk: Korte organza ketting met kruis

LYDIA - FAITH - PAARS

Lydia is één van de vrouwen in de vroege kerk. Ze
handelde in purperstoffen. Zij geloofde in God en
stelde haar huis open voor andere gelovigen.
Prijs: € 7,95
Artikelnummer: 201106049
Kenmerk: Korte organza ketting met faith
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LYDIA - HART - ROZE

Lydia is één van de vrouwen in de vroege kerk. Ze
handelde in purperstoffen. Zij geloofde in God en
stelde haar huis open voor andere gelovigen.
Prijs: € 7,95
Artikelnummer: 201106041
Kenmerk: Korte organza ketting met hart

LYDIA - KRUIS - ROZE

Lydia is één van de vrouwen in de vroege kerk. Ze
handelde in purperstoffen. Zij geloofde in God en
stelde haar huis open voor andere gelovigen.
Prijs: € 7,95
Artikelnummer: 201106043
Kenmerk: Korte organza ketting met kruis

LYDIA - FAITH - ROZE

Lydia is één van de vrouwen in de vroege kerk. Ze
handelde in purperstoffen. Zij geloofde in God en
stelde haar huis open voor andere gelovigen.
Prijs: € 7,95
Artikelnummer: 201106050
Kenmerk: Korte organza ketting met faith

Pagina 35

NAAM BEDRIJF

LYDIA - HART - WIT

Lydia is één van de vrouwen in de vroege kerk. Ze
handelde in purperstoffen. Zij geloofde in God en
stelde haar huis open voor andere gelovigen.
Prijs: € 7,95
Artikelnummer: 201106051
Kenmerk: Korte organza ketting met hart

LYDIA - KRUIS - WIT

Lydia is één van de vrouwen in de vroege kerk. Ze
handelde in purperstoffen. Zij geloofde in God en
stelde haar huis open voor andere gelovigen.
Prijs: € 7,95
Artikelnummer: 201106052
Kenmerk: Korte organza ketting met kruis

LYDIA - FAITH - WIT

Lydia is één van de vrouwen in de vroege kerk. Ze
handelde in purperstoffen. Zij geloofde in God en
stelde haar huis open voor andere gelovigen.
Prijs: € 7,95
Artikelnummer: 201106053
Kenmerk: Korte organza ketting faith
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OORBELLEN
Women
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KINGDOM - LILAROZE/WIT

In de Bergrede vertelt Jezus hoe je het koninkrijk in
de Hemel kunt verkrijgen. Dit krijg je door de liefde
van Jezus en de oneindige genade die Hij geeft.
Prijs: € 8,50
Artikelnummer: 201110028
Kenmerk: Oorbellen met glasparels

KINGDOM - GOUDKLEUR/WIT

In de Bergrede vertelt Jezus hoe je het koninkrijk in
de Hemel kunt verkrijgen. Dit krijg je door de liefde
van Jezus en de oneindige genade die Hij geeft.
Prijs: € 8,50
Artikelnummer: 201110029
Kenmerk: Oorbellen met glasparels

KINGDOM - PAARS/WIT

In de Bergrede vertelt Jezus hoe je het koninkrijk in
de Hemel kunt verkrijgen. Dit krijg je door de liefde
van Jezus en de oneindige genade die Hij geeft.
Prijs: € 8,50
Artikelnummer: 201110030
Kenmerk: Oorbellen met glasparels
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GIVEN - WIT

De genade van God is zo enorm groot dat we die
nooit kunnen verdienen. Het wordt ons gegeven in
Jezus Christus, onze Heer.
Prijs: € 6,95
Artikelnummer: 201110045
Kenmerk: Oorbellen met schelp kruis

GIVEN - AQUA

De genade van God is zo enorm groot dat we die
nooit kunnen verdienen. Het wordt ons gegeven in
Jezus Christus, onze Heer.
Prijs: € 6,95
Artikelnummer: 201110046
Kenmerk: Oorbellen met schelp kruis

GIVEN - TURQUOISE

De genade van God is zo enorm groot dat we die
nooit kunnen verdienen. Het wordt ons gegeven in
Jezus Christus, onze Heer.
Prijs: € 6,95
Artikelnummer: 201110047
Kenmerk: Oorbellen met schelp kruis
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GRACE - WIT

Het is genade dat Jezus voor iedereen is gestorven
aan het kruis. Hij heeft alle zonden op Zich
genomen. Hij houdt onvoorwaardelijk veel van jou!
Prijs: € 7,99
Artikelnummer: 201110024
Kenmerk: Oorbellen met strass kruis

GRACE - BLAUW

Het is genade dat Jezus voor iedereen is gestorven
aan het kruis. Hij heeft alle zonden op Zich
genomen. Hij houdt onvoorwaardelijk veel van jou!
Prijs: € 7,99
Artikelnummer: 201110048
Kenmerk: Oorbellen met strass kruis

GRACE - ROZE

Het is genade dat Jezus voor iedereen is gestorven
aan het kruis. Hij heeft alle zonden op Zich
genomen. Hij houdt onvoorwaardelijk veel van jou!
Prijs: € 7,99
Artikelnummer: 201110049
Kenmerk: Oorbellen met strass kruis
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FRIEND - LILAROZE

Henoch wandelde met God en God liet daarmee
Zijn vriendschap zien. Jij mag ook een vriend van
God zijn.
Prijs: € 8,00
Artikelnummer: 201110025
Kenmerk: Oorbellen met glasparel en metalen kraal

FRIEND - GOUDKLEUR

Henoch wandelde met God en God liet daarmee
Zijn vriendschap zien. Jij mag ook een vriend van
God zijn.
Prijs: € 8,00
Artikelnummer: 201110026
Kenmerk: Oorbellen met glasparel en metalen kraal

FRIEND - WIT

Henoch wandelde met God en God liet daarmee Zijn
vriendschap zien. Jij mag ook een vriend van God
zijn.
Prijs: € 8,00
Artikelnummer: 201110027
Kenmerk: Oorbellen met glasparel en metalen kraal
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ICHTHUS

Het Ichthus visje is een symbool dat al eeuwen
symbool staat voor het christendom.
Prijs: € 5,95
Artikelnummer: 201110001
Kenmerk: Oorbellen met ichthus

CROSS

Het kruis geeft mensen dus hoop en is een teken
van liefde van God voor de mensen.
Prijs: € 5,95
Artikelnummer: 201110002
Kenmerk: Oorbellen kruisje
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SPECIALS
Kerst & Pasen

NAAM BEDRIJF

GLORIA - ROOD

Deze speciale kerstarmband heeft een
symbolische betekenis in de lijn van Jezus’
geboorte.
Prijs: € 12,99
Artikelnummer: 201112007
Kenmerk: Glasparel armband

GLORIA - WIT

Deze speciale kerstarmband heeft een
symbolische betekenis in de lijn van Jezus’
geboorte.
Prijs: € 12,99
Artikelnummer: 201112008
Kenmerk: Glasparel armband

JOY TO THE WORLD - ROOD/WIT

Deze speciale kerstoorbellen hebben een
symbolische betekenis in de lijn van Jezus’
geboorte.
Prijs: € 7,95
Artikelnummer: 201112005
Kenmerk: Oorbellen

JOY TO THE WORLD - GOUD/WIT

Deze speciale kerstoorbellen hebben een
symbolische betekenis in de lijn van Jezus’
geboorte.
Prijs: € 7,95
Artikelnummer: 201112006
Kenmerk: Oorbellen
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RISEN - PASEN

Deze speciale kerstarmband heeft een
symbolische betekenis in de lijn van Jezus’
opstanding.
Prijs: € 12,99
Artikelnummer: 201113002
Kenmerk: Glasparel armband
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Men Only
Sieraden voor mannen

ARMBANDEN
Men
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PETRUS - BRUIN

Petrus was een sterke man, iemand die de leider
van de kerk moest zijn. Ben jij ook zo’n volgeling van
Jezus? (Matteüs 16:18)
Prijs: € 17,99
Artikelnummer: 201102008
Kenmerk: Lederen armband

PETRUS - ZWART

Petrus was een sterke man, iemand die de leider
van de kerk moest zijn. Ben jij ook zo’n volgeling van
Jezus? (Matteüs 16:18)
Prijs: € 17,99
Artikelnummer: 201102009
Kenmerk: Lederen armband
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ADAM - WIT

Adam was de eerste mens, Gods originele creatie.
Door Adam werd duidelijk wat de taak van een
man is. (Genesis 2,3,4)
Prijs: € 17,99
Artikelnummer: 201102016
Kenmerk: Lederen armband
ADAM - BRUIN

Adam was de eerste mens, Gods originele creatie.
Door Adam werd duidelijk wat de taak van een
man is. (Genesis 2,3,4)
Prijs: € 17,99
Artikelnummer: 201102017
Kenmerk: Lederen armband
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JOHANNES - BRUIN

Johannes was de discipel die Jezus liefhad. Deze
christelijke armband verbindt jou aan een man die
heel dicht bij Jezus heeft geleefd.
Prijs: € 8,95
Artikelnummer: 201102003
Kenmerk: Gevlochten lederen armband
JOHANNES - ZWART

Johannes was de discipel die Jezus liefhad. Deze
christelijke armband verbindt jou aan een man die
heel dicht bij Jezus heeft geleefd.
Prijs: € 8,95
Artikelnummer: 201102004
Kenmerk: Gevlochten lederen armband

ONZE VADER - BRUIN

Lederen armband met het Onze Vader erop (in het
Engels).
Prijs: € 6,99
Artikelnummer: 201102018
Kenmerk: Lederen armband
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KETTINGEN
Men

PAULUS - HOUT

Paulus was een man van God. Wees ook net als
Paulus toegewijd aan Christus en laat dit sieraad
je hieraan herinneren.
Prijs: € 7,50
Artikelnummer: 201107014
Kenmerk: Korte ketting met houten kruis

PAULUS - HOUT

Paulus was een man van God. Wees ook net als
Paulus toegewijd aan Christus en laat dit sieraad je
hieraan herinneren.
Prijs: € 7,50
Productnummer: 201107015
Kenmerk: Korte ketting met houten kruis

JONATHAN

Jonatan was een man die leek op Jezus. Hij was
de beste vriend van David.
(1 Samuel 1-31)
Prijs: € 7,95
Artikelnummer: 201107020
Kenmerk: Korte ketting met verzilverd kruis

LUCAS

Lucas was een man van geloof want hij zocht alles
over God uit en maakte veel reizen om te
evangeliseren. (Lucas 1)
Prijs: € 7,95
Productnummer: 201107021
Kenmerk: Korte ketting met verzilverd kruis
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STEFANUS - RVS

Stefanus was de eerste christen die stierf voor zijn
geloof in Jezus. Hiermee draag jij ook dat geloof
uit! (handelingen 6,7,8)
Prijs: € 11,95
Artikelnummer: 201107004
Kenmerk: Lange rvs ketting

JOZEF - RVS

Jozef was een gelovig man uit het oude testament
die vertrouwde op God. Wij mogen ook altijd op
Jezus vertrouwen.
Prijs: € 11,95
Artikelnummer: 201107009
Kenmerk: Lange rvs ketting

ANDREAS - RVS

Andreas was een van de discipelen van Jezus die
Hem in alles volgde.
Prijs: € 11,95
Artikelnummer: 201107013
Kenmerk: Lange rvs ketting
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DAVID - RVS

David was een man naar Gods hart. Davids
nageslacht kende een lange lijn van koningen en
mannen die eindigde bij de grootste koning Jezus
Prijs: € 11,95
Artikelnummer: 201107024
Kenmerk: Lange rvs ketting

ONZE VADER - RVS

Ketting met het Onze Vader erop (in het Engels).

Prijs: € 11,95
Artikelnummer: 201107027
Kenmerk: Korte rvs ketting

JESUS - RVS

Jezus is voor ons aan het kruis gegaan, waardoor
het erg mooi is om met een kruis om je nek te
lopen. Zeker dit kruis waar Jezus naam op staat.
Prijs: € 11,95
Artikelnummer: 201107028
Kenmerk: Lange rvs ketting
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PICK JESUS - BRUIN

Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal
worden gered. (Romeinen 10:13)
Prijs: € 8,50
Productnummer: 201107022
Kenmerk: Korte rvs ketting met plectrum

PICK JESUS - GRIJS

Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden
gered. (Romeinen 10:13)
Prijs: € 8,50
Productnummer: 201107023
Kenmerk: Korte rvs ketting met plectrum

BOLD

Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig,
laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want
waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij.
Prijs: € 10,00
Productnummer: 201107029
Kenmerk: Lange rvs ketting met dogtag
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Children’s Playground
Sieraden speciaal voor kinderen

JIJ BENT...BIJZONDER - BLAUW

God vindt jou zo bijzonder dat Hij jou speciaal zo
gemaakt heeft zoals jij bent. Hij heeft jou met zijn
eigen handen gemaakt, omdat jij zo
bijzonder bent.
Prijs: € 6,50
Artikelnummer: 201103008
Kenmerk: Armband houten /acryl kralen

JIJ BENT...BIJZONDER - PAARS

God vindt jou zo bijzonder dat Hij jou speciaal zo
gemaakt heeft zoals jij bent. Hij heeft jou met zijn
eigen handen gemaakt, omdat jij zo
bijzonder bent.
Prijs: € 6,50
Artikelnummer: 201103007
Kenmerk: Armband houten /acryl kralen

JIJ BENT...BIJZONDER - ORANJE

God vindt jou zo bijzonder dat Hij jou speciaal zo
gemaakt heeft zoals jij bent. Hij heeft jou met zijn
eigen handen gemaakt, omdat jij zo
bijzonder bent.
Prijs: € 6,50
Artikelnummer: 201103008
Kenmerk: Armband houten /acryl kralen

JIJ BENT...BIJZONDER - BRUIN

God vindt jou zo bijzonder dat Hij jou speciaal zo
gemaakt heeft zoals jij bent. Hij heeft jou met zijn
eigen handen gemaakt, omdat jij zo
bijzonder bent.
Prijs: € 6,50
Artikelnummer: 201103009
Kenmerk: Armband houten /acryl kralen
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JIJ BENT...BIJZONDER - ROZE

God vindt jou zo bijzonder dat Hij jou speciaal zo
gemaakt heeft zoals jij bent. Hij heeft jou met zijn
eigen handen gemaakt, omdat jij zo
bijzonder bent.
Prijs: € 6,50
Artikelnummer: 201103010
Kenmerk: Armband houten /acryl kralen

JIJ BENT...BIJZONDER - GROEN

God vindt jou zo bijzonder dat Hij jou speciaal zo
gemaakt heeft zoals jij bent. Hij heeft jou met zijn
eigen handen gemaakt, omdat jij zo
bijzonder bent.
Prijs: € 6,50
Artikelnummer: 201103011
Kenmerk: Armband houten /acryl kralen

JIJ BENT...BIJZONDER - ROOD

God vindt jou zo bijzonder dat Hij jou speciaal zo
gemaakt heeft zoals jij bent. Hij heeft jou met zijn
eigen handen gemaakt, omdat jij zo
bijzonder bent.
Prijs: € 6,50
Artikelnummer: 201103012
Kenmerk: Armband houten /acryl kralen

JIJ BENT...BIJZONDER - GEKLEURD

God vindt jou zo bijzonder dat Hij jou speciaal zo
gemaakt heeft zoals jij bent. Hij heeft jou met zijn
eigen handen gemaakt, omdat jij zo
bijzonder bent.
Prijs: € 6,50
Artikelnummer: 201103005
Kenmerk: Armband houten /acryl kralen
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ARK VAN NOACH

Kinderketting met de kleuren van de
regenboog en een “Ark van Noach”-hanger.
Prijs: € 12,50
Artikelnummer: 201108005
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Gifts for everyone
Tas-/sleutelhangers
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VLINDER - PAARS

Paarse tashanger met paarse lederen vlinder,
lila lintjes en bedel met daarop 'love the Lord
your God with all your heart'.
Prijs: € 12,50
Artikelnummer: 201118012
Kenmerk: tas-/sleutelhanger met lederen vlinder

HART - ROZE

Roze tashanger met wit lederen hartje, roze
lintjes en bedel met daarop 'love the Lord your
God with all your heart'.
Prijs: € 12,50
Artikelnummer: 201118029
Kenmerk: Tas-/sleutelhanger met lederen hart
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FAITH, HOPE, LOVE - ROZE

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de grootste daarvan is de liefde.
Prijs: € 8,50
Artikelnummer: 201118026
Tas-/sleutelhanger met faith, hope, love hart

FAITH, HOPE, LOVE - ROOD

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de grootste daarvan is de liefde.
Prijs: € 8,50
Artikelnummer: 201118027
Tas-/sleutelhanger met faith, hope, love hart

FAITH, HOPE, LOVE - BLAUW

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de grootste daarvan is de liefde.
Prijs: € 8,50
Artikelnummer: 201118028
Kenmerk: Tas-/sleutelhanger met faith, hope, love hart
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NAAM BEDRIJF
Femina Mullerstraat 40
2135 MR
Hoofddorp

Telefoon: +316 51136115
E-mail: info@eljada-webshop.com

