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Max Lucado

VERTALING 
HEIDI KLEINLEUGENMORS
PAPERBACK
14 X 21 CM
224 PAG.
978 90 33819 33 9
707
€ 15,95
SEPTEMBER 2010

Aan de hand van 1 Korintiërs 13 spreekt Max Lucado over 
liefde – niet het heerlijke warme gevoel, maar de levensveran-
derende houding. De liefde die vriendschappen en huwelijken 
redt, en die Gods hand in ons leven zichtbaar maakt.

In dit boek spreekt Lucado over een ‘vergeten eerste stap voor 
relaties’. Het geheim van liefhebben, zegt hij, is een geliefd le-
ven leiden. Vanuit Gods diepe, kostbare liefde voor ons kunnen 
wij liefde uitdelen aan de mensen om ons heen.

Max Lucado 
Je bent geliefd
Leer te ontvangen om 
uit te kunnen delen
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HARDBACK
VERTALING TOBYA JONG
12 X 16 CM
96 PAG.
978 90 33819 34 6
707
€ 8,50
MEI 2010 

UITGAVE I.S.M. OPEN DOORS 
NEDERLAND

Anne van der Bijl en Al Janssen laten zien dat gebed van 
levensbelang is voor de Vervolgde Kerk. Uit eigen ervaringen 
vertellen zij over de geweldige impact die het gebed van me-
dechristenen kan hebben. 

Dit boek roept je op om verder te kijken dan je eigen wensen 
en behoeften. Maak er een gewoonte van om te bidden voor 
broeders en zusters in zware omstandigheden! Met concrete 
actiepunten word je aangespoord om hiermee aan de slag te 
gaan. 

Van de auteurs van Geheime Gelovigen.

De Vervolgde Kerk

Anne van der Bijl / 
Al Janssen
Ontwapenend 
gebed
Hoe de Vervolgde 
Kerk ons gebedsleven 
 inspireert

Nacht
van het

Gebed
28/29 mei
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In GOUD gaat Gerald Troost op zoek naar ‘gouden’ 
 bijbelpassages en schrijft daar pakkende over-
denkingen bij. Hoe kun jij, net als goud, stralen voor 
God? 

Gerald is bekend als zanger en schrijver 

van liedteksten. Verder is hij actief als 

DISC trainer en betrokken bij verschillende 

christelijke organisaties zoals Wake Up 

Veenendaal en Dorcas Hulp. 

In MOED zoekt Sebastiaan Poelen naar moedige 
mensen in de Bijbel. Waar ligt jouw moed?

Sebastiaan  is een allround jongerenwerker. 

Eerder schreef hij een boek voor jonge 

tieners: ‘En nu, jij!’ en hielp hij mee met de 

totstandkoming van de Jongerenbijbel.

Refl ecties 
In deze serie Refl ecties hebben vier auteurs 
ieder 40 overdenkingen (onderverdeeld in 4 
subthema’s) geschreven bij krachtige bijbel-
teksten. Door de luxe metallic uitvoering van 
de covers zijn deze titels zeer aantrekkelijk als 
cadeauboek! 

Bijbelse overdenkingen

Gerald Troost  
Goud 

Sebastiaan Poelen  
Moed 
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In KRACHT laat Renske Bennik zien hoeveel kracht we 
kunnen putten uit Gods Woord! 

Renske werkte jaren in een verpleeghuis en 

schreef columns over wat ze daar beleefde 

in het vrouwenmagazine Eva. Momenteel 

werkt ze bij ouderen die in hun thuissituatie 

begeleiding nodig hebben. Ze is getrouwd, 

heeft twee kinderen en begeleidt samen met 

haar man jongeren in hun kerk.

In LIEFDE laat Petra Boogerd zien hoe groot en krach-
tig de liefde van God is. Er zit veel meer in dan je 
denkt! 

Petra is getrouwd met Peter. Twee jaar na 

hun huwelijk werd Peter ernstig ziek. Een 

levertransplantatie in 2007 gaf hen een 

nieuwe toekomst. Vertrouwen in God en 

in liefde is hierdoor steeds belangrijker 

geworden in hun leven.

PAPERBACK
13 X 14 CM
176 PAG.
707
€ 9,95
JULI 2010 
978 90 33819 40 7 – GOUD 
978 90 33819 41 4 – MOED
978 90 33819 42 1 – KRACHT 
978 90 33819 43 8 – LIEFDE

DISPLAY 978 90 33819 39 1 – 
4 X 6 EXEMPLAREN 
LEVERING DISPLAY ALLEEN RECHTSTREEKS VIA 
UITGEVER.

Bijbelse overdenkingen

Renske Bennik   
Kracht 

Petra Boogerd  
Liefde 
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Refl ectiedagboeken

VERTALING BEB FONTIJN
GEBONDEN MET LEESLINT
15 X 20 CM
350 PAG.
707
€ 14,95
AUGUSTUS 2010 
978 90 33815 69 0 (PSALMEN)
978 90 33815 70 6 (MOEDERS)

Deze luxe uitgevoerde refl ectiedagboeken worden geken-
merkt door de extra notitieruimte die ze bieden. Hier kunnen 
gebeden, gedachten, vragen, favoriete bijbelteksten en/of 
andere dingen genoteerd worden; zo zijn ze een hulpmiddel 
bij het diep doordenken van Gods Woord. 

Psalmen 
Refl ectiedagboek 
In dit dagboek zijn psalmteksten (NBV) op thema geordend, 
met onderwerpen als: de Heer die onze herder is, het uitroe-
pen tot God, Gods trouw, God loven en bevrijd worden van 
angst.  

Refl ecties voor moeders
Een moment van rust
Bijbelteksten en inspirerende citaten voor moeders, op 
thema gerangschikt. 

Psalmen 
Refl ectiedagboek

Refl ecties voor 
moeders 
Een moment van rust
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Kringserie

Deze bijbelstudieboeken, in de serie ‘Samen rond de Bijbel’, zijn 
een gezamenlijke uitgave van Ark Media en de IZB. 

Twee titels behandelen bijbelboeken (Kolossenzen en de 
brieven aan Timoteüs) en twee titels behandelen een thema 
(Bergrede en de persoon/het werk van Jezus). 

Elk van de uitgaven bevat 8 hoofdstukken die bijzonder 
geschikt zijn voor gebruik in groep of kring. Ook voor persoon-
lijke bijbelstudie hebben deze uitgaven bijzonder veel te 
bieden. Elk hoofdstuk bevat een inleiding, uitleg en verwer-
kingsvragen.

De IZB is een  vereniging binnen de PKN die zich bezighoudt 
met zending in  Nederland. Ze wil gemeenten leren kerk in de 
wereld te zijn. 
Zie www.izb.nl voor meer informatie.

In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de Herziene 
Statenvertaling, tenzij anders vermeld.

UITGAVE I.S.M. IZB
PAPERBACK DUO/TONE
15 X 21 CM
64 PAG
707
€ 6,95
VERSCHIJNT JULI 2010

978 90 33819 38 4 
– DE STRIJD VAN HET GELOOF 

978 90 33819 36 0 
– GELOOF, LIEFDE EN HOOP

978 90 33819 35 3 
– BOUWEN OP DE ROTS

978 90 33819 37 7 
– OP ZOEK NAAR HET GEHEIM

Ds. A. van Duinen 
De strijd van het geloof
Bijbelstudies over 1 en 2 Timoteüs

Drs. N.M. van Kampen-Boot
Bouwen op de Rots 
Bijbelstudies over de Bergrede

Ds. J. Maasland
Geloof, liefde en hoop

Bijbelstudies over Kolossenzen 

Ds. R. de Reuver
Op zoek naar het geheim 

Bijbelstudies over Jezus
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UITGAVE I.S.M. NZV UITGEVERS
ILLUSTRATIES KRISZTINA KÁLLAI 
NAGY
VERTALING RENSKE HUISMAN
KARTONBOEK
17 X 17 CM
15 PAG.
978 90 33831 13 3
224
€ 8,95
AUGUSTUS 2010

Deze stevige kartonbijbel bevat 15 bekende verhalen uit het 
Oude en het Nieuwe Testament. De illustraties zijn van de 
Hongaarse illustratrice Krisztina Kállai Nagy, die ook de succes-
volle Vertelbijbel heeft geïllustreerd. Haar tekeningen kenmer-
ken zich door de warme kleuren en originele perspectieven. De 
verhalen zijn verteld in mooie zinnen die passen bij de bele-
vingswereld van kleuters.

Kinderbijbel

Bethan James
Mijn kleine 
 kinderbijbel
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Kinderen vanaf 7  jaar kunnen met dit boek de oude verhalen 
uit de Bijbel ontdekken; het vertelt namelijk over de gewel-
dige geschiedenis van het joodse volk en laat kinderen kennis 
maken met Jezus Christus. Ontdek de Bijbel geeft onder andere 
antwoord op de volgende vragen:

Wat is de Bijbel?
Hoe is dit boek ontstaan?
Waarom lezen mensen de Bijbel?

Het boek bevat ook aanvullende weetjes, wat dit boek extra 
leuk maakt voor de kinderen! Een echte ontdekkingsreis!

ILLUSTRATIES JAN LEWIS
VERTALING ANNEKE WIND
GEBONDEN FULL COLOUR
22 X 27 CM
48 PAG. 
978 90 33831 14 0
224
€ 9,95
SEPTEMBER 2010

Kind en Bijbel

Christina Goodings
Ontdek 
de Bijbel
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Bram Kasse (40) is bekend 

van zijn vele kinderboeken 

waaronder De sterkste opa 
van de wereld, Gaaf!, en 

Kanjers. Ook schreef hij mee aan de 

Prentenbijbel. Hij woont met zijn ge-

zin in Ede. Over het verlies van hun 

zoontje Roan schreef hij samen met 

zijn vrouw het boek Foto van een 
droom. Bram werkt op de CHE als 

pabodocent en coach/supervisor. Hij 

heeft een passie voor het coachen 

van onderwijsmensen en kinder-

werkers. Zie ook www.bramkasse.nl.

ILLUSTRATIES JONA JUNG
GEBONDEN FULL COLOUR
14 X 15 CM
32 PAG.
978 90 33831 17 1
224
€ 7,50
AUGUSTUS 2010 

Dit gebedenboek bevat 13 kindergebeden waar kinderen veel 
van kunnen leren voor nu én voor later. De gebeden zijn gesor-
teerd naar gebedsoort; God loven, sorry zeggen, God danken, 
vragen om hulp en waarom-vragen. 

Met bijpassende illustraties in zachte kleuren. Door het leuke 
vierkante formaat een opvallend boekje.

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd; 5+.

Gebedenboek

Bram Kasse
Lieve God, 
mag ik U iets 
vragen?
Kindergebeden 
voor elke dag
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Dit speelse kartonboek vertelt het verhaal over de ark van 
Noach. Dit boek is origineel door de vele schuifjes onderaan de 
bladzijde. Beweeg de schuifjes en vele verborgen fi guurtjes 
komen tevoorschijn. Dit verrassende element spreekt jonge 
kinderen zeker aan. 
Het verhaal is in eenvoudige bewoording naverteld en door 
middel van leuke vragen wordt dit boek nog interactiever!

Een aanrader voor doop en verjaardag!

ILLUSTRATIES SARAH PITT
VERTALING ERICA KRAMER
KARTONBOEK MET SCHUIFJES
20 X 20 CM
8 PAG.
978 90 33831 09 6
224
€ 12,50
SEPTEMBER 2010

Kind en Bijbel

Juliet David 
Noachs 
volle boot
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Kerst

17 dagen lang wordt het grote plan van God in korte stukjes 
besproken. Het helpt gezinnen om tijdens de kerstperiode die-
per in te gaan op de komst van Jezus Christus en wat Hij heeft 
betekend voor de wereld. Elke dag bestaat uit een:
• Bijbelgedeelte (Het Boek) 
• Aansprekende refl ectie
• Gespreksvragen 
• Leuk weetje 
• Doe-activiteit 

Om de verwerking visueel te maken, wordt in dit boek gebruik 
gemaakt van de kerstboom. De boom wordt dagelijks gebruikt 
om een (zelfgemaakt) item op te hangen dat symbool staat 
voor het op die dag besproken hoofdstuk. De dennenboom is 
hierdoor een mooie symbolische en visuele geheugensteun 
dat ook zeker tot goede gesprekken zal leiden! 

Bianca Cooper (41) is 

getrouwd en heeft twee 

kinderen. Ze woont met 

haar gezin in Nieuw-

Vennep. Bianca werkt als eind-

redacteur bij Eva; het grootste 

christelijke lifestylemagazine voor 

vrouwen. Ze heeft een passie voor 

reizen, lezen en schrijven.

ILLUSTRATIES HESTER NIJHOFF
RINGBAND MET HARDE KAFT, 
FULL COLOUR
14 X 21 CM
96 PAG.
978 90 33883 86 6
227
€ 12,95
AUGUSTUS 2010

Bianca Cooper
Een Koninklijk 
Kerstfeest 
Een gezins-doe-dagboek 
voor de kerstperiode
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De illustraties zijn van Hester Nijhoff, een jonge illustratrice 
met een stijl die zich kenmerkt door warme kleuren en beel-
den die dicht bij de belevingswereld staan van kinderen vanaf 
7 jaar. De full colour uitvoering met ringband is praktisch in 
gebruik en de harde kaft kan tegen een stootje.

Kerst

Dag 8 – 23 december

Jozefs droom
Mattheüs 1:18-25. 

Aan de geboorte van Jezus Christus gingen enkele bijzondere 
gebeurtenissen vooraf. Toen Zijn moeder Maria met Jozef verloofd was (en 

dus nog niet met hem samenwoonde) bleek zij in 
verwachting te zijn door de Heilige Geest. 

Jozef wilde de verloving verbreken. 
Maar omdat hij een goed man was, 

besloot hij het in stilte te doen 
om haar de schande te besparen. 
Terwijl hij hierover lag na te 
denken, kreeg hij een droom en 
zag een engel van God naast zich 

staan. “Jozef, zoon van David”, zei 
de engel, “u kunt gerust met Maria 

trouwen. Zij is in verwachting door de 
Heilige Geest. Zij zal een zoon krijgen, 

die u Jezus moet noemen. Dat betekent ‘God 
redt’. Want Hij zal Zijn volk redden van de 
zonden. Daardoor zal in vervulling gaan wat 
God door de profeet Jesaja heeft gezegd: Een 
maagd zal een kind krijgen! En zij zal het 
kind Immanuël noemen. Dit betekent ‘God 
is met ons.’” Daarna werd Jozef wakker. Hij 
deed wat de engel had gezegd en trouwde 
met Maria. Maar hij had geen gemeenschap 
met haar tot na de geboorte van het kind. En 
Jozef noemde Hem Jezus.

die
red
zon
Go
ma
kin
is 
de
m
m
Jo

Weetje

In de vierde eeuw na 

Christus zorgde Keizer 

Constantijn de Grote 

ervoor dat Kerstmis op 

25 december zou vallen. 

Tot dan toe werd rond 

de Middellandse Zee op 

deze datum de zonnegod 

vereerd. Omdat Jezus 

het licht van de Wereld 

werd genoemd, ‘besloot’ 

Constantijn dat Jezus 

rond deze feestdag 

geboren moest zijn.

dudu
vv

JJJJJJ
M

bb
o
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Reflectie

In Israël was een verloving al een soort huwelijk. Jozef en Maria waren 
verloofd maar woonden nog niet bij elkaar. Maar om hun relatie 
te verbreken zouden ze moeten scheiden. In de Bijbel wordt een 
uitgehuwelijkte vrouw beschouwd als een echtgenote en Matteüs noemt 
Jozef en Maria ‘man en vrouw’ voor ze getrouwd zijn.

Toen Jozef het nieuws kreeg dat Maria zwanger was, wist hij niet goed 
wat te doen. Hij hield van God met heel zijn hart, maar hoe kon hij 
met een vrouw trouwen die zoals het er naar uit zag, Gods wetten niet 
gehoorzaamde? Ze was zwanger! En niet van hem, dat wist hij zeker! 
Omdat hij Maria niet in opspraak wilde brengen, besloot hij  haar in het 
geheim te verstoten; oftewel hij wilde hun relatie verbreken. De engel van 
God stak daar een stokje voor. Hij zei tegen Jozef dat hij op God moest 
vertrouwen en Maria tot zijn vrouw moest nemen. God wilde dat hij 
de rol van aardse vader op zich zou nemen en Jezus in zijn kinderjaren 
zou begeleiden als lieve papa. Toen Jozef wakker werd, wist hij zeker 
dat God tegen hem gesproken had. Hij nam Maria tot zijn vrouw en 
samen wachtten ze geduldig op de geboorte van Gods zoon, de beloofde 
Verlosser.

Vragen
•  Wat is de beste droom die jij ooit hebt gehad?

•  Waarom wilde Jozef zijn relatie met Maria verbreken toen hij 
hoorde dat ze zwanger was?

•  Jozef koos toch voor Maria, hoe moeilijk dat ook op dat 
moment was. Wat zijn moeilijke keuzes die jij deze week of 
binnenkort moet maken? Hoe kun je daarbij God volgen?

Dag 4 – 19 december

De belofte
De Here zal Zelf een teken vaststellen: Een maagd zal een kind krijgen! (B) 
en zij zal het kind Immanuël noemen (dit betekent ‘God is met ons’).

Jesaja 7:14-15

Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven en de 
heerschappij zal op Zijn schouders rusten. Dit zullen Zijn koninklijke titels 
zijn: Wonderbare Raadgever, Machtige God, Vader der eeuwen, Vorst 
van de vrede. Aan Zijn groeiende en vredevolle bewind zal nooit een 
einde komen. Vanaf de troon van Zijn vader David zal 
Hij met volmaakte eerlijkheid en rechtvaardigheid 
regeren. Hij zal alle volken van de wereld echte 
rechtvaardigheid en vrede brengen. En dit alles zal 
gebeuren, omdat de brandende liefde van de HERE 
van de hemelse legers zich heeft voorgenomen dit te 
doen! 

Jesaja 9:5-6

al
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Weetje

Tussen de 

geschiedenis van 

het Oude Testament 

en het Nieuwe 

Testament zit een 

pauze van 400 jaar.

Reflectie

Profeten waren mensen die God dienden en naar Hem luisterden. God 
sprak tot deze profeten door hen bijvoorbeeld te laten weten wat er in de 
toekomst, soms wel honderden of duizenden jaren later, zou gebeuren.
De profeten voorspelden de komst van het Kerstkind al honderden jaren 
voordat Jezus werd geboren. Hij zou een afstammeling van Koning David 
zijn en Hij zou geboren worden in Bethlehem. De profeten wisten zelfs al 
te vertellen dat Jezus kostbare cadeaus van wijze mannen zou krijgen en 
dat een wrede koning Hem zou proberen te vermoorden. Maar geen 
enkele profeet wist alles over de komende Messias. Net als een 
grote legpuzzel, had elke profeet maar een paar stukjes, die 
samen het complete verhaal vormden. Wat leven 
wij nu in een bijzondere tijd: we kennen alle 
puzzelstukjes van het Oude Testament, 
en we weten ook dat Jezus door zijn 
geboorte, leven en sterven op aarde, al de 
profetieën van het Oude Testament heeft 
waargemaakt en dus vervuld!

Vragen
•  Weet je de betekenis van jouw naam?

•  In Jesaja 7:14, staat dat Maria haar zoon Immanuel, God-met-
ons, zou noemen. Jezus heeft deze profetie vervuld, hoe?

•  In Jesaja 9 staan meerdere namen voor Jezus. Welke naam 
spreekt jou het meeste aan? En waarom? 

Lees met elkaar elke naam voor Jezus nog eens hardop en 
vertel per naam waarom Jezus zo genoemd wordt.

Dag 14 – 29 december

Leer ons bidden
Nu iets over het bidden. Wees niet zoals de huichelaars; die bidden zo 
dat iedereen het kan horen en zien, op de hoek van de straat en in de 
synagoge. Zij hebben hun beloning al. Als u bidt, moet u dat ergens 
doen waar u helemaal alleen bent. Doe de deur achter u dicht en bid in 
het geheim tot uw Vader. En uw Vader, Die al uw geheimen kent, zal u 
belonen. Als u bidt, doe dat dan niet langdradig en met zinloze woorden, 
zoals de andere volken doen. Want die denken dat hun gebeden worden 
verhoord als zij veel woorden gebruiken. Vergeet niet dat uw Vader precies 
weet wat u nodig hebt, al voor u Hem erom vraagt! Bid daarom dit gebed: 

Onze Vader in de hemel, wij eren Uw heilige naam. 
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen. 
Laat Uw wil op de aarde worden gedaan, net zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het eten dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze zonden, zoals wij anderen hun zonden vergeven. 
Laat ons niet in verleiding komen, maar verlos ons van de kwade machten. 
Want het Koninkrijk is van U en alle kracht en glorie tot in de eeuwigheid. 
Amen. 

Mattheüs 6: 5-13

Weetje
Het woord ‘amen’ betekent: ja, het is waar of zo is het. We zeggen ‘amen’ aan het einde van ons gebed om daar mee aan te geven dat wat we tegen God gezegd hebben, waar is. Ook geloven we dat door dit te zeggen God onze gebeden hoort en verhoort.
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SAMENSTELLING 
RENSKE HUISMAN
RINGBAND MET HARDE KAFT, 
FULL COLOUR
14 X 21 CM
132 PAG.
978 90 33877 26 1
011
€ 12,50
AUGUSTUS 2010 

Aantrekkelijke agenda met:
• overzichtelijke weekplanner
• veel schrijfruimte per dag
• kleurrijk binnenwerk
• handige liniaal
• extra notitieruimte per week

Naast het calendarium biedt deze agenda voor elke week een 
uitspraak, oneliner, anekdote of grap, uit de boeken Peper & 
zout, Zeep & soda, Weer & wind, Kort & Krachtig en Luid & 
duidelijk. Begin elke week met een lach op je gezicht! 
De agenda is gedrukt op goed beschrijfbaar papier en de han-
dige ringband, met liniaal, zorgt ervoor dat de agenda goed 
open blijft liggen. 

Agenda

Peper & zout 
Agenda 2011

Naast de boeken uit de serie Peper & zout 
is er nu voor het eerst een 
Peper & zout Agenda beschikbaar! 
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SAMENSTELLING 
RENSKE HUISMAN
RINGBAND MET HARDE KAFT, 
FULL COLOUR
14 X 21 CM
132 PAG.
978 90 33877 27 8
011
€ 12,50
AUGUSTUS 2010 

Na het overweldigende succes van vorig jaar is de Max Lucado 
Agenda wederom beschikbaar voor 2011. Nu met harde kaft. 
De opzet is vergelijkbaar met die van 2010.

Sfeervolle agenda met:
• overzichtelijke weekplanner
• veel schrijfruimte per dag
• prachtige natuurfotografi e
• handige liniaal
• sfeervolle lay-out
• extra notitieruimte

Naast het calendarium biedt deze agenda voor elke week 
een pakkend tekstgedeelte van Max Lucado. In de agenda is 
gekozen voor inspirerende teksten die je elke week opnieuw 
stil doen staan bij de grootheid van God, het wonder van de 
schepping en de kracht van gebed.
De agenda is gedrukt op goed beschrijfbaar papier en de han-
dige ringband, met liniaal, zorgt ervoor dat de agenda goed 
open blijft liggen.

Agenda

Max Lucado 
Agenda 2011



16

Niet jaargebonden kalenders

Hemelsblauw 
Deze perpetual biedt een jaar lang inspiratie voor elke dag. De 
korte pakkende uitspraken en oneliners sluiten mooi aan bij 
de bijbelteksten uit NBV. Anne-Marie Klaassen heeft gekozen 
voor een thematische opzet van diverse bijbelse en gees-
telijke thema’s. Geen hoogdravende tekst, maar geschikt en 
aansprekend voor christenen van alle leeftijden. 

Scheurkalender Samen
Een leuke scheurkalender voor geliefden! Met deze scheur-
kalender sta je elke dag even stil bij het wonder van de liefde. 
365 uitspraken, bijbelteksten en oneliners die elkaar afwis-
selen. Hierdoor blijft de kalender aantrekkelijk, een heel jaar 
lang. Niet jaargebonden.

Max Lucado 
Scheurkalender Elke dag wijzer
Voor elke dag in het jaar een inspirerende uitspraak van Max 
Lucado. Korte, maar ook langere teksten, waardoor elke dag 
weer voor andere gedachten zorgt.  

HEMELSBLAUW 
978 90 33877 31 5
11 X 15 CM 
707
€ 9,95
AUGUSTUS 2010

SCHEURKALENDER SAMEN
978 90 33877 24 7
12 X 19 CM
014
€ 12,95
AUGUSTUS 2010

SCHEURKALENDER ELKE DAG 
WIJZER
978 90 33877 32 2
12 X 19 CM
014
€ 12,95
AUGUSTUS 2010

Scheur-
kalender 

Samen
Inspiratie voor 

jullie relatie

Max Lucado 
Scheurkalender 
Elke dag wijzer

Anne-Marie Klaassen
Hemelsblauw 
365 bijbelteksten met 
pakkende uitspraken 
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INSPIRATIE VOOR ELKE DAG
75 PAG. 
713
978 90 33877 25 4
€ 12,95

VORM MIJ 
80 PAG. 
713
978 90 33877 33 9
€ 9,95

IN DE SCHADUW VAN UW  VLEUGELS 
80 PAG. 
713
978 90 33877 34 6
€ 9,95

PERPETUAL FULL COLOUR 
GEWATTEERDE COVER 
MET RINGBAND
14 X 15 CM
AUGUSTUS 2010

Inspiratie voor elke dag
Deze tijdloze bureaukalender richt zich in het bijzonder tot 
vrouwen, mede door de vrolijke kleurstelling. Inspirerende 
uitspraken van verschillende personen, met bijpassende bijbel-
teksten uit de NBV. Door dit product neer te zetten kom je dage-
lijks in aanraking met wijsheden uit de Bijbel. Leuk cadeau voor 
vrouwen bij diverse gelegenheden! Niet jaargebonden.

Vorm mij 
Het thema van de pottenbakker is een bekende metafoor voor 
hoe God mensen wil vormen naar Zijn beeld. Een thema dat 
veel christenen aanspreekt. In deze sfeervolle full colour per-
petual zijn 80 teksten verzameld rondom dit thema. Bijbeltek-
sten, liedteksten en uitspraken over leven in Zijn handen. Een 
waardevol geschenk voor diverse gelegenheden! 

In de schaduw van Uw vleugels 
Deze sfeervolle perpetual bevat een verzameling van inspire-
rende teksten rond het thema van Gods nabijheid en be-
scherming. De 80 teksten komen uit diverse bronnen en laten 
je op elk willekeurig moment van de dag stilstaan bij bijbelse 
waarheden. De sfeervolle fotografi e van vogels, luchten en ver-
gezichten sluit aan bij het thema dat God voor de mens zorgt 
en hen bescherming biedt. Een mooi cadeauproduct voor jong 
en oud in de breedte van christelijk Nederland. 

Cadeau perpetuals

Inspiratie 
voor elke dag
Oppeppers voor je geloof

In de schaduw van 
Uw vleugels 
Inspirerende woorden over Gods 
nabijheid en bescherming

Paul Abspoel
Vorm mij 
80 teksten over gevormd worden 
naar Zijn beeld
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Geluk & genade
Een frisse bureaukalender met als thema ‘Gods liefde en 
trouw’. Uitspraken van diverse personen, met een bijpassende 
bijbeltekst uit de NBV. Niet jaargebonden, om neer te zetten. 

Wonder van genade 
Een tijdloze kalender om neer te zetten, met uitspraken van 
diverse personen rondom het thema ‘Gods goedheid’ en bij 
elke uitspraak een passende bijbeltekst uit de NBV. Aantrekke-
lijk om cadeau te geven. 

Licht van genade
De Psalmen zijn al eeuwen een inspiratiebron voor dichters 
en tekstschrijvers. Met de komst van de NBV heeft ook de 
Belgische dichter Anton Chardon de bekende woorden op-
nieuw laten spreken. Het resultaat is een bijzondere perpetual 
waarin alle 150 Psalmen verwoord zijn in een kwatrijn, een 
vierregelig gedicht. Door deze dichtvorm worden de psalm-
teksten compact en verrassend aansprekend. 
De nostalgische vormgeving maakt dit product aantrekkelijk 
voor zowel mannen als vrouwen van diverse leeftijden. 

GELUK & GENADE 
80 PAG. 
713
978 90 33877 22 3
€ 9,95

WONDER VAN GENADE 
80 PAG. 
713
978 90 33877 23 0
€ 9,95

LICHT VAN GENADE 
150 PAG. 
713
978 90 33877 30 8
€ 12,95

PERPETUAL FULL COLOUR 
GEWATTEERDE COVER
MET RINGBAND
14 X 15 CM
AUGUSTUS 2010

Cadeau perpetuals

Geluk & genade
80 bemoedigende gedachten 
over Gods liefde en trouw

Anton Chardon 
Licht van genade 
Psalmen in kwatrijnen

Wonder van genade  
80 inspirerende gedachten 
over Gods goedheid
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DAG IN- DAG UIT DAGBOEK 
978 90 33877 28 5 
€ 5,50 - NBV
NU OOK (BIJ) TE BESTELLEN VIA 
CENTRAAL BOEKHUIS

DAG IN-DAG UIT BLOKSCHILD
978 90 33877 29 2 
€ 8,95 - NBV 

De vertrouwde dagoverdenkingen van Dag in dag uit zijn 
 wederom voor een nieuw jaar geschreven door diverse 
 auteurs uit de breedte van kerkelijk Nederland.
 
Een gezamenlijk project van Ark Media, Inspirit Media en het 
Leger des Heils.

Kalenders

Dag in dag uit 
2011
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Elke dag nieuw 2011 
Maandkalender met frisse aquarellen van Irene van den Bos. 
Deze kalender heeft het thema ‘Bloemen en vlinders in land-
schappen’. Deze uitgave verschijnt in twee versies: teksten uit 
de Nieuwe Bijbelvertaling en teksten uit de Statenvertaling. 

Wegwijzer 2011
Geliefde maandkalender met frisse aquarellen van Irene van 
den Bos en teksten uit de Nieuwe Bijbelvertaling. 

Perspectief 2011
Deze maandkalender kunt u neerzetten. Elke maand is voor-
zien van een mooie natuurfoto en op de achterkant staat een 
korte bijbeloverdenking.
Met bijbelteksten uit de NBV.

ELKE DAG NIEUW 2011 
978 90 33870 26 2 – NBV
978 90 33870 29 3 – SV
17 X 9 CM
€ 2,95
AUGUSTUS 2010

WEGWIJZER 2011
978 90 33870 25 5 – NBV
17 X 9 CM
€ 2,95
AUGUSTUS 2010

PERSPECTIEF 2011
OM NEER TE ZETTEN – 
MET RINGBAND
FORMAAT 14 X 15 CM
978 90 33870 32 3 
€ 2,95 
NBV MET MAAND-
OVERDENKINGEN
AUGUSTUS 2010

Kalenders

Elke dag nieuw 2011

Wegwijzer 2011

Perspectief 2011
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Zomervoordeel   –  vanaf 1 mei 2010

978 90 33818 49 3 
Cassie zei ja 

€ 4,95 i.p.v. € 12,95

978 90 33818 28 8 
Volg jij Mij 

€ 7,50 i.p.v. € 16,95

978 90 33818 60 8 
Breedbeeld 
Jongerendagboek 

€ 4,95 i.p.v. € 14,95

978 90 33830 26 6 
De ark van Noach Krijtboek 

€ 4,95 i.p.v. € 12,95

978 90 33830 60 0 
Groen moet je doen 

€ 4,95 i.p.v. € 11,95

978 90 33818 57 8  
De levende kerk 

€ 4,95 i.p.v. € 14,95

978 90 33818 56 1 
Ontdek! 

€ 4,95 i.p.v. € 12,95 

978 90 33818 52 3 
Met heel je hart 
dienen 

€ 4,95 i.p.v. € 13,95

978 90 33818 74 5  
Terug naar onze 
bestemming 

€ 4,95 i.p.v. € 16,95

978 90 33818 85 1 
Dit is geen kritiek 
op God  

€ 4,95 i.p.v. € 12,95

978 90 33818 59 2 
Jouw geld telt 

€ 4,95 i.p.v. € 14,95

978 90 33830 61 7 
Mix & Match Bijbelverhalen 

€ 4,95 i.p.v. € 12,95

978 90 338 30 05 1 
Het verhaal van de giftige 
klierdieren 

€ 2,50 i.p.v. € 5,95

978 90 33818 55 4 
Het grote verhaal 
van God en 
mensen 
€ 4,95 i.p.v. € 14,95

978 90 33818 77 6 
Met heel je hart 
liefhebben  

€ 4,95 i.p.v. € 13,95

978 90 33818 91 2 
Zo vrolijk als een 
vlinder

€ 7,50 i.p.v. € 17,95

978 90 338 30 63 1 
Samen onderweg 
vol moed en 
vertrouwen 
€ 4,95 i.p.v. € 11,95

978 90 33818 58 5 
Puur 

€ 4,95 i.p.v. € 10,00

978 90 33818 31 8 
Negen maanden 
jij en ik 

€ 4,95 i.p.v. € 7,50


