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Kontakbesonderhede

Plaas jou bestelling op een van die volgende maniere:
E-pos bestel@bmedia.co.za
Telefoon 0860 26 33 42 of 0860 BMEDIA
Faks 021 873 0832
Pos Bybel-Media Handel, Privaatsak X5, Wellington 7654
Koop direk by www.bybelmedia.org.za

Aankope kan kontant, per kredietkaart of
op jou gemeenterekening gedoen word
Bankbesonderhede vir inbetalings

13 Kerkmusiek
16 Kerklike benodigdhede
18 Prediking
19 Teologie
25 Kleingroepe
27 Dagstukkies

Bank ABSA Rekeningnaam Bybel-Media Handel
Rekeningnommer 405 433 6340 Takkode 632005
E-pos jou betalingsbewys na bestel@bmedia.co.za of
faks dit na 021 873 0832.
Gebruik jou van en rekeningnommer by die verwysing
sodat ons kan weet wie betaal het.

28 Aktueel

Bybel-Media Depots

34 Naslaan

Besoek of skakel jou naaste depot en kry al Bybel-Media
se jongste publikasies en produkte:
Lyttelton-Oos Depot
Ilse Ferreira en Madelaine Steyn – 012 664 4458
Port Elizabeth
Sinodale Kantoor (Bybelhuis) 041 365 3159
Namibië
The Bible Shop +00 264 61 22 4878 (Katalogusprys plus 7%)

32 Gesinshulp
33 Huwelikshulp
34 Spesiale geleenthede
35 Doop
38 e-Boeke
39 Kleuters

Let wel

• Stuur asseblief jaarlikse bestellings per e-pos of faks aan ons.
• Alle pryse sluit BTW, verpakking en versending in.
• Ons voorraadbestuur maak dit vir ons onmoontlik om
voorraad terug te neem.
• Pryse is onderhewig aan verandering.
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Voorwoord

A

Gemeenteprogramme
??????

ugustinus, die groot Afrikakerkvader, het gesê:
As hoorders geleer moet
word, vertel die waarheid

in die vorm van ’n storie.
As gelowiges soek ons dus hulpmiddels
en produkte wat:
• ons help om vanuit God se Groot Verhaal nuut na te dink
oor onsself en die lewe.
• spesifiek ontwikkel is vir waarmee ons tans stoei.

Sewe – Lydenstyd

Jesus se kruiswoorde as rigtingwysers vir die lewe

Sewe fokus elke week op een van Jesus se kruiswoorde. Hierdie gids sal
vir Jesus se volgelinge ’n betekenisvolle ervaring bring terwyl hulle
saam na Goeie Vrydag reis.
Prys: R70,00

Sewe – Gespreksgids

Jesus se kruiswoorde as rigtingwysers vir die lewe
Sewe Gespreksgids met 6 gespreksgeleenthede nooi groepe om in
Lydenstyd saam oor Jesus se kruiswoorde te gesels en die invloed
daarvan op hulle lewe te ervaar.

Prys: R40,00

• ons uitdaag om te groei in ons reis saam met Jesus.
• ’n Bybels-getroue teologiese onderbou het.
• die spanningsveld tussen meer leer van die Woord en dit
vir ons eie lewe herinterpreteer, vashou.
By BM skep ons, saam met skrywers en ontwikkelaars,
deurlopend produkte om gemeentes, gemeenteleiers en
gelowiges hiermee te help.
Mag jy in hierdie katalogus ’n oorsig kry van al die beskikbare
produkte. En mag dit vir jou tot groot seën wees.
Groete in Jesus
Nico
BYBEL-MEDIA: HOOF VAN PUBLIKASIES

ToekomsVenster:
Op pad na heelheid

Annes Nel
Stiltetydgids – 45 dagreise
na heelheid
In hierdie stiltetydgids nooi
Annes Nel jou uit om jou
persoonlike reis na heelheid
enduit te loop. Soms is hierdie
reis ongemaklik en selfs seer,
maar die vrug daarvan
is oorvloedig. Want God
verstaan stukkende mense.
By Hom is daar genesing
beskikbaar.
120 bladsye
Ook in Engels beskikbaar

ToekomsVenster:
Die keuses wat
ek maak

ToekomsVenster:
Volg Jesus

Prys: R125,00

Prys: R100,00

Chris Harris
Die 45 dagreise in hierdie boek
herinner ons: Die liefde doen
die naaste geen kwaad aan nie.
Die liefde behoort daarom die
vertrekpunt te wees van alle
besluite wat ons neem.
164 bladsye

Deon Loots
Om Jesus werklik te volg, vra
van ons om te leer om aan Hom
aandag te gee, om na Hom te
luister en dan, natuurlik, om
Hom te volg.
Dit is waarmee hierdie 45 dagreise
na dissipelskap jou wil help.
148 bladsye

ToekomsVenster:
Ons behoort
aan mekaar

Annes Nel
Mag die 45 dagreise in hierdie
boek oor ons liefde vir mekaar
jou en jou gemeente help om
waarlik God se hande, voete, oë
en hart in hierdie wêreld te wees
sodat al hoe meer mense sal sê:
“As God my Vader is, is die kerk
my moeder.”
152 bladsye
Prys: R120,00

Prys: R100,00
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SEISOEN VAN
MENSWAARDIGHEIDPLAKKATE

Oop vir die oomblik

Oop vir die oomblik laat ontvou
die geloofsgewoonte van
teenwoordig-leef en wys watter
waardevolle bydrae dit tot ons
daaglikse lewe-met-die-Here
kan maak. In Oop vir die oomblik
kom die teorie en praktyk van
“leef in die oomblik” saam om
jou te help om in die hier en nou
met die Here te leef en dit deel
van jou leefwyse te maak.
228 bladsye
Prys: R240,00

Lewe op die kruispad

50 dae deur Markus vir die Lydenstyd
Johann du Plessis (redakteur)

Die konflik tussen Jesus en sy
teenstanders, die bittere selfstryd
van Jesus om sy komende lyding en
sterwe te aanvaar, en die onvermoë
van sy volgelinge om sy lyding te
verstaan, vleg deur die Markusverhaal. 43 individuele studies en
7 groepstudies.
233 bladsye
Werkboek prys: R110,00
DVD Prys: R50,00

Gratis preeksketse en
PowerPoint-aanbiedings by
www.bybelmedia.org.za
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Oop vir die oomblik
– Bybelstudie

Die gejaagde lewe maak dit vir
ons moeilik om in die hier en nou
tuis te voel. In dié 10 Bybelstudies
ontdek gelowiges dat die Here ons
wil leer: Daar is net een plek waar
ons kan leef – in die hier en nou.
Die Here wag daar vir ons.
Bevat oefeninge om jou te help
om hierdie geloofsgewoonte deel
van jou leefstyl te maak.
72 bladsye
Prys: R70,00

Gevorm deur die kruis
Navolgers van Christus Jesus
se selfontlediging
Chris van Wyk, Nico Simpson
en Frederick Marais
Gevorm deur die kruis handel oor

die proses van geloofsvorming wat
Paulus deur sy brief aan die Filippense verduidelik. Die bewegings
van die Seisoen van Luister word
gebruik. Die geloofspraktyke van
selfondersoek, verheldering en
vervulling word in elke Bybelstudie
as riglyn vir die bespreking gebruik.
152 bladsye
Prys: R100,00

Gratis preke by
www.bybelmedia.org.za

BYBELKOR GEMEENTEKATALOGUS 2018

Loskerf

Andries Cilliers en ander
Vir Lydenstyd.
’n Gespreksgids vir 6 weke. Elke
tema beeld ’n faset van die (her)skeppingsproses van God met ons
uit. Die eerste vyf temas sluit aan
by die reisverhaal in Lukas se Evangelie en fokus veral op Lydenstyd.
Die laaste week se tema gaan oor
die versoening wat Jesus deur sy
lyding en dood bewerk het.
136 bladsye

Die Seisoen is ’n inisiatief van die vier susterskerke van
die familie van NG Kerke. Dit is ’n ruimte waarin ons saam
’n verskil gaan maak aan die nood in ons land.
Die doel van die Seisoen is die herstel van menswaardigheid
in Suider-Afrika.
Die boodskap dat God aan alle mense waarde gee, moet
nuut bedink en nuut uitgeleef word.
Ons fokus in die Seisoen veral op die herstel en bevordering
van vier waardes nl. respekteer, luister, omarm en liefhê.
Die plakkate word uitgegee in vyf tale, nl. Sesotho,
Afrikaans, isiXhosa, Engels en Tswana.
(Uitgegee in samewerking met CLF)

Ons is nou hier

’n Nuwe era van gestuur-wees
Pat Keifert
Die beskrywing van ’n proses
om gemeentes te help om
na buite te lewe.
138 bladsye
Prys: R115,00

Stel van vyf A1-plakkate:
R390,00 posgeld ingesluit

Prys: R130,00

Die Gees maak
alles nuut

Reis in 40 dae deur Handelinge
Johann du Plessis en ander
40 individuele Bybelstudies
en ses byeenkomste vir kleingroepe.
248 bladsye
Prys: R100,00

Gratis preke en
PowerPoint-aanbiedings by
www.bybelmedia.org.za

In Christus saam
op pad
Die Emmausgangers se
ontmoeting met Jesus
Leierspan, Sinode van
Kwazulu-Natal

Hierdie 8-weke-saamreisgids
sal enige kleingroep en individu
verwonderd laat staan voor
die rykdom wat in die verhaal
van die Emmausgangers opgesluit
is. Lesers sal ’n nuwe opgewondenheid oor hulle bediening ervaar
en besef dat ook húlle met die
boodskap uitgestuur word.
47 bladsye

RESPEKTEER

LUISTER

LIEFHÊ

OMARM

“Staan op en kom staan hier
in die middel.”

”Jesus het egter met die een oor
gehoor wat daar gesê word en
Hy sê toe vir die raadslid van die
sinagoge: ‘Moet jou nie ontstel nie.
Bly maar net glo!’”

“Simon, seun van Johannes, het jy
My baie lief, meer as hulle hier?”

“As ek maar net aan sy klere
kan raak, sal ek gesond word.”

Lukas 6:6-11
– Jesus en die man met
die gebreklike hand

Markus 5:21-43
– Jesus en die dogtertjie
van Jaïrus

Johannes 21:15-19
– Jesus gee Petrus opnuut
sy opdrag

Matteus 9:18-26
– Jesus genees die vrou met
bloedvloeiing

Prys: R55,00
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Jesus-verhale van
menswaardigheid

Chris van Wyk
Uit Jesus se interaksie met mense leer ons meer
oor respekteer, luister, omarm en liefhê. Die
nege Jesus-verhale in hierdie boek inspireer ons
om Jesus se voorbeeld in ons lewe na te volg en
almal met menswaardigheid te behandel.
32 bladsye
Ook in Engels besikbaar
Gepubliseer deur CLF

Loop saam

Chris van Wyk en Nico Simpson
Ontwikkel ’n gemeenskap van volhoubare
vriendskappe deur weeklikse kruisgroepvriendskaps-geleenthede te skep. Die
ontmoetings bevorder die waardes van
die Seisoen van Menswaardigheid: respekteer,
luister, liefhê en omarm.
32 bladsye
Prys: R50,00

Prys: 10 = R120,00
20 = R200,00

Gemeenteprogramme

Walking together

Chris van Wyk and Nico Simpson
This book will guide you on your journey of
walking together – with each other and across
boundaries. For when we reach out to each
other across boundaries and care for one
another, we learn to treat each other with
respect and love. Only then the human dignity
of our people will be restored. Walking together
will help you to develop a community of
sustainable friendships and to live according
to the values of the Season of Human Dignity –
respect, listen, love and embrace.
48 pages
Price: R65,00

Prayer guide

Die Verenigende Gereformeerde Kerk
in Suider-Afrika (VGK), NG Kerk (NGK),
NG Kerk in Afrika (NGKA) en Reformed Church
in Africa (RCA) het besluit het om saam
’n Seisoen van Menswaardigheid aan te pak.
Dié Seisoen fokus op ’n lewe waarin vier waardes
baie sterk funksioneer: respek, luister, omarming
en liefde. Dié gebedsgids help gelowiges om
die vier waardes in hulle lewe te stig.
Ook in Afrikaans beskikbaar.
• Een eksemplaar: R15,00
• Pakkie van 10: R110,00
• Pakkie van 20: R190,00

Maak kontak

Chris van Wyk
In Maak kontak gee die skrywer 20 leidrade
wat gemeentes en groepe kan volg om
kruiskulturele kontak te bevorder en dit
op ’n verantwoorde manier aan te pak.
Navorsing bewys dat intergroep-kontak
vooroordele tussen groepe kan verminder.
In hierdie soort kontak steek ons nie net
die grense tussen ons oor nie; deur die nuwe
vriendskapsbande wat ons met mekaar sluit,
vorm ons ook ’n nuwe gemeenskap waarin
ons die waardes van respekteer, luister, liefhê
en omarm kan laat gedy.
48 bladsye
Prys: R65,00

Om God in mekaar
te sien

Cries for a humane life

Om ’n volgeling van Jesus te wees impliseer
dat ons alle mense menswaardig sal behandel.
Jesus self het vir ons die voorbeeld gestel met
die deernisvolle manier waarop Hy kinders,
vroue, siekes, armes en verstotenes liefgehad
en ingesluit het. Ons volg sy voorbeeld wanneer
ons begin om God in mekaar raak te sien en
mekaar verras deur mekaar te respekteer,
na mekaar te luister, mekaar lief te hê en
mekaar te omarm.
32 bladsye

leads us towards the lasting Season of Human
Dignity, currently a main focus of various
faith communities in South Africa. He shows
us how to purposefully reflect, pray and seek
together a truly humane life, because this
is God’s good will for all of us.
64 pages

’n Gespreksgids vir die Seisoen van
Menswaardigheid
Johannes Mouton
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Price: R60,00

Prys: R70,00

Goeie genade,
jy is spesiaal!

Ewald van Rensburg
In hierdie saamgeselsgids help
die skrywer jou om jou nuwe
identiteit in Christus te ontdek.
Jy sal ontdek dat jy as mens
baie waarde het in God se oë,
en dit sal jou anders na die lewe
en waarde van ander mense laat
kyk. Die lewe van ’n gelowige
gaan immers nie oor wat jy kan
doen nie, maar oor wie jy ís.
God het die inisiatief in jou lewe
geneem omdat Hy net te veel
omgee wat van jou word.
Vir Hom is jy baie spesiaal.
312 bladsye
Prys: R170,00

8

Reflections on the Lord’s Prayer
(in cooperation with CLF)
Nico Koopman
In Cries for a humane life Nico Koopman

Goeie genade,
jy is spesiaal!
Bybelstudie
Ewald van Rensburgh

Gratis 5-weke-Bybelstudie
as bemarkingshulpmiddel
by die boek Goeie genade,
jy is spesiaal!

by www.bybelmedia.org.za
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Gestuur

Kerk-wees tussen gister
en more
Nelus Niemandt, Piet Meiring,
Siegfried Louw, Nico Simpson
Gestuur vertel die storie van

die nuwe droom oor die kerk.
In ’n eenvoudige manifes
verduidelik hierdie boek vir
gelowiges hoe die kerk
kán werk. Gestuur nooi jou uit
om saam te dink en saam te
onderskei sodat ’n totaal nuwe
beweging oor ons as gelowiges
kan spoel.
48 bladsye

Christenleiers

God se mense vir nuwe
werklikhede
Jannie le Roux en
Braam Hanekom
Verskeie kenners ontgin
twintig eienskappe van
geestelike leierskap.
218 bladsye
Prys: R110,00

Barnabas

’n Nuwe manier van leef
Chris van Wyk, Frederick Marais
en Nico Simpson

Reis in tien Bybelstudies
saam met Barnabas,
die bemoediger, en leer ken
’n kant van die Christelike lewe
wat jy net in die beoefening van
geestelike gewoontes sal ontdek.
112 bladsye
Prys: R85,00

Prys: R55,00

Gemeenteprogramme

Wonderwêreld

Jesus se woorde in Matteus
oor die koninkryk van God
’n Gespreksgids vir 4 weke
Andries Cilliers, Anriëtte de Ridder,
Johann du Plessis, Melanie Thirion
In Wonderwêreld raak ons bewus
van die uniekheid van God se
koninkryk.
Die skrywers neem ons op ’n reis
van bekering en verwondering,
wat ons dieper inlei in die
wonderwêreld van God wat
in Jesus naby aan ons gekom het.
Hierdie gespreksgids is ideaal om
in Koninkrykstyd in die gemeente
te gebruik, maar pas ook goed aan
by enige ander tyd in die Kerkjaar.
105 bladsye

Moed om
mens te wees

Tien Bybelstudies oor
’n ongewone gesin –
Marta, Maria en Lasarus
Elna Mouton en ander

Tien gespreksgeleenthede
vir vroue wat jou sal help
om met waagmoed te leef
in die tyd en ruimte wat
God vir jou gee.
92 bladsye
Prys: R70,00

Die vrou by die put
(leiersgids)

Stap saam met Jesus
oor grense
Chris van Wyk, Frederick Marais
en Nico Simpson
Die Samaritaanse vrou word
as vertrekpunt gebruik om
in ses Bybelstudies te sê:
God hetons gemaak om
saam met en vir ander te leef.
104 bladsye
Prys: R120,00

Die vrou by die put
(deelnemersgids)

Stap saam met Jesus
oor grense
Chris van Wyk, Frederick Marais
en Nico Simpson
Die Samaritaanse vrou word
as vertrekpunt gebruik om
in ses Bybelstudies te sê:
God het ons gemaak om
saam met en vir ander te leef.
84 bladsye
Prys: R60,00

The woman
at the well
(Bible study)

Walk with Jesus
beyond boundaries
Chris van Wyk, Frederick Marais
and Nico Simpson
The Samaritan woman
is the point of departure to say:
God created in us the need
to live in fellowship with
one another.
72 pages
Price: R40,00

Prys: R75,00

God praat –
leef luisterryk
(DVD ingesluit)

Vir sensitiewe kwessies
Chris van Wyk
en Nico Simpson
15 brandpunte van
ons tyd word deur
kenners bespreek.
120 bladsye
Prys: R50,00

God praat –
leef luisterryk
Vir vergaderings
Chris van Wyk
en Nico Simpson

Help gemeenteleiers
om beter te luister
en God se agenda
te soek.
79 bladsye
Prys: R50,00

God praat –
leef luisterryk

Begeleiersgids
vir groepe
Chris van Wyk
en Nico Simpson
53 bladsye

Prys: R30,00

God praat –
leef luisterryk
Deelnemersgids
vir groepe
Chris van Wyk
en Nico Simpson
18 bladsye
Prys: R50,00

#Imagine-groepgids

#Imagine-Bybelstudies

1	
O ntdek jou plek in hierdie lewe
2 	Leef God se droom vir jou
3 Leef met passie

Die #Imagine-Bybelstudies deur Rudolph Grobler is ’n reeks
spesiaal vir jongmense om hulle met hulle geloofsreis te help.
Elke studie bevat kort aktiwiteite met agtergrondinligting,
vertellings, gebede, joernaalinskrywings en praktiese idees
wat die jongmense nooi om die Bybelboodskap van verskillende
kante te ontgin.
Prys: R40,00 elk

10
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Dit is die groepgids wat by
die eerste #imagine -naweeksaamtrekke van 2014 gebruik is.
Gemeentes kan dit by soortgelyke
byeenkomste gebruik.
Prys: R45,00
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Kerkmusiek

80
MAGLASPAAR
PAKKET
R30 00
(BOEK +
DUBBEL-CD)
R

00

Liedboek
van die kerk

Liedboek van die kerk –
Begeleiersboek Deel 1 en 2

Prys: R160,00

Prys: R600,00 per stel

Hardeband.
622 liedere

Hardeband.
Deel 1: Lied 1-300. Deel 2: Lied 301-602

Liedboek
Lofsing 1

24 Liedere uit die Liedboek
in kontemporêre styl
opgeneem. Lofsang vir
gemeentes en kleingroepe

VONKK Lofsing CD
’n Derde saamsing-CD met
VONKK-liedere – spesiaal
opgeneem vir gemeentesang.
Prys: R100,00

Prys: R100,00

Kleurmeditasies
vir Pinkster
96 bladsye

Prys: R140,00

Kleurmeditasies
vir Lydenstyd en Pase
96 bladsye

Prys: R140,00

Magla

Die dogter wat buite
die boks gedink het en
39 ander cool Bybelkarakters
Christelle Bekker
en Nico Simpson

40 (minder) bekende Bybelkarakters waaroor gesinne
saam kan lees en gesels.
177 bladsye

Begeleiding –
Liedboek
van die kerk (CD)
Professionele begeleiding
van 526 liedere
uit die Liedboek van die kerk.
Pakket bestaan uit 13 CD’s.
Opgedateer 2007.
Prys: R470,00

MP3-prys: R280,00

Prys: R55,00

Geheuestokkie met
VONKK se musiek

Kleurmeditasies
vir Koninkrykstyd
96 bladsye

Prys: R140,00

Kleurmeditasies
vir Kerstyd
96 bladsye

Prys: R140,00

Geloofsgedagtes – Lisel Joubert
Handgetekende gebedsprente – Nico Simpson
Vir gebruik saam met die seisoene van die kerkjaar. Hierdie boeke is die ideale hulpmiddel as jy
elke seisoen in die kerkjaar ’n tyd van vernuwing wil maak. Dit help jou met die geloofsgewoonte om
elke dag vriendskapstyd met God deur te bring. Die inkleursirkels by elke geloofsgedagte nooi jou
om te rus, om bewus te raak van jou gedagtes oor die geloofsgedagte en om te bid.

12
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Lekkerluister
Bybelverhale
(klankboek op
dubbel-CD)

Ontmoet 40 minder bekende
mense van die Bybel
Christelle Bekker
Luister na verhale van Magla
en 39 minder bekende
Bybelkarakters, oorvertel
in eietydse Afrikaans.
Prys: R55,00

Kitaarbegeleiersboek

’n Seleksie van liedere uit die
Liedboek van die kerk

Hierdie 334 liedere is uitgesoek
en van kitaarakkoorde voorsien.
Die melodielyn, die teks van die
verskillende strofes, én die kitaarakkoorde is bymekaar – alles is met
een oogopslag vir die kitaarspeler
leesbaar. Sover moontlik is die
diagramme van die kitaarakkoorde
direk onder die lied geplaas.

Liedboek/VONKKkonkordansie

Liedboek
gunstelinge 1 CD

Prys: R340,00

Prys: R70,00

’n CD met 602 Liedboek van
die kerk-liedere en 200 VONKKliedere. Gebruik sleutelsoekwoorde om ’n lied te vind
wat by ’n spesifieke tema of
boodskap pas.

Bevat 18 bekende massakoorsang- en koorsangliedere uit
die Liedboek van die kerk.
Kan gebruik word as agtergrondmusiek of samesang tydens
eredienste.

Al die data van die beskikbare
VONKK-liedere is daarop.
Dit sluit die volgende bladmusiek
van die VONKK-liedere in:
• Teks in Word-formaat
• PowerPoint van elke lied
•M
 elodielyn met akkoorde
(lead sheet)
•O
 rrel- en/of klavierbegeleidings
• B eskikbare kantoryverwerking
en musikale verryking
• K ort 30 sekonde-demonstrasiesnit van hoe die lied klink.
Slegs VONKK-lisensiehouers
(beskikbaar by CCLI) kan dit
aankoop en gebruik.
Prys: R290,00

Prys: R320,00
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Kerkmusiek
Flam-CD
#imagine 2015

Fluistering
Flammikidz
Volume 1

Die eerste in ’n reeks van
Flam-produkte gemik op
kinderbedienaars. 5 liedjies
is so verpak dat jy dit vinnig
en maklik kan gebruik.
Prys: R100,00

Flammikidz
Volume 2

Die tweede in ’n reeks van
Flam-produkte gemik op
kinderbedienaars. 5 liedjies
is so verpak dat jy dit vinnig
en maklik kan gebruik.

F-luister Flammikidz
Volume 1 & 2

10 van die beste Flammikidzkinderliedjies.
Prys: R100,00

F-luister

’n Seleksie van die meer as
400 Flam-liedere, musiek vir die
hele gesin. Met o.a. Neil Büchner
en Martelize Voigt.
Prys: R95,00

By die Wes-Kaapse sinode
van 2011 het die Flam-span
die sang begelei. Op
aandrang van die sinode
is van die liedere opgeneem. Met Neil Büchner en
Jandré Viljoen.

Folgende

Aanbiddingsmusiek
vir die "folgende
generasie".
Prys: R80,00

VONKKel
vir Jesus –
Dubbel-CD

Klassieke kerkmusiek vir
kleuters en kleiner kinders

Prys: R85,00

In April 2015 het meer as
8000 jongmense by drie
#imagine -feeste bymekaargekom. Die
hoogtepunt van hierdie
feeste was die lofprysing
en aanbidding.
Hierdie CD is die klankbaan van hierdie beweging
– ’n lewendige opname van
die beste songs van die
drie feeste. (Afrikaans
en Engelse aanbiddingsmusiek).
Prys: R100,00

Prys: R70,00

Prys: R100,00

Hart van Geloof,
Hoop en Liefde

Flam-DVD
Brandstof

Flam-DVD
Brandstof 2

Flam-DVD
Brandstof 3

Flam-DVD
Brandstof 4

Flam-DVD
Brandstof 5

Lofprysing en aanbidding vir kleingroepe en gemeentes. Woorde en musiek. Elke DVD bevat twee aanbiddingsessies met Flam en Liedboekliedere van 10 minute elk. Voeg die DVD in jou DVD-speler, koppel aan dataprojektor en klanksisteem vir begeleiding.
Prys: R65,00 elk

Brandhout
Multitracks

Brandhout Multitracks
is begeleidingsnitte van
Flam-liedere wat jy met
behulp van ’n rekenaarprogram kan manipuleer
sodat dit hoër, laer,
vinniger of stadiger kan
speel.
Pas die begeleidingsnitte
aan sodat dit by jou eie
gemeente se aanbiddingstyl pas.
Prys: R2 000,00
vir 20 snitte of
R150,00 per snit

Geheuestokkie
met Flam-musiek

Al die Flam-liedere is slegs
in PDF-formaat beskikbaar.
PDF’s van chord sheet,
hymn sheet en lead sheet
plus ’n gidssnit.
Slegs MRL-lisensiehouers
kan dit aankoop en gebruik.
Prys: R390,00

SingsaamPro

SingsaamPro is ’n rekenaarprogram wat gemeentes kan
gebruik waar ’n orrelis nie beskikbaar is nie.
Programmeer vooraf jou hele diens (voorspel, naspel en
kollektespel ingesluit) en beheer alles vanaf een rekenaar
wat aan ’n dataprojektor en klankstelsel gekoppel is. Jy kan
ook jou eie Powerpointskyfies intrek.
Let wel: Bybel-Media versprei slegs die rekenaarprogram.
Alle tegniese ondersteuning word deur SingsaamPro
verskaf.

Die Hart Van se Geloof,
Hoop en Liefde DVD is
’n visuele reis vir selgroepe
om God se hart deur
Geloof, Hoop en Liefde
binne ’n unieke SuidAfrikaanse konteks beter
te leer ken.
Bonusmateriaal op
die DVD sluit in:
• S tudiegids vir
selgroepleiers
•G
 etuienis van die
vervaardigers
• Promosie-video
•M
 usiek VideoKaleidoskoop
(Nie ’n produk van
Bybel-Media Musiek nie)
Prys: R100,00

Prys: R2 000 vir die eerste jaar en
R1 000 per jaar daarna.

Laai nou die beste Suid-Afrikaanse Christelike musiek af @ R7/download
by www.fluister.co.za
Chris Lamprecht
90 jaarhuldiging-CD

’n Keur van gewyde en
sekulêre koormusiek,
instrumentale en solowerke.

VONKK VOLUME 1 DVD EN CD

VONKK VOLUME 2 DVD EN CD

Prys: R65,00

Prys: R65,00

DVD met 31 liedere se begeleidings met woorde.
CD met 31 liedere se begeleidings.
Prys: R55,00

DVD met 30 liedere se begeleidings met woorde.
CD met 30 liedere se begeleidings.
Prys: R55,00

Prys: R150,00
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Kerklike benodigdhede

Kerklike benodigdhede
Doopkers

Nagmaalkelkies

10 wit kerse per houer
• Duursaam verpak
• Individueel toegedraai in ryspapier
• Grootte: 40 mm deursnee en 140 mm hoog
• Met 10 bandjies vir kind se inligting

Polimeerkelkies,
duursaam en
bekostigbaar.
Beskikbaar
in houers van
50 elk

Prys: R375,00 (posgeld, verpakking
en BTW ingesluit)

Prys:
R220,00

Kollektesakkies

Keuse van ligte of donker hout, en groen of wynrooi materiaal.
Ritsluiter aan die onderkant van die sak (versteek) maak dit maklik
om die sakkie leeg te maak.
Prys: R250

Herinneringskaart van
belydenisaflegging
Pakkie van 10 kaarte

Prys: R70,00

Bewys van voltooiing van
belydeniskategese
Argiefpapier

Pakkie van 10 kaarte
Prys: R80,00

Argiefgoedgekeurde
papier –
A4-grootte
500 velle
teen
R270,00

Konsistorieboek

Plek vir alle inligting en statistiek
wat te doen het met die aanbieding
en bywoning van eredienste.

100 velle
teen R70,00

Prys: R220,00

Notuleboek

Die notuleboek vir algemene kerklike gebruik:
• is gestandaardiseer
• voldoen aan die voorskrifte van die Kerkorde
• is deur die NG Kerk in
Suid-Afrika se argief goedgekeur • bevat 500 blanko
bladsye om notules in te plak.
Prys: R510,00

Dankofferkoeverte
Volwassenes
Pakkie van 50 koeverte

Prys: R80,00 per pakkie

Kinders
Pakkie van 50 koeverte

Boekmerk
(Belydenis, Gebed en
Grootste gebod)
Prys: R45,00

(pakkie van 10)

Nagmaalglasiehervulbottel

1 000 ml- (1 liter-) houer wat
ongeveer 40 glasies drupvry,
vinnig en maklik kan hervul.
Prys: R160 elk

Prys: R80,00 per pakkie
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Prediking

Teologie
Woord en fees
2018

Vir die voorbereiding
van eredienste en
ontwikkeling van preke.
Op die kerkjaar gebaseer.
Strek vanaf Advent 2017
tot Koninkrykstyd 2018.
332 bladsye
Prys: R310

Leesrooster vir lidmate 2018

Oordenkings vir lidmate gegrond op die
kerkjaar. Lees en leer ken die Bybel oor drie jaar
in sy groter omvang. Vir gebruik by stiltetyd,
huisgodsdiens en groepbyeenkomste.
136 bladsye
Prys: R110

A Rainbow over the land

Southern Africa has been identified as one of the
areas most vulnerable to climate change and
environmental degradation. What should the
response of the church be to this global
challenge? This publication challenges all Christians
to re-examine the responsibility placed upon us
in Scripture to care for God’s creation and to ensure
that we act as responsible stewards of all that God
has given us, of all life, not just human life.
236 pages

Die Bybel praat
vandag 1

Om Christus beter te leer ken
Annes Nel (red)
177 bladsye

Price: R230,00

Prys: R160,00

Daar is meer

God sorg vir ons
Annes Nel (red)
178 bladsye
Prys: R160,00

God se liefde en genade –
sonder grense
Annes Nel (red)
172 bladsye
Prys: R160,00

Die Bybel praat
vandag 4

God se droom vir die lewe

Coenie Burger, Frederick Marais, Danie Mouton
Cultivating missional change reflects extensively on
developments in the broad missional movement.
Purposely looking backwards, it endeavours to discern
the way forward for missional theology and missional
churches. Important themes are addressed, serving
as an indispensable roadmap for the continuing
conversation on central missional themes. This
publication offers a clear understanding of being
missional, and promotes a more biblical and welldefined grasp of the Christian church as a missional
church.
440 pages
Price: R390,00

Die Bybel praat
vandag 2

Die Bybel praat
vandag 3

Cultivating missional change

Teen my sin
en beterwete

Kantaantekeninge oor preek
en preekmaak
Deon Bester, Johan Cilliers en
Ian Nell (redakteurs)
176 bladsye
Prys: R130,00
e-Boek: R70,00

Cas Wepener en Santie Bothe-Smith
Daar is meer is ’n bronboek met gedenkvierings
wat gelowiges en gemeenteleiers kan help om die
dood sinvol te vier. Om ons hartseer te verwoord,
om uitdrukking aan ons dankbaarheid te gee en
om liturgiese rituele te volg, kan ons in die moeilike
en seer tye van die lewe inderdaad help om in
die regte rigting te kyk. Die hart van hierdie boek
is daarom vieringsgebede, treurformulerings en
herinneringsrituele rondom die dood wat gelowiges
sal help besef dat die viering van die dood inderdaad
ook ’n viering is wat van die opstanding van Jesus
Christus vertel.
96 bladsye
Prys: R160,00

15 volledige eredienste oor die Tien
Gebooie wat gemeenteleiers in
hulle gemeentes kan aanbied.
Annes Nel (red)
232 bladsye
Prys: R190,00

Volledige eredienste wat gemeenteleiers kan aanbied
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Teologie

Teologie

God’s mystery

The story of science and mystical faith
Jaap Durand

Jaap Durand leads us on a journey through the most important
Western schools of thought on the relation between faith
and science.
Durand leads us to see that faith and science together
can inspire a song of praise to God.
160 pages
Price: R160,00

JAAP DURAND-BOEKEPAKKET: AL 4 BOEKE VIR R50000

Protesstem

Oomblikke van herinnering
In Protesstem neem Jaap Durand ons op ’n reis deur sy oomblikke van

herinnering … Cottesloe, Kwazakhele, Belhar, die struggle-jare, Dakar
en talle ander onvergeetlike oomblikke wat vir hom belangrik was
en wat hom diep geraak het. Uiteraard vertel hy hierdie verhale vanuit
sy perspektief. Tog bly hierdie verhale die moeite werd om te onthou …
en oor te vertel.
204 bladsye
Prys: R190,00

MET JAAP DURAND- PAKKETTE
Iemand soos ek en jy

Jaap Durand
’n Heruitgawe van Jaap Durand se populêre Christologie in storievorm.
Die teikenmark is vroeg hoërskool en ouer.
16 bladsye
Pakkie van 10 boekies: R100,00

JAAP DURANDBOEKEPAKKET:
AL 3 BOEKE
VIR
R

Pakkie van 20 boekies: R180,00

37000

Godsgeheim

Jaap Durand
Om as Christen te glo,
is nie ’n eenvoudige saak
nie. Dit kom nie vanself nie.
Dit bly ’n worsteling.
Jaap Durand deel in hierdie
boek die verhaal van wetenskap en mistieke geloof.
Sy boek is in werklikheid
’n belydenis; die belydenis
dat hy ’n diep bewondering

Goeie nuus om te bely
het vir dié wat met die mistiek
van ’n Christelike geloof die
wêreld van die wetenskap
betree.
164 bladsye
Ook in Engels beskikbaar.
Prys: R160,00

Jaap Durand praat oor
eenheid, versoening en
geregtigheid

Danie du Toit (redakteur)
Hierdie bundel bevat ’n keur
uit die preke en skryfwerk van
Jaap Durand oor temas wat vir
hom tot die hart van die evangelie
behoort: die eenheid van die kerk,
versoening tussen mense, en dat
geregtigheid sal geskied. Dit is ook
die temas wat in die Belydenis van
Belhar ’n sleutelrol speel.
244 bladsye
Prys: R155,00
e-Boek: R120,00
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Evolusie, wetenskap
en geloof

Jaap Durand
Teilhard de Chardin probeer om
’n sintese tussen evolusieteorieë
van sy tyd en die Christelike
teologie te bewerkstellig. Jaap
Durand gee ’n omvattende
inleiding tot die lewe en werk
van De Chardin en van sy
teologiese verstaan van evolusie.
336 bladsye

Die Belydenis van Belhar en die
pad van aanvaarding
Johan Botha en Piet Naudé

’n Omvattende verduideliking van
die inhoud van die Belydenis
van Belhar.
208 bladsye
Ook in Engels beskikbaar
Prys: R110,00 elk
e-Boek: R86,00

Prys: R190,00
e-Boek: R140,00
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Teologie

Jong teoloë praat
saam ... oor God,
gemeentes en geloof

Annette Potgieter en Cas Wepener
(redakteurs)
Hierdie boek bevat die insigte
van ’n groep jong teoloë oor God,
gemeentes en geloof.
Die bydraes word op drie vlakke
gelewer: die bronne van die Christelike geloofstradisie, die geloofsoortuigings van hierdie tradisie,
en die gebruike van hierdie
tradisie.
256 bladsye
Prys: R160,00

Identity-driven
churches

Malan Nel
In this book Malan Nel rethinks
from the perspective of biblical
metaphors who we really are,
and where we are going. He
shares his theological reflections
on developing a missional local
congregation, and clearly outlines
the process of reforming and
transforming a local congregation.
He anchors his reflections in
incarnation, service, and training
and nurture.
408 pages
Price: R225,00

Vroom of regsinnig?
Teologie in die NG Kerk

AY
MURR

Vincent Brümmer
In die teologiegeskiedenis
van die NG Kerk in Suid-Afrika
is die onderskeid tussen
konfessionaliste en mistici nie
altyd eksplisiet uitgespreek nie.
Vincent Brummer ondersoek
hierdie twee tendense aan
die hand van twee groot
teologiese ontroverse in die
NG Kerk gedurende die afgelope
150 jaar: Die stryd teen die sogenaamde "Moderne Rigting" in die
1860’s en die stryd rondom professor Johannes du Plessis in die
1920’s maak vir boeiende leesstof.
Dit simboliseer baie van die vrae,
veral oor Skrifbeskouing, wat
vandag nog net so akuut
is.
282 bladsye
Prys: R170,00
e-Boek: R105,00

Teologie

Dáárom glo ek!

Cas Vos
Wat Cas Vos in hierdie boek
beskryf, is ’n boeiende geloofsreis,
stroomop van wat die heersende
denke dikteer en waarvan selfs
gelowiges gemaklik en onnadenkend die prooi word.
Dit is ’n aangrypende geloofsboek
en ’n deurleefde getuienis.
Dié boek dring jou om jou lewensreis onder oë te neem en dit
te verstaan in die lig van die Ewige,
wat in Jesus Christus met ons is,
al ons dae, totdat sy ryk voltooi is.
254 bladsye

Cries for a humane life
Reflections on
the Lord’s Prayer
(in cooperation with CLF)
Nico Koopman
In Cries for a humane life Nico

Koopman leads us towards the
lasting Season of Human Dignity,
currently a main focus of various
faith communities in South Africa.
He shows us how to purposefully
reflect, pray and seek together
a truly humane life, because this
is God’s good will for all of us.
64 pages

Meeting with
God’s voice

A guide for leaders seeking
God’s agenda for their
congregation
Frederick Marais
An extensive guide using
the Listening Cycle to help
church leaders to organise
and arrange meetings.
120 pages
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Die sleutel tot die verstaan
van jou geloof
Flip van der Watt

“Deur die bloed van sy Seun aan
die kruis het Hy vrede herstel”
(Kol 1:20).
204 bladsye
Prys: R140,00

Living Theology

Tribute to Dirkie Smit on his
sixtieth birthday
Len Hansen, Nico Koopman
and Robert Vosloo (eds)
50 Contributions from
internationally renowned
academics.
613 pages

A Faithful Witness

Essays in honour of
Malan Nel
HJC Pieterse and
CH Thesnaar (eds)
224 pages
Price: R120,00

Price: R300,00

Price: R130,00
e-Book: R70,00

Price: R60,00

Prys: R200,00
e-Boek: R150,00

Wat doen ons
wanneer ons bid?

Oor die aard van gebed
en geloof
Vincent Brummer

Die skrywer analiseer die dinge
wat ons doen wanneer ons bid.
197 bladsye
Prys: R160,00
e-Boek: R120,00

Die relevansie
van die kerk

Teologiese reaksies op
die betekenis van die kerk
in die wêreld
Willie Jonker

Die kerk moet op so ’n manier
relevant wees dat die evangelie
nie in gedrang sal kom nie.
244 bladsye
Prys: R145,00
e-Boek: R96,00
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Christus en die kruis

Mission in an
African way

A practical introduction to
African Instituted Churches
and their sense of mission
Thomas Oduro, Hennie Pretorius,
Stan Nussbaum and Bryan Born

Mainstream churches can no longer
ignore the AIC’s contributions.
244 pages
Price: R65,00
e-Book: R39,00

Rethinking Ministry
New wine in new wineskins
JJ (Dons) Kritzinger

This book suggests that we need
a radically new approach to
the way we train ministers.
In cooperation with CLF.
64 pages
Price: R60,00

Dancing with Deity
Re-imagining the beauty
of worship
Johan Cilliers

This book explores the intrinsic
relationship between religion
(including worship) and art
(in broader terms: aestethics).
254 pages
Price: R210,00
e-Book: R140,00
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Teologie

Kleingroepe
A Cloud
of witnesses
series

Die wins van
brugbediening

Howard du Toit
Brugbediening is die oorbruggingsproses in ’n gemeente vir ’n
bepaalde tydperk nadat die leraar
vertrek het. Dié boek bied nie ’n
kitsresep nie, maar gaan eerder oor
die voordele wat brugbediening vir
gemeentes inhou.
Die boek sluit dan ook verhale oor
brugbediening in, wat aan
gemeentes hoop kan gee.
28 bladsye

Soos ’n blom
na die son draai

Liturgiese voorstelle vir gebruik
in die algemene erediens en
in ander spesifieke dienste
Cas Wepener
140 bladsye
Prys: R150,00
e-Boek: R90,00

CD met responsoriese tekste
ingesluit

Prys: R55,00

Saam na ’n nuwe
toekoms

Perspektief op die
eenwordingsverhale van
vyf gemeentes
Howard du Toit
Gids vir gemeentes wat
samesmelting oorweeg.
128 bladsye
Prys: R115,00
e-Boek: R70,00

Van voor die wieg
tot na die graf

Rituele roete-merkers vir die
drumpels van die lewe
Cas Wepener

Hierdie boek handel oor die
oorgangsrituele en die rol van die
Heilige Gees tydens oorgangstye.
Hier is die tema afskeid en
oorgang, die drumpel-belewenisse
in ons lewe en die rol wat God die
Gees in en deur liturgiese rituele
daarin speel. Daar is ook verskeie
liturgiese voorstelle ingesluit.
178 bladsye

Aan tafel met Jesus
Leer ken Christus
se tafelmaniere in Lukas
en Handelinge
Cas Wepener

’n Wye verskeidenheid stof vir
preke en interessante liturgiese
voorstelle.
176 bladsye
Prys: R130,00
e-Boek: R70,00

Prys: R115,00

Gods geregtigheid
en Christus se geloof

Oor die tekens van God se trou
Flip Theron
Ons hoef nie ons sekerheid
te bou op óns geloof nie, maar
wel op Gods geregtigheid wat tot
uitdrukking kom in Christus
se geloof.
144 bladsye
Prys: R60,00
e-Boek: R50,00

Theology and
economics

The hermeneutical case of
Calvin today
Roelf Haan

Theology and economics sets out
a hermeneutical approach to
Calvin’s faith-based method of
interpretation of economic reality.
181 pages
Price: R150,00
e-Book: R91,00

Missionary
Perspectives
in the New Testament

Pictures from chosen
New Testament literature
Johan du Plessis, Hennie van
Deventer and Eddie Orsmond
Communitas Missionary
Perspectives presents a picture

In each chapter a biblical
character and a post-biblical
character are selected
to encourage us to run the race
of faith with determination.
We draw support from
the “cloud of witnesses”
by looking very briefly
at their lives; looking for
evidence of God at work,
and seeking to learn more
about God and how to live
for Him in the process.
The goal of this study
is not to focus on the abilities
or frailties of the characters
but to look beyond them
to the Lord they served,
and it ends with a
brief study of Jesus.
Throughout the series, ask
yourself what God was doing
in the life of this person,
and what you can learn
about God and about
keeping your eyes fixed
on Jesus.

Strome van seën

Ds Chris Harris
Onvoorbereide studies vir groepe
oor hoe om die teenwoordigheid
van God te ervaar.
63 bladsye
Prys: R20,00

A cloud
of witnesses
Book 1

A cloud
of witnesses
Book 2

The first book in a three-part
study.
Breda Ludik
44 pages

The second book in a three-part
study.
Breda Ludik
56 pages

Examining some of the
faith heroes of history

Price: R65,00

Sewe woorde
aan die kruis

Ds Michiel van der Merwe
Onvoorbereide Bybelstudies
vir groepe oor Jesus se
kruiswoorde.
44 bladsye
Prys: R20,00

Pressing on towards
the goal

Price: R65,00

Met ’n lied in die hart
Ds Willie Botha
’n Lewe van lofprysing uit
die Psalms – vir kleingroepe
en gemeentes.
24 bladsye

A cloud
of witnesses
Book 3
Living sacrifices

The third book in a three-part
study.
Breda Ludik
56 pages
Price: R65,00

Jesus maak alles nuut
Francois Malan
Die eindtyd volgens 1 Korintiërs.
52 bladsye
Prys: R20,00

Prys: R20,00

as to how the New Testament
treats the missionary challenges
for congregations and the church
in different contexts.

e-Book: R165,00
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Kleingroepe

Dagstukkies
Boodskap
vir Vandag

RIMPEL-REEKS
Gesprekstemas vir gemeentegroepe met rigtingwysers deur Stephan Joubert

Carel Anthonissen
Vier samestellings uit die
gewilde e-boek Boodskap
vir Vandag. Elke boek bevat
30 dagstukke vir nadenke
oor die spesifieke tema.
64 bladsye elk
Pryse: R75,00 elk

1

2

3

4

1 Houtskool

Kleurmeditasies
vir Pinkster

Kyk deur die oë van Jesus
na ander.

96 bladsye

2 Eierpryse

Prys: R140,00

Christene kan ’n verskil maak.

Kleurmeditasies
vir Lydenstyd en Pase
96 bladsye

Prys: R140,00

3 Hittebestand

Gebeure is soms ’n smeltoond
wat ons geloof louter.

Kom leer by Jesus

4 Vertoef

Dr Johan van Schalkwyk
Riglyne vir kleingroepbyeenkomste en stiltetyd,
vir geestelike verdieping.
88 bladsye

Maak soos Jesus tyd vir ander.

Prys: R55,00 elk
Pakketprys: R200,00
vir al vier DVD’s

Prys: R20,00

Kleurmeditasies
vir Koninkrykstyd
96 bladsye

Prys: R140,00

Kies kos iets

’n Gids vir die kleingroep
oor die Christelike lewenstyl
Jaco Thom

Gelowiges neem elke dag besluite.
Agt studies met ’n leiersgids.
56 bladsye

Geloof vir ons tyd

Dewald Davel
’n Bybelstudie vir groepe oor
Geloofsverklaring 2000.
64 bladsye
Prys: R20,00

Prys: R30,00
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Wees waarlik
’n gemeente van
Jesus

Bennie Janse van Rensburg
’n Gids vir kleingroepe oor wat ons
by die eerste gemeente kan leer
23 bladsye
Prys: R20,00

Kleurmeditasies
vir Kerstyd
96 bladsye

Prys: R140,00

Tree af met oemf

Groepgesprek oor ’n ryker,
voller lewe
Attie van Wijk (red)
Ontdek die Here se plan
met jou na aftrede.
37 bladsye
Prys: R40,00

Geloofsgedagtes – Lisel Joubert
Handgetekende gebedsprente – Nico Simpson
Vir gebruik saam met die seisoene van die kerkjaar. Hierdie boeke is die ideale hulpmiddel as jy
elke seisoen in die kerkjaar ’n tyd van vernuwing wil maak. Dit help jou met die geloofsgewoonte om
elke dag vriendskapstyd met God deur te bring. Die inkleursirkels by elke geloofsgedagte nooi jou
om te rus, om bewus te raak van jou gedagtes oor die geloofsgedagte en om te bid.
BYBELKOR GEMEENTEKATALOGUS 2018
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Aktueel

Aktueel

Dit is amper dag

Hart vir Hillbrow

Hart vir Hillbrow is ’n getuienis van Elise Bosch se geloof, hoop en
onwankelbare liefde vir God en vir mense – die mense van Hillbrow.
Elise skryf al jare lank haar stories oor die swaarkry-mense van Hillbrow
vir LiG. Sy vertel vir ons van die lief en die leed van hierdie mense met
wie sy elke dag te doen kry. Die trane lê dikwels vlak wanneer ’n mens
haar stories lees. Juis omdat dit regte mense se stories is. Mag hierdie
bundel verhale jou so diep raak dat jy sal besef daar is mense wat
’n soort swaarkry beleef wat vir ons moeilik is om te begryp. En mag dit
jou aanspoor om self ’n hand uit te steek om te help waar daar nood is.
104 bladsye
Prys: R100,00

Jaap Durand
Sonder om die geheimenis regtig te
probeer verklaar, skryf Jaap Durand
op ’n uiters verhelderende manier oor
kernvrae oor geloof, dood en ewige lewe.
Watter onderwerp kan méér diepsinnig
wees as die vraag oor die dood, en
daarmee saam die vraag na die lewe
self én die ewige lewe? Die ewigheid
is immers altyd naby. Elke moment
strand ons tyd aan die oewers van die
ewigheid. En die hemel, moet ons weet,
is nie ’n plek nie, maar ’n Persoon. Die
hemel is om saam met Christus te wees.
Die ewigheid is waar God is. Aan die
einde van ons lewe is God daar. Sy groot
toekoms en die vervulling van al sy
beloftes wag op ons wanneer ons ons oë
finaal sluit.
140 bladsye

Droomlewe

Jou diepste droom kom nie van jouself af nie. Dit kom van God.
Dit is sy droom vir jou: vir wat jy moet doen, en veral vir wie jy
gaan word. Hy het dit ingeweef in jou menswees toe Hy jou gevorm
het, nog voor jy gebore is. Nie almal ontdek daardie diepste droom
nie. Party mense jaag so agter ander, vlakker drome na dat hulle nie
eers besef daar is so ’n dieper droom in hulle ingeweef nie. Ander
dink hulle sien dit, maar sien eintlik hulle eie begeertes vir God
se droom aan. Sommige sien iets van God se droom, maar draai
hulle rug daarop.
128 bladsye

Prys: R125,00

Heleen Meyer
Creatively mindful is a lifestyle guide with a difference. Each of the
90 hand-drawn pictures accompanies a food thought to ponder on and
a practical tip or advice to follow while taking your first steps to living
healthily and creatively mindful. A unique book in which you will find
inspiration and motivation to positively change your life and habits
over a period of 90 days and live healthily ever after.
104 pages
Price: R160,00
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In Protesstem neem Jaap
Durand ons op ’n reis deur sy
oomblikke van herinnering …
Cottesloe, Kwazakhele, Belhar,
die struggle-jare, Dakar en talle
ander onvergeetlike oomblikke
wat vir hom belangrik was en
wat hom diep geraak het.
Uiteraard vertel hy hierdie verhale vanuit sy perspektief. Tog bly
hierdie verhale die moeite werd
om te onthou … en oor te vertel.
264 bladsye
Prys: R190,00

Prys: R115,00

Mosaics on love

Creatively mindful

Protesstem

Kreatiewe kopskuif

Heleen Meyer
Kreatiewe kopskuif is ’n leefstylgids met ’n verskil. Daar is 90 handgetekende sketse, elk met ’n kosgedagte waaroor jy kan nadink en
’n praktiese wenk of stukkie raad om te volg terwyl jy jou eerste treë
na ’n gesonde leefstyl en kreatiewe kopskuiwe gee. ’n Unieke boek
wat jou sal inspireer en motiveer om jou lewe en gewoontes binne
90 dae positief te verander en gelukkig en gesond te leef.
104 bladsye
Prys: R160,00

A colouring book for adults on
1 Corinthians 13. Each picture is
accompanied by text to reflect on
and a prayer to make your own
while colouring the picture.
Also available in Afrikaans
32 pages
Price: R60,00

Kleurgebede
oor liefde

’n Inkleurboek vir volwassenes
gegrond op 1 Korintiërs 13. By elke
prent is daar ’n gebed en gedeelte
om oor na te dink.
32 bladsye
Prys: R60,00

Kleurgebede
vir vroue

Hierdie inkleurboek oor 13 vroue
in die Bybel nooi jou om ’n oomblik
by hulle elkeen stil te staan. Lees
hulle stories, voel hulle pyn, deel in
hulle vreugde, en vereenselwig jou
met hulle geloof. By elke inkleurprent is daar ’n Skrifgedeelte,
’n vertelling en ’n gebed.
32 bladsye
Prys: R60,00

Kleurgebede
oor hoop

Psalm 23 is die hoop-psalm.
Met gebed en kleur nooi Kleurgebede oor hoop jou om ’n oomblik stil te staan by die hoop wat
God gee.
Mag Kleurgebede oor hoop ’n
wonderlike tyd van oordenking,
nadink en insigte wees. Geniet God
se wonderwêreld vol reënboë terwyl
jy sien, hoor en bid in volkleur.
32 bladsye
Prys: R60,00
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Aktueel

Evolusie, wetenskap
en geloof

Godsgeheim

Jaap Durand
Teilhard de Chardin probeer om
’n sintese tussen evolusieteorieë
van sy tyd en die Christelike
teologie te bewerkstellig.
Jaap Durand gee ’n omvattende inleiding
tot die lewe en werk van De Chardin en
van sy teologiese verstaan van evolusie.
336 bladsye
Prys: R190,00
e-Boek: R140,00

Aktueel

Jaap Durand
Om as Christen te glo, is nie ’n eenvoudige
saak nie. Dit kom nie vanself nie. Dit bly
’n worsteling. Jaap Durand deel in hierdie
boek die verhaal van wetenskap
en mistieke geloof.
Sy boek is in werklikheid ’n belydenis;
die belydenis dat hy ’n diep bewondering het
vir dié wat met die mistiek van ’n Christelike
geloof die wêreld van die wetenskap betree.
164 bladsye
Prys: R160,00

God’s mystery
The story of science
and mystical faith
Jaap Durand

Jaap Durand leads us on a journey
through the most important Western
schools of thought on the relation
between faith and science.
Durand leads us to see that faith and
science together can inspire a song
of praise to God.
160 pages
Price: R160,00

Kookpunt!

NADENKE OOR WOEDE
’n Gelowige reaksie van
’n ontnugterde nasie
Cas Wepener

Arm mense is kwaad, ryk mense is kwaad.
Bruin mense is kwaad, swart mense is kwaad
en wit mense is kwaad. Christene, Moslems,
Hindoes en ateïste is kwaad. Dat mense in
Suid-Afrika kookpunt bereik het – of ten
minste vinnig op pad is daarheen – is ’n feit.
Maar mag gelowiges kwaad word? En hoe? En
mag ons hierdie woede-emosies wys?
Dit is oor hierdie soort vrae dat Cas Wepener
in hierdie boek gesels.

Met Kookpunt! wil ons help om sinvol kwaad
te word, om hierdie woede selfs te vier en
daaroor
te praat, te preek, te sing of te debatteer.
184 bladsye
Prys: R140,00

Boiling Point!

A faithful reaction of a disillusioned
nation
172 pages
Price: R140,00

Kruisgesante oorkant die Kei

Hennie Pretorius en ander
(in samewerking met CLF)
Die medewerkers aan hierdie boek vertel van
besonderse gebeure, ervarings en gevoelens
wat hulle tydens hulle sendingjare in die
Transkei beleef het. Hulle doel met hierdie
verhale is dat latere geslagte sal kan sien hoe
God in ons mensewêreld werk.
Hulle gebed is dat dit ’n nuwe geslag sal inspireer
om op ander maniere, in ander tye en op ander
plekke deel te word van God se genadewerk in
hierdie wêreld – want die missionale aard en
roeping van die kerk bly van krag.
280 bladsye
Prys: R155,00

Om te leef asof nie
Meditasies opgedra aan
Russel Botman
Dirkie Smit

Met die heengaan van Russel
Botman, die rektor en visekanselier
van die Universiteit Stellenbosch,
het Dirkie Smit sy weeklikse rubriek
op Saterdae in Die Burger, "Geestelike waardes”, benut om aan hom
hulde te bring. Dié rubriek het gelei
tot die gedagte van ’n huldeblyk
aan Russel Botman.
144 bladsye

Geloof van eeue

’n Saamreisgids vir persoonlike
nadenke en groepsgesprekke oor
ons geloof aan die hand van die
Apostoliese Geloofsbelydenis.
84 bladsye
Prys: R35,00

Prys: R55,00
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Die hart van
dissipelskap

Greg Ogden
Die 25 ontmoetings van Die hart
van dissipelskap is spesifiek
ontwerp om klein dissipelskapeenhede te vestig, wat dan later
kan vermeerder.
344 bladsye
Prys: R165,00
e-Boek: R120,00

Mosaïek van mense

Ontmoetings wat my denke
en lewe radikaal verander het
Nico Smith

Sommige ontmoetings was
eenmalig, ander feitlik lewenslank.
Dié mosaïek van mense het
Smith help maak wat hy was: die
stormvoël wat vreesloos stelling
ingeneem het teen ongeregtigheid.
360 bladsye
Prys: R65,00
e-Boek: R45,00

God van die woestyn
(Hagar)

Lisel Joubert
In hierdie boek herontmoet ons vir Hagar;
ons staan egter ook stil by momente in baie
vroue se lewe – oomblikke van angs,
verlatenheid en negatiwiteit, maar ook van
hoop, genesing en anders kyk, al verander
die situasie nie. Ons ontmoet die God van
die woestyn, die God wat ons nie noodwendig
uithaal uit die morsigheid van die lewe nie,
maar ons te midde daarvan ontmoet.
76 bladsye
Prys: R70,00
e-Boek: R48,00

gaygelowig ingesluit
in die gesprek

Skokkend Positief

Marietjie van Loggerenberg (samesteller)
GayGelowig is ’n versameling verhale oor
gay-wees en gelowig-wees vertel deur
gay gelowiges self. Hulle vertel van die
ontdekking van hulle seksualiteit en pad
van aanvaarding en verwerping.
Hierdie boek wil gay en straight mense
help om mekaar as broers en susters raak
te sien, te begryp en te hoor.
120 bladsye
Uitgegee deur Hugenote Uitgewers
Prys: R90,00

Insigte vanuit nuwe navorsing
oor aktiewe Afrikaanse kerkjeug
Malan Nel en Zander van der Westhuizen
(redakteurs)

Insigte vanuit nuwe navorsing oor aktiewe
Afrikaanse kerkjeug. Hierdie boek is gegrond op
die data van ’n multikerklike navorsingsprojek
oor hoe jongmense (ouderdom 16-35) oor die
kerk voel. Die navorsingsvrae het veral gefokus
op profiel (wie is jy?) en persepsie (wat dink
jy?). ’n Boek wat aan kerkleiers riglyne gee vir
die kerk se toekomstige jeugbediening.
192 bladsye
Prys: R170,00
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Gesinshulp

God se boustene
vir die wêreld

40 bates vir jou en jou gesin,
en julle gemeenskap
Chris Jones (red)

Gesinshulp

Ouerskap

God se waardes
vir die lewe

5 saampraat-sessies oor
familie-wees
Nico Simpson en ander

Daar is in elkeen van ons ’n bate.
Ook in ons gemeenskap is daar
bates. Hierdie bates moet uitgebou
word – dan sal jy jou negatiewe
gedrag in positiewe gedrag kan
verander – veral in kinders en
jongmense.
128 bladsye

12 aanwysers wat jou en
jou gesin se geluk verseker
Chris Jones

’n Praktiese gids wat elke pa en ma
sal help om verhoudings te bou en
by hulle kinders ’n geloof te kweek
wat sal hou.
48 bladsye

Die sinvolste en doeltreffendste
ding wat ouers vir hulle kinders
kan doen, is om vir hulle gesonde
waardes te leer.
95 bladsye

Prys: R95,00

Prys: R70,00

DVD met vyf videosnitte
ingesluit.

Laai kursustoets af by
www.bybelmedia.org.za,
voltooi en ontvang sertifikaat.

Prys: R75,00

Kan ons nie maar net
saambly nie?

Kerk en Huis

Die beproefde formule om
lewenslange geloof te bou
Mark Holmen

Hoe kan jy die huisgesinne in jou
gemeente toerus om (weer) die
belangrikste plek te word waar
geloof gevoed word? Deur ’n
HuisGeloof-gemeente te word.
Mark Holmen se boek Kerk + Huis
bevat alles wat jy nodig het om
’n HuisGeloof-fokus in die DNS
van jou geloofsgemeenskap
in te weef.
192 bladsye

Bybelse perspektiewe op
liggaamlikheid, seks en die
huwelik in nuwe tye
Chris Jones (red)

Keer jou (familie)lewe om met die tien gebooie
God se tien geheime om mense in UITstaan-mense te verander!
Ewald van Rensburg

Byderwetse publikasie vir
20-plussers om hulle te begelei
tot groter emosionele en
geloofsvolwassenheid oor vaste
verhoudings.
112 bladsye

Hierdie boek sal families help om ’n gesonde familielewe te geniet. Dit
wil ook individue ín die families help om hulle lewe reg en goed te leef.
Van Rensburg kyk na die tien gebooie en vra: Wat wil elke gebod prakties
vir vandag se gelowige families sê sodat ons (weer) God se spesiale UITstaan-mense in die samelewing kan wees?" Die tien gebooie is inderdaad
God se bes geopenbaarde geheim vir die familielewe – én die lewe!
157 bladsye

Sekssprokie

Die misterie ontrafel
Elmari Craig en Anjenita Hugo

Tieners word gelei om met insig
gesonde keuses oor hulle seksuele
groei en ontwikkeling te maak.
144 bladsye
Prys: R50,00

Prys: R45,00
e-Boek R35,00

Prys: R80,00

Prys: R110,00

Huwelikshulp
LIG OP-REEKS

HOOP EN HULP VIR JOU HUWELIK
1. ’n Padkaart vir
die huwelik
2. Groei verby
die magstryd
3. Transformasie
4. Die volwasse
huwelik
Prys: R60,00 elk
Prys van stel:
R200,00

1
1. Lig op
waardes

Jou gesin se geluk
hang daarvan af

2
2. Lig op
enkellopers

Sinvol alleen tussen
ander

3
3. Lig op
gesinne
wat rou

Hartseer, maar nie
gebroke

4
4. Lig op die
seksgesprek
met my tiener
God het seksualiteit as ’n kosbare
geskenk gegee.

5
5. Lig op
tieners en
seksualiteit

1

2

3

4

Volledige stel bestaan uit
DVD 1, 2, 3 en 4.
Gemiddelde tydsduur
per DVD: 62 minute

Wees openhartig en
eerlik oor seks.

Prys: R55,00 elk
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??????
Naslaan

??????
Doop
Ontvang wat vir jou gegee is – Hoe die doop ons kan leer om met Christus te leef is nie ’n gewone boek oor die doop nie.
Dit gaan nie oor ou gesprekke oor die doop wat ons nêrens bring nie, maar meer spesifiek oor die bedoeling, betekenis en werking van die doop.
Die skrywers het hierdie boek geskryf omdat hulle dink die doop word in baie kerke verwaarloos of verkeerd gebruik. Hierdie boek is ’n poging
om weer te kyk na wat die eintlike betekenis en bedoeling van die doop is en hoe ons dit vandag in ons kerke kan inbring.
Saam met hierdie uitgebreide boek oor die doop, verskyn ’n 40-dae-program vir groepe of gemeentes en ’n kleingroepgids wat albei aansluit
by die inhoud van Ontvang wat vir jou gegee is.

Jaarboek van
die Nederduitse
Gereformeerde Kerke
2018

Inligting oor die Algemene Sinode,
streeksinodes, ringe, gemeentes
en predikante van die meeste
kerke in die NG Kerk-familie.
438 bladsye

Prys vir 1-3 boeke: R295,00 elk
Prys vir 4+ boeke: R275,00 elk
Prys vir CD: R225,00

LW: Die CD kan NIE opgedateer of gekopieer word nie
Prys vir CD + boek: R360,00 per stel

Christelike
Kernensiklopedie
(CKE)

Hoofredakteur: Frits Gaum
In die CKE is daar
3 250 inskrywings en ’n verdere
841 trefwoorde.
’n Omvattende verwysingsgids
na mense, plekke, kerke, woorde
en bewegings wat ’n impak op
die voortgang van die evangelie
gehad het, veral soos dit SuidAfrika geraak het.
1 248 volkleur bladsye
Prys: R250,00

1

2

1. Ontvang wat vir
jou gegee is –
Hoe die doop ons
kan leer om met
Christus te leef

2. Ontvang wat vir
jou gegee is –
40-dae-program

Coenie Burger en Andries Cilliers
291 bladsye

’n Herinnering aan my
belydenisaflegging
48 bladsye
Prys: R45,00

Ek wil U dien,
Here

’n Herinnering aan my
bevestiging as diaken
48 bladsye
Prys: R45,00

Here, gebruik my

’n Herinnering aan my
bevestiging as ouderling
48 bladsye
Prys: R45,00

Coenie Burger en Andries Cilliers
170 bladsye
Prys: R85,00

Meneer en Mevrou
’n Herinnering aan ons
huweliksbevestiging
40 bladsye
Prys: R30,00

Doopkladboek

Plek vir persoonlike besonderhede
van die doopouer(s) en dopeling(e), met
’n afskeur-strokie.
Prys: R65,00

3. Ontvang wat vir
jou gegee is –
kleingroepgids
Tinus van Zyl
70 bladsye

Prys: R55,00

Gratis kortfilms beskikbaar op
mema.bybelmedia.org.za
vir gebruik in eredienste of
saam met die kleingroepgids

Prys: R130,00
e-Boek R95,00

Spesiale geleenthede

Here,
ek belowe

3

Doopseel

Pakkie van 5 kaarte
Prys: R60,00

Herinneringskaart
aan die doop
(A4)
Pakkie van 5 kaarte
Prys: R60,00

Voltooi kursustoets in die boek
en ontvang sertifikaat.
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Doop

Doop

Met jou doop

Doop

’n Doopvoorbereidingskursus
Jannie du Plessis

Carrie Steenwyk en
John D Witfliet
Illustrasies deur Linda Saport
Met jou doop sê God vir jou …
Jy word gedoop omdat
jy aan God en God
se familie behoort.
Met jou doop sien en hoor jy
God se beloftes.
’n Geskenk-boek en leesboek
vir ouers met die doop van
hulle kind(ers), asook
vir ouers wat vir kleiner
kinders van hulle doop
wil vertel.
Vir ouderdomme 4-8 jaar.
12 bladsye

Bestaan uit ’n werkboek
vir ouers en aanbiedersgids
vir predikante.
Hierdie werkboek vir ouers
bestaan uit vier sessies wat
verduidelik waarom hulle
kinders gedoop moet word
en wat die betekenis van
die doop is. Ouers word
gehelp om geloofsgroei by
hulle kinders te ontwikkel.
48 bladsye

MEMA-VIDEOGREPE
Doop (kortfilms)

Die ses kortfilms oor die doop help ons om aan die hand van ’n beeld of metafoor
ons doop beter te verstaan. Verskillende aanbieders verduidelik op kreatiewe maniere
die bedoeling, betekenis en werking van die doop.
Hierdie kortfilms kan baie doeltreffend saam met die boek Ontvang wat vir jou gegee
word – Kleingroepgids gebruik word.

Prys: R60,00

’n Handleiding en
PowerPoint-aanbieding
vir groepleiers is gratis
beskikbaar by
www.bybelmedia.org.za

Prys: R70,00

1

2
1. Tafel
2. Bankie
3. Verhoog
4. Liedjie
5. Eksamennommer
6. Sleutel

3

4

Prys: R55,00

5

6

Brief aan doopouers
Willie Jonker
20 bladsye

Prys: R35,00

NOG GRATIS TITELS:
Die avonture van
Lisa en Timmy
(doop vir kinders)

Tinus van Zyl en
Lezjé van Zyl
Deur die ses avonture wat
Lisa en Timmy beleef, ontdek
laerskoolleerders prakties wat
die doop vir hulle
in hulle lewe beteken. Hulle
leer ook hoe hulle doop hulle
help om elke dag saam met
en vir Jesus te leef.
32 bladsye
Prys: R50,00
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Leef uit jou doop
(doop vir tieners)

Christi Thirion
Hierdie boek help jongmense
om die lewende God in wie
se teenwoordigheid hulle
elke dag leef op ’n nuwe
manier te leer ken.
Hulle besef hoe belangrik
hulle doop is, en dat die
geskenke wat God deur
die doop vir hulle gee hulle
’n ander mens maak.
24 bladsye
Prys: R55,00

Lidmaatbemagtiging:
Nataniël
Nataniël gesels oor
lidmaatbemagtiging en
kerkwees.

Gebed vir
leerbaarheid

Toerustingsondag “Daar is geen
kennis wat nie by kennis van God
begin nie.”

Galasiërs 5

Hierdie videogreep kan
as ’n meditatiewe snit tydens
’n erediens gebruik word.
Dit gaan oor die vrug van die
Gees.

10 Gebooie

’n Videogreep wat mense help
om ’n oomblik by Eksodus 20
stil te staan. Die video bestaan
uit skote van plakkate met
al die verskillende gebooie
daarop.
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e-Boeke

Kleuters
KLEUTERKERK 2
(2-5 JAAR)

25 volledig uitgewerkte ontmoetings vir aanbieders van kleuterkerk of voorskoolse kategese.
Eenvoudige Bybelboodskappe gerig op 2-5-jariges met liedjies, aktiwiteite en gebede.

Kleuterkerk 2
Doen-boek

Kleuterkerk 2 Doen-boek kan
gebruik word saam met die
Kleuterkerk 2 Aanbiedersgids.
Hierdie aktiwiteitsboek lê die
inhoud van elke aanbieding by die
kinders vas. Die ideale hulpmiddel
om vir jong kinders te leer Jesus
is baie lief vir hulle.

Kleuterkerk 2
Aanbiedersgids

25 volledig uitgewerkte
ontmoetings vir aanbieders
van kleuterkerk of voorskoolse
kategese. Eenvoudige Bybelboodskappe gerig op 2-5-jariges
om hulle te leer dat Jesus vir hulle
lief is. Met liedjies, aktiwiteite en
gebede. Kan gebruik word saam
met die Kleuterkerk 2 Doen-boek.

Boodskap vir Vandag
Dagstukke vir een jaar
Carel Anthonissen

Sien webwerf vir pryse

366 byderwetse Bybel-dag-stukkies vir moderne
lesers. Byna elke dagstuk begin met ’n interessante
vertelling wat op inspirerende Bybelwaarhede
uitloop.
Prys: R100,00

KLEUTERKERK 1
(2-5 JAAR)

20 volledig uitgewerkte ontmoetings vir aanbieders van kleuterkerk of voorskoolse kategese.
Eenvoudige Bybelboodskappe gerig op 2-5-jariges met liedjies, aktiwiteite en gebede.

Lewend en kragtig?

In gesprek oor God se handelinge
in die wêreld
Ernst M Conradie
Prys: R30,00

ePub-formaat
Ook as harde kopie beskikbaar
(277 bladsye)

Christianity and
a critique of
consumerism

A survey of six points of entry
Ernst M Conradie
400 pages
Price: R30,00

PDF-document

Boekprys: R200,00

Die “kritiese stem”
teen apartheidsteologie in die Ned Geref
Kerk (1905-1974)
’n Analise van die bydraes van
Ben Marais en Beyers Naudé
Murray H Coetzee
681 bladsye
Prys: R100,00

PDF-dokument

Idolatry or
Inculturation?

Christian participation in
Akan libation rituals
Robert Owusu Agyarko

This study is about the current
debates on the observance of
libation rituals by Christians
in Africa and its implication for
Christian faith.
Price: R100,00

ePub-formaat
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Kleuterkerk 1
Doen-boek

Kleuterkerk 1 Doen-boek kan gebruik word saam met die Kleuterkerk
1 Aanbiedersgids. Hierdie aktiwiteitsboek lê die inhoud van elke
aanbieding by die kinders vas. Die ideale hulpmiddel om vir jong
kinders te leer Jesus is baie lief vir hull
Prys: R60,00

Kleuterkerk 1
Aanbiedersgids

20 volledig uitgewerkte ontmoetings vir aanbieders van kleuterkerk of
voorskoolse kategese. Eenvoudige Bybelboodskappe gerig op 2-5-jariges
om hulle te leer dat Jesus vir hulle lief is. Met liedjies, aktiwiteite en
gebede. Kan gebruik word saam met die Kleuterkerk 1 Doen-boek.

Prys: R120,00
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Kleuters

Kleuters

Kleuterpret
Snap-kaarte
Kleuterpret
Snap-kaarte

Kleuterpret

Kinderpret

is ’n prettige manier om kleuters
en kinders aan 49 belangrike
mense in die Bybel bekend te stel.
Sonder dat hulle dit besef, leer ken
hulle die name en identiteit van
Bybel-mense wat ’n belangrike rol
in die Christelike geloof speel.

Hierdie speelleer-aktiwiteitsboek
bevat 50 selfdoen-aktiwiteite
oor sleutel-tekste in die
Ou Testament van die Bybel.
Die aktiwiteite sluit in ontdekdie-verskille, inkleurprente,
vind-die-paadjie en kleurvolgens-die-nommers-in.

My Bybelmense-inkleurboek
My Bybelmense-inkleurboek

Kinderpret

Speelleer-aktiwiteitsboek
oor die Nuwe Testament

Prys: R100,00

Hierdie speelleer-aktiwiteitsboek
bevat 50 selfdoenaktiwiteite
oor belangrike tekste in die Nuwe
Testament van die Bybel. Die aktiwiteite
sluit in ontdek-die-verskille, inkleurprente,
vind-die-paadjie en kleur-volgens-dienommers-in.
Prys: R90,00

Speelleer-aktiwiteitsboek
oor die Ou Testament

Liana Lourens
24 lesse vir voorskoolse
kinders vir gebruik by
kategese, kleuterkerk,
en so meer.
Liana Lourens van
Akkerpret-faam het
die teks só geskryf
dat dit geskik sal wees
vir kinders van
ongeveer 0-5 jaar oud.
Met stories, liedjies,
vasleggings-aktiwiteite en
duidelike riglyne oor hoe
elke les saam met
die Akkerpret-DVD’s
gebruik kan word.
Prys: R90,00
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Prys: R80,00

Prys: R90,00

PAKKETPRYS

R19000
SPAAR
R8000

Kleuterpret
(aanbiedersgids)

is ’n prettige
manier om deur
spel vir kleuters
en kinders aan
49 belangrike
mense in die
Bybel bekend
te stel. Speelspeel leer ken
hulle die mense
wat ’n belangrike
rol in ons
geloof speel.

FunKidz

My People of the Bible
Colouring Book
My People of the Bible Colouring
Book is a fun way to introduce

Funkidz

Play and Learn Activity Book on the New Testament

This activity book offers young kids 50 do-it-yourself activities based
on core Scriptures from the New Testament in the Bible. Through these
activities the children discover in a playful way more about the 50 most
important stories of the New Testament that play an important role in
our faith formation. The activities include: spot the differences, colouring
pictures, find the path, and colour by numbers.

FunKidz

Play and Learn Activity Book
on the Old Testament

young children to 49 central
people in the Bible. Without
realising it, the kids get to know
the names and stories of people
of the Bible who play an important
role in the Christian faith.
This colouring book can be
used as an interactive Children’s
Bible or (for older children)
a self-read book.
Price: R100,00

This activity book offers young
kids 50 do-it-yourself activities
based on core Scriptures from
the Old Testament in the Bible.
Through these activities the
children discover in a playful
way more about the 50 most
important stories of the
Old Testament that play
an important role in our
faith formation.
Price: R90,00

Price: R90,00

Bestaan uit Kleuterpret My
Bybelmense-inkleurboek;
Kinderpret Speelleer-aktiwiteitsboek oor die Ou Testament en
Kleuterpret Snapkaarte.

Kleuterpret
(werkboek)

Liana Lourens
24 lesse vir voorskoolse
kinders vir gebruik by
kategese, kleuterkerk,
en so meer.
Die werkboek bevat
vele aktiwiteite vir
die kleuters.
Die karakters van
die Akkerpret-DVD’s
verskyn ook in die
werkboek.
Prys: R65,00

1

Akkerpret in
Bybelpark

2

3

4

Prys: R100,00 elk

Gemiddelde tydsduur van elke DVD:
107 minute

6

Saamsingliedjies
uit Akkerpret in
Bybelpark

Reeks van ses DVD’s met 48 kleurvolle
programme. Die poppekarakters vestig
CD 1 – God is liefde,
Bybelse waardes by kinders.

1. God is liefde
2. God is almagtig
3. God is goed
4. Jesus is lewe
5. Jesus is wonderlik
6. Jesus is koning

5

almagtig en goed
Bevat 27 liedjies.
Prys: R80,00

Tydsuur: 45 minute

Akkerpret-pakket 1

Bestaan uit DVD 1, 2 & 3 en jy kry
CD 1 gratis saam.

1

Prys: R220,00

Akkerpret-pakket 2

CD 2 – Jesus is lewe,
wonderlik en koning
Bevat 24 liedjies.
Prys: R80,00

Tydsuur: 58 minute

2

Bestaan uit DVD 4, 5 & 6 en jy kry
CD 2 gratis saam.
Prys: R220,00
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Kleuters

1
1. Die avonture
van Paulus
en die ander
apostels
Prys: R90,00

2
2. Die wonderwerke
van Jesus en ander
lekkerlees-stories
vir klein oortjies
Prys: R90,00

Hierdie twee boeke bestaan elk uit ’n klank-CD met 15 stories
en ’n inkleurboek met ’n prent van elke storie. Dit wat die kleinspan
op CD hoor, word vasgelê met die inkleur van
die ooreenstemmende prente.
Die boeke is spesiaal ontwerp vir kinders tussen 3-7 jaar oud.

1

2

1. Vriende van God

Interaktiewe CD-Rom vir rekenaargebruik.

2. Moses en die beloofde land
Interaktiewe CD-Rom vir rekenaargebruik.

3. Die helde van God

Interaktiewe CD-Rom vir rekenaargebruik.

Prys: R50,00 elk
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2

Die stories op die CD’s word
in kleurvolle prentjies uitgebeeld
en word vertel terwyl die teks
op die skerm verskyn. Só hoor en
sien die kinders die stories.
Die CD’s waarborg baie ure se
opbouende ervaring met die boodskap van die Bybel.
Geskik vir kinders 3 jaar en ouer.
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