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B 
 
ybel-Media se katalogus  
vir 2020 vertel jou meer van  
ons geloofsvormende produkte  

wat jou lewe en die lewe van jou gemeente  
en geloofsgemeenskap kan verryk en verander.

In vanjaar se katalogus sluit ons die volgende in:

• kategesereekse

• kinder- en jeugprodukte

• Bybels

• Bybelstudies

• ons topverkopers.

Ons hoop die beskikbare produkte sal tot groot 
seën wees vir jou persoonlik en vir jou bediening.
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Jeugfokus-produkte is die amptelike produkte  
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NG Kerk ontwikkel en goedgekeur is.

Vir inligting oorJeugfokus-produkte en -prosesse  
gaan na www.jeugfokus.co.za
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Voorskool

Kinderpret 
Speelleer-aktiwiteitsboek  
oor die Ou Testament
Hierdie speelleer-aktiwiteitsboek 
bevat 50 selfdoen-aktiwiteite  
oor sleuteltekste in die  
Ou Testament van die Bybel.  
Die aktiwiteite sluit in ontdek- 
die-verskille, inkleurprente, 
vind-die-paadjie en kleur- 
volgens-die-nommers-in.
PRYS: R95,00

Kleuterpret
My Bybelmense-inkleurboek
My Bybelmense-inkleurboek
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 Bybelmense  
wat ’n belangrike rol in die  
Christelike geloof speel.
PRYS: R95,00

Kinderpret 
Speelleer-aktiwiteitsboek  
oor die Nuwe Testament
Hierdie speelleer-aktiwiteitsboek 
bevat 50 selfdoen-aktiwiteite  
oor belangrike tekste in die  
Nuwe Testament van die Bybel.  
Die aktiwiteite sluit in ontdek-  
die-verskille, inkleurprente,  
vind-die-paadjie en kleur- 
volgens-die-nommers-in.
PRYS: R95,00

Kleuterpret 
Snap-kaarte
Kleuterpret  
Snap-kaarte 
is ’n prettige 
manier om deur 
spel vir kleuters  
en kinders aan  
49 belangrike 
mense in die  
Bybel bekend  
te stel. Speel- 
speel leer ken  
hulle die mense 
wat ’n belangrike  
rol in ons  
geloof speel.
PRYS: R80,00

Kleuterpret  
Aanbiedersgids

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, 

vasleggingsaktiwiteite en 
duidelike riglyne oor hoe  

elke les saam met  
die Akkerpret-DVD’s  

gebruik kan word.
PRYS: R100,00

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: R75,00

PAKKETPRYS

R25000 
SPAAR  
R12000

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

Also available in 

English
Also available in 

English Also available in 

English
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Voorskool

Jong kinders  
en aanbidding
SM Stewart en JW Berryman
In Jong kinders en aanbidding 
word godsdiensopvoeding en 
aanbidding geïntegreer.  
Die aktiwiteite sal kinders  
help om die geloofslewe op  
’n dieper vlak te ervaar. Daar is 
39 uitgewerkte lesse, ingedeel 
volgens elke seisoen in die 
kerkjaar. Al die hulpmiddels kan 
uit die boek gefotostateer word. 
Geskik vir kinders 3-7 jaar.
PRYS: R200,00

Saamsingliedjies  
uit Akkerpret  
in Bybelpark
CD 1 – God is liefde,  
almagtig en goed 
Bevat 27 liedjies.

PRYS: R80,00 
Tydsduur: 45 minute

CD 2 – Jesus is lewe, 
wonderlik en koning
Bevat 24 liedjies.

PRYS: R80,00
Tydsduur: 58 minute

1 2 3 4 5 6

Akkerpret  
in Bybelpark
Reeks van ses DVD’s met  
48 kleurvolle programme. Die 
poppekarakters vestig 
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
PRYS: R100,00 ELK
Gemiddelde tydsduur van  
elke DVD: 107 minute

1

Akkerpret-pakket 1
Bestaan uit DVD 1, 2 & 3 en  
jy kry CD 1 gratis saam. 
PRYS: R220,00

Akkerpret-pakket 2
Bestaan uit DVD 4, 5 & 6 en  
jy kry CD 2 gratis saam. 
PRYS: R220,00

2

Geloof-speelboek
Die Geloof-speelboek bevat 24 prettige 
en maklike aktiwiteite vir kinders om 
saam met hulle ouers te doen, of alleen 
as hulle al ouer is. By elke aktiwiteit 
word ’n storie uit die Bybel vertel  
wat kinders se geloof in die Here sal 
versterk. Die aktiwiteit sluit telkens  
aan by die Bybelstorie. 
PRYS: R145
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KLEUTERKERK 3 
(2-5 JAAR)

Kleuterkerk 3
Doen-boek

Kleuterkerk 3 Doen-boek is die ideale hulpmiddel vir gemeentes wat 
kleuterkerk-byeenkomste hou. Dit is ook ’n uitstekende boek vir 

voorskoolse kategese en ouers wat “huiskerk” met hulle voorskoolse 
kinders wil hou. Hierdie doenboek bevat 25 byeenkomste. Die inhoud 

van elke aanbieding word by die kinders vasgelê met ’n Bybelvers,  
’n kort boodskap en ’n gebed. By die boodskap is daar ook ’n prentjie 

wat die kinders kan inkleur of ’n aktiwiteit om te doen.
PRYS: R95,00

Kleuterkerk 3
Aanbiedersgids
Kleuterkerk 3 Aanbiedersgids is ’n uitstekende hulpmiddel vir enige 
gemeente se kinderbediening. Die 25 aanbiedings in hierdie boek  
bevat alles wat jy nodig het om jong kinders van 2-5 te laat ervaar  
dat Jesus baie lief is vir hulle, om hulle meer van die Here Jesus  
te leer en om hulle te lei om ’n persoonlike verhouding met die  
Here te bou. Die eenvoudige aktiwiteite help om die boodskap  
van elke aanbieding by die kinders vas te lê.
PRYS: R130,00

Voorskool

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 hulle.
PRYS: R70,00

Kleuterkerk 1  
Aanbiedersgids
20 volledig uitgewerkte 
ontmoetings vir aanbieders  
van kleuterkerk of voorskoolse 
kategese. Eenvoudige Bybel bood-
skappe 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: R130,00

Kleuterkerk 2 
Aanbiedersgids
25 volledig uitgewerkte 
ontmoetings vir aanbieders  
van kleuterkerk of voorskoolse 
kategese. Eenvoudige Bybel-
boodskappe 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.
PRYS: R130,00

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.
PRYS: R95,00



JUNIOR
fase
Graad

1-3



10   BYBEL-MEDIA 2020  KATALOGUS

CD met  
aanbiedersgids
•  0-5 groepleiers  

in die gemeente
PRYS: R350,00
•  6 en meer groepleiers  

in die gemeente
PRYS: R400,00

Junior Werkboek 
Graad 1-3

Die eerste werkboek vir  
graad 1–3 in die LP3-reeks. 

Volkleurboek met  
interaktiewe aktiwiteite.

PRYS: R75,00

LP3 (JAAR 1)
Die coolste plan

Ons hoef nie ’n plan te maak om die wêreld heel  
en nuut te maak nie. Die Here is die Planmaker.  

Hy het vir Jesus gestuur om die probleem  
van ons sonde vir ons op te los. Nou nooi  
die Here ons om opgewonde te wees oor  

sy plan, om deel van sy plan te word  
en om dit te help waar maak.

CD met 
aanbiedersgids
•  0-5 groepleiers  

in die gemeente
PRYS: R350,00
•  6 en meer groepleiers  

in die gemeente
PRYS: R400,00

Junior Werkboek 
Graad 1-3

Die derde werkboek vir  
graad 1–3 in die LP3-reeks. 

Volkleurboek met  
interaktiewe aktiwiteite.

PRYS: R75,00

LP3 (JAAR 3)
Ene ore! Nuwe maniere

Hoe voel jy wanneer jy met iemand praat en hulle luister  
nie na jou nie? Dit is nie lekker nie, of hoe? Die Here praat  
ook met ons, en Hy is net so hartseer wanneer ons nie  
luister na wat Hy sê nie. In Ene ore! Nuwe maniere leer  

ons uit die Bybel en uit die voorbeeld van Bybelkarakters  
hoe om na die Here te luister  en dan nuut te gaan leef.   

CD met  
aanbiedersgids
•  0-5 groepleiers  

in die gemeente
PRYS: R350,00
•  6 en meer groepleiers  

in die gemeente
PRYS: R400,00

Junior Werkboek 
Graad 1-3

Die tweede werkboek vir 
graad 1–3 in die LP3-reeks. 

Volkleurboek met  
interaktiewe aktiwiteite.

PRYS: R75,00

LP3 (JAAR 2)
Wys my die weg

As jy nie weet waarheen jy wil gaan nie, kan jy baie  
maklik verdwaal. En dit is nie lekker om te verdwaal nie.  

Jesus nooi jou om sy hand te neem en saam met Hom te  
stap. Hy sal vir jou die pad wys wat die beste is om op  

te stap. Wanneer jy saam met Jesus stap, sal jy  
nooit verdwaal nie en altyd veilig wees.

Volledige reeks!

Junior fase GRAAD 1-3
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Junior fase

LP3 (JAAR 6)
So is Ek

Leer ken vir Jesus uit wat die Bybel vir ons oor  
Hom vertel. Wanneer jy weet hoe Jesus as mens  

op aarde geleef het, kan jy sy voorbeeld volg  
en elke dag al hoe meer soos Jesus word.

Junior Werkboek 
Graad 1-3

Die sesde werkboek vir  
graad 1-3 in die LP3-reeks. 

Volkleurboek met  
interaktiewe aktiwiteite.

PRYS: R90,00

CD met  
aanbiedersgids
•  0-5 groepleiers  

in die gemeente
PRYS: R350,00
•  6 en meer groepleiers  

in die gemeente
PRYS: R400,00

LP3 (JAAR 5)
Wow, dis waar!

God het vir Jesus gestuur om ons te verlos. Jesus help ons  
om te ontdek God het ons sy kinders gemaak. Wat ’n voorreg  

is dit om ’n kind van God te wees! Dit neem al ons onsekerheid  
en bangwees in hierdie wêreld weg. Selfs in die donkerste  

donker is Jesus by ons. Hy hou ons altyd vas.

CD met  
aanbiedersgids
•  0-5 groepleiers  

in die gemeente
PRYS: R350,00
•  6 en meer groepleiers  

in die gemeente
PRYS: R400,00

Junior Werkboek 
Graad 1-3

Die vyfde werkboek vir  
graad 1–3 in die LP3-reeks. 

Volkleurboek met  
interaktiewe aktiwiteite.

PRYS: R85,00

Junior Werkboek 
Graad 1–3

Die vierde werkboek vir  
graad 1–3 in die LP3-reeks. 

Volkleurboek met  
interaktiewe aktiwiteite.

PRYS: R75,00

LP3 (JAAR 4)
Leef soos Jesus

Wil jy graag vir Jesus beter leer ken? Wil jy luister  
na alles wat Hy jou wil leer? Wil jy al hoe meer soos  

Jesus word? En wil jy elke dag al hoe meer soos Hy leef?  
Leef soos Jesus sal jou help om dit reg te kry. Jy sal in die  

Bybel ontdek hoe Jesus geleef het. Dan kan jy sy voorbeeld  
elke dag volg. Die beste nuus is, Jesus het belowe dat  
Hy by jou sal wees en jou sal help om soos Hy te leef. 

CD met  
aanbiedersgids
•  0-5 groepleiers  

in die gemeente
PRYS: R350,00
•  6 en meer groepleiers  

in die gemeente
PRYS: R400,00

GRAAD 1-3
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KENNIS-KATEGESE
Ek is deel van God se groot verhaal

KENNIS-KATEGESE
Ek is deel van God se groot verhaal

Graad 1-3 Leiersgidse 
Die drie leiersgidse wat saam met die Doenboeke vir Graad 1-3 gebruik word, bevat volledige  

byeenkomste om die kinders te lei om ’n ontmoeting met God te hê, meer van die Bybel te leer  
en na te dink oor hoe hulle elke dag kan leef soos die Here in die Bybel van ons vra. 

Graad 1-3 Doenboeke 
Die Bybel is die wonderlikste boek op aarde. Ons leer daarin hoe God is en hoe ons as Jesus  
se volgelinge moet leef. In hierdie Doenboeke vir Graad 1-3 word die kinders van jongs af aan  

die Bybel bekendgestel. Die ontmoetings lei hulle om ’n ontmoeting met God te hê,  
meer van die Bybel te leer en te dink oor hoe om dit elke dag uit te leef.

PRYS: R70,00 PRYS: R70,00 PRYS: R70,00

PRYS: R90,00 PRYS: R90,00 PRYS: R90,00

Junior fase GRAAD 1-3



Middel- 
fase
Graad

4-6
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middelfase

Senior Werkboek 
Graad 4-6

Die eerste werkboek vir  
graad 4–6 in die LP3-reeks. 

Volkleurboek met  
interaktiewe aktiwiteite.

PRYS: R75,00

Senior Werkboek 
Graad 4-6

Die tweede werkboek vir 
graad 4–6 in die LP3-reeks.

Volkleurboek met  
interaktiewe aktiwiteite.

PRYS: R75,00

Senior Werkboek
Graad 4-6

Die derde werkboek vir  
graad 4–6 in die LP3-reeks. 

Volkleurboek met  
interaktiewe aktiwiteite.

PRYS: R75,00

Volledige reeks!

GRAAD 4-6

LP3 (JAAR 1)
Die coolste plan

Ons hoef nie ’n plan te maak om die wêreld heel  
en nuut te maak nie. Die Here is die Planmaker.  

Hy het vir Jesus gestuur om die probleem  
van ons sonde vir ons op te los. Nou nooi  
die Here ons om opgewonde te wees oor  

sy plan, om deel van sy plan te word  
en om dit te help waar maak.

CD met  
aanbiedersgids
•  0-5 groepleiers  

in die gemeente
PRYS: R350,00
•  6 en meer groepleiers  

in die gemeente
PRYS: R400,00

LP3 (JAAR 3)
Ene ore! Nuwe maniere

Hoe voel jy wanneer jy met iemand praat en hulle luister  
nie na jou nie? Dit is nie lekker nie, of hoe? Die Here praat  
ook met ons, en Hy is net so hartseer wanneer ons nie  
luister na wat Hy sê nie. In Ene ore! Nuwe maniere leer  

ons uit die Bybel en uit die voorbeeld van Bybelkarakters  
hoe om na die Here te luister  en dan nuut te gaan leef.   

LP3 (JAAR 2)
Wys my die weg

As jy nie weet waarheen jy wil gaan nie, kan jy baie  
maklik verdwaal. En dit is nie lekker om te verdwaal nie.  

Jesus nooi jou om sy hand te neem en saam met Hom te  
stap. Hy sal vir jou die pad wys wat die beste is om op  

te stap. Wanneer jy saam met Jesus stap, sal jy  
nooit verdwaal nie en altyd veilig wees.

CD met 
aanbiedersgids
•  0-5 groepleiers  

in die gemeente
PRYS: R350,00
•  6 en meer groepleiers  

in die gemeente
PRYS: R400,00

CD met  
aanbiedersgids
•  0-5 groepleiers  

in die gemeente
PRYS: R350,00
•  6 en meer groepleiers  

in die gemeente
PRYS: R400,00
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Middelfase

LP3 (JAAR 6)
So is Ek

Leer ken vir Jesus uit wat die Bybel vir ons oor  
Hom vertel. Wanneer jy weet hoe Jesus as mens  

op aarde geleef het, kan jy sy voorbeeld volg  
en elke dag al hoe meer soos Jesus word.

LP3 (JAAR 5)
Wow, dis waar!

God het vir Jesus gestuur om ons te verlos. Jesus help ons  
om te ontdek God het ons sy kinders gemaak. Wat ’n voorreg  

is dit om ’n kind van God te wees! Dit neem al ons onsekerheid  
en bangwees in hierdie wêreld weg. Selfs in die donkerste  

donker is Jesus by ons. Hy hou ons altyd vas.

Senior Werkboek
Graad 4–6

Die vierde werkboek vir  
graad 4–6 in die LP3-reeks.

Volkleurboek met  
interaktiewe aktiwiteite.

PRYS: R75,00

Senior Werkboek 
Graad 4-6
Die vyfde werkboek vir 
graad 4–6 in die LP3-reeks. 
Volkleurboek met  
interaktiewe aktiwiteite.
PRYS: R85,00

Senior Werkboek 
Graad 4-6
Die sesde werkboek vir  
graad 4-6 in die LP3-reeks. 
Volkleurboek met  
interaktiewe aktiwiteite.
PRYS: R90,00

GRAAD 4-6

LP3 (JAAR 4)
Leef soos Jesus

Wil jy graag vir Jesus beter leer ken? Wil jy luister  
na alles wat Hy jou wil leer? Wil jy al hoe meer soos  

Jesus word? En wil jy elke dag al hoe meer soos Hy leef?  
Leef soos Jesus sal jou help om dit reg te kry. Jy sal in die  

Bybel ontdek hoe Jesus geleef het. Dan kan jy sy voorbeeld  
elke dag volg. Die beste nuus is, Jesus het belowe dat  
Hy by jou sal wees en jou sal help om soos Hy te leef. 

CD met  
aanbiedersgids
•  0-5 groepleiers  

in die gemeente
PRYS: R350,00
•  6 en meer groepleiers  

in die gemeente
PRYS: R400,00

CD met  
aanbiedersgids
•  0-5 groepleiers  

in die gemeente
PRYS: R350,00
•  6 en meer groepleiers  

in die gemeente
PRYS: R400,00

CD met  
aanbiedersgids
•  0-5 groepleiers  

in die gemeente
PRYS: R350,00
•  6 en meer groepleiers  

in die gemeente
PRYS: R400,00
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middelfase

KENNIS-KATEGESE
God se kinders in God se wêreld 

Graad 4-6 Leiersgidse
Die drie leiersgidse wat saam met die drie Doenboeke (Oranje, Groen en Blou) gebruik word, bevat  
riglyne om kinders van graad 4-6 te begelei om ’n ontmoeting met God te hê, meer van die Bybel  

te leer en na te dink oor hoe hulle elke dag kan leef soos die Here in die Bybel van ons vra.

PRYS: R125,00PRYS: R125,00 PRYS: R125,00

KENNIS-KATEGESE
God se kinders in God se wêreld 

Graad 4-6 Doenboeke
Die jongmense ontdek wie God is en wat God doen; wie hulle as God se kinders is  
en hoe hulle volgens God se wil kan leef; hoe hulle as God se kinders saam met  
ander mense kan leef, en hoe hulle as God se kinders in God se wêreld kan leef.

PRYS: R70,00 PRYS: R70,00 PRYS: R70,00

GRAAD 4-6



Hoër-
skool- 

fase
Graad

7-10
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Hoërskoolfase

Lewe met geloof wat real is
Die Real lewe-reeks sal jou neem op ’n reis na geloof wat real is. Jy sal ontdek wat  

dit in vandag se lewe beteken om ’n volgeling van Jesus te wees.
Elke gespreksgids bestaan uit 29 ontmoetings wat aan jou geloof diepte sal gee, jou sal help om die 

uitdagings van die lewe suksesvol aan te pak en vanuit jou verhouding met die Here te leef. 
Die leiersgids bevat omvattende riglyne vir die aanbieders om die ontmoetings te lei.

REAL LEWE-REEKS

REAL LEWE #1
Aangeraak deur God

Gespreksgids & Leiersgids
R75 & R150

REAL LEWE #2
Ingenooi deur God

Gespreksgids & Leiersgids
R75 & R150

REAL LEWE #3
Op reis met God

Gespreksgids & Leiersgids
R75 & R150

REAL LEWE #4
Omarm deur God

Gespreksgids & Leiersgids
R75 & R150

Laai die app af by  reallewe.bybelmedia.org.za

GRAAD 7-10

Alle elektroniese 

hulpmiddels 

en bykomende 

agtergrondinligting 

vir die aanbieders en 

jongmense is op die 

app beskikbaar.
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Hoërskoolfase

HUISGELOOF
Die Huisgeloof-gespreksgidse skep vir jongmense en hulle ouers die geleentheid  

om verder oor die onderwerpe in die Real lewe-reeks te gesels.

HUISGELOOF TAKE 1 
Gespreksgids
PRYS: R75,00

HUISGELOOF TAKE 2 
Gespreksgids
PRYS: R55,00

HUISGELOOF TAKE 3 
Gespreksgids
PRYS: R55,00

HUISGELOOF TAKE 4 
Gespreksgids
PRYS: R55,00

GRAAD 7-10
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Hoërskoolfase

Jesus-volgeling
Gespreksgids

Geroep, gered, gestuur
Die 10 ontmoetings in hierdie boek sal  
die jongmense help om na te dink en  

te gesels oor die lewe as ’n dissipel  
van Jesus. Dit sal hulle toerus om met  
passie deel van God se span te word. 

PRYS: R65,00

Jesus-volgeling
Leiersgids
Geroep, gered, gestuur
Die 10 temas in hierdie boek is ideaal om  
in kategese, omgeegroepe vir jongmense 
of by jeugkampe te gebruik. 

PRYS: R95,00

TEMA-KATEGESE
Hierdie reeks boeke is saamgestel  

uit die Real lewe-reeks. 

Dit is ideaal om in kategesegroepe, omgeegroepe vir jongmense  
of by jeugkampe te gebruik. Die jongmense word toegerus  

om vanuit hulle verhouding met God te leef.

Laai die app af by  reallewe.bybelmedia.org.za

Al die boeke in die  

Tema-kategesereeks  

gaan saam met ’n app.  

Besoek gerus reallewe.

bybelmedia.org.za om die app 

af te laai. Daar is videogrepe, 

klanksnitte, foto’s en ander 

hulpmiddels op die  

app beskikbaar om 

die jongmense in hulle 

geloofsgeloofsgroei  

te ondersteun.

GRAAD 7-10
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Hoërskoolfase

Beelddraer
Leiersgids
Word wat jy reeds is 
Die 10 temas in hierdie boek is ideaal om  
in kategese, omgeegroepe vir jongmense  
of by jeugkampe te gebruik. 

PRYS: R95,00

Beelddraer
Gespreksgids

Word wat jy reeds is 
Die 10 ontmoetings in hierdie boek skep vir  

die jongmense die geleentheid om saam  
te dink en te gesels oor hulle identiteit  

as beelddraers van God en hoe hulle dié  
mense kan word wat God hulle geskep  
het om te wees. Ons hoop dit sal hulle  

toerus om in die wêreld te gaan leef  
as beelddraers van hulle Skepper. 

PRYS: R65,00

TEMA-KATEGESE

GRAAD 7-10
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Hoërskoolfase

Padkaart
Gespreksgids

Sien die groter prent

PRYS: R75,00

Padkaart
Leiersgids

Sien die groter prent

PRYS: R95,00

Kompas
Gespreksgids
Rigting vir die lewe

PRYS: R75,00

Kompas
Leiersgids

Rigting vir die lewe 

PRYS: R95,00

TEMA-KATEGESE

Die ontmoetings in 
Kompas en Padkaart 

help die jongmense om 
hulle keuses in die lewe 
te maak op grond van 
hulle waardes en hulle 

verhouding met die Here. 
Dit sal hulle help om die 
regte besluite te neem  

en reg te leef.

Elke boek bevat  
10 ontmoetings.

GRAAD 7-10
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Hoërskoolfase

Dankie, dankie, Jesus!
In hierdie Bybeldagboek ontdek 
die jongmense hoe hulle vanuit 

hulle geloof met ’n dankbare hart 
in die wêreld kan gaan leef.

PRYS: R75,00

Dankie, dankie, Jesus!
Graad 9 Leiersgids

PRYS: R115,00

Hier is ek, Here
In hierdie Bybeldagboek word  
die jongmense gelei om hulle 
identiteit in Christus te ontdek  

en hulle getuienis in die  
wêreld te gaan uitleef.

PRYS: R75,00

Hier is ek, Here
Graad 10 Leiersgids

PRYS: R115,00

Geloof vat vlam
In hierdie Bybeldagboek ontdek 
die jongmense wat die inhoud 
van hulle geloof is en wat die 

Here aan hulle belowe en  
vir hulle in bewaring hou.

PRYS: R75,00

Geloof vat vlam
Graad 7 Leiersgids

PRYS: R115,00

Ja! vir Jesus
In hierdie Bybeldagboek word  
die jongmense gelei om hulle  

aan die Here te verbind en  
in hulle geloof te groei.

PRYS: R75,00

Ja! vir Jesus
Graad 8 Leiersgids

PRYS: R115,00

HANDBOEKE VIR GRAAD 7, 8, 9 EN 10 
Hierdie handboeke bevat volledig uitgewerke ontmoetings vir die aanbieders  

van die kategesebyeenkomste. Dit word gebruik saam met die Bybeldagboeke vir elke graad.

BYBELDAGBOEKE VIR GRAAD 7, 8, 9 EN 10

KENNIS-KATEGESE

GRAAD 7-10
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Hoërskoolfase

Die Weg – Die reis saam met God  
(gespreksgids)
In Die Weg kyk ons na verskillende en uiteenlopende Bybelkarakters  
en hulle reise met God. Baie se reis het hulle op ompaaie, alternatiewe 
paaie, kruispaaie en oorgrens-paaie geneem. God was egter  
by elkeen tydens hulle reis. Hy maak elke lewensreis spesiaal.
PRYS: R65,00

Die Weg – Die reis saam met God (handleiding)
PRYS: R140,00

Faceboek – Vriende van God  
(gespreksgids)
Ons elkeen het ’n profile, of dit nou is soos ons vriende ons  
elke dag sien, en of dit ons profile is wat ons op Facebook sit …  
Geloof is om te leef volgens die profile wat jy van God ontvang het. 
Hierdie 24 ontmoetings gaan oor karakters in die Bybel se  
profiles om jongmense te help om ook vriende van God te word.
PRYS: R65,00

Faceboek – Vriende van God (handleiding)
PRYS: R140,00

GPS vir my lewe (gespreksgids)
GPS vir my lewe is ’n werkboek waarin jongmense hulle 
gedagtes kan neerskryf oor wat hulle alles vir hulle geestelike 
reis nodig het. In 24 ontmoetings probeer ons vir jongmense 
’n paar rigtingwysers te gee om tydens hulle reis te gebruik.
Die temas sluit in: sonde; verlossing; geloof; God  
(Vader, Seun, Heilige Gees), en God in my lewe. 
PRYS: R65,00

GPS vir my lewe (handleiding)
PRYS: R140,00

JPEG – Prente vir die lewe (gespreksgids)
Hierdie ontmoetings help jongmense om hulle prent (jpeg)  
van God te voltooi met prente (belewenisse en ervarings)  
uit die Bybel, uit die geskiedenis en uit hulle eie lewe.
Die Here wil deel wees van die jpeg van hulle lewe.  
Hy wil iewers in hulle prentjie wees, want Hy  
wil die lewe vir hulle die moeite werd maak.
PRYS: R65,00

JPEG – Prente vir die lewe (handleiding)
PRYS: R140,00

SENIOR KATEGESE 
’n reeks in ’n siklus van vier jaar

Hierdie reeks bestaan uit vier produkte.  
Elke produk bestaan uit ’n gespreksgids en ’n DVD/CD. Elke ontmoeting stimuleer gesprek  

en geloofsvorming in die interaksie tussen die groepleier en jongmense. Die DVD/CD  
bied ekstra inligting en hulpmiddels wat tydens die ontmoetings gebruik kan word.

Inhoud van handleidings:
DVD/CD met 24 volledige uitgewerkte ontmoetings, PowerPoint-aanbiedings en videosnitte wat by die ontmoetings gebruik kan word.

GRAAD 7-10
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Belydenisfase

Altyd daar
Gespreksgids

’n Gespreksgids met 22 ontmoetings vir 
finalejaarkatkisante wat verhale en stories gebruik om 

hulle te help om God te leer ken en die Here elke dag  
in hulle lewe raak te sien. Deur die verhale en stories  

en die vrae oor hoe dit hulle raak, help die skrywers die 
jongmense om die Bybel nuut te hoor en God nuut te sien. 

PRYS: • 1 TOT 9 – R110,00
PRYS: • 10 OF MEER – R95,00

Altyd daar
Leiersgids
’n Leiersgids met 22 ontmoetings vir finalejaarkatkisante 
wat verhale en stories gebruik om hulle te help om God  
te leer ken en die Here elke dag in hulle lewe raak te sien. 
Deur die stories help die skrywers die jongmense om die 
Bybel nuut te hoor en God nuut te sien. Dié gids kan 
 ook suksesvol vir volwassenes gebruik word.
PRYS: R150,00

Here, ek belowe
’n Herinnering aan my belydenisaflegging
Voltooi kursustoets en ontvang sertifikaat.
PRYS: R55,00

Belydenis van geloo
Gespreksgids

Verrassende veelkleurige fasette van geloof
’n Gids vir volwassenes wat belydenis van geloof wil aflê. Hierdie boek 

fokus op die kern van wat ons glo, en hoe ons dan leef op grond van 
wat ons glo. Die aanbieding is eenvoudig en toeganklik sodat elke 

jongmens of volwassene wat hom of haar tot die Here wil verbind die 
verrassende veelkleurige fasette van ons geloof sal kan ontdek.

PRYS: R90,00

GRAAD 11-12
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BelydenisfaseGRAAD 11-12

DIE 8 G’S 
1.  Geloof
2.  Gebed
3.  Gebooie
4.  Genadetekens
5.  Godheid
6.   Gawes van die Gees
7.  Gemeenskap
8.  Groot opdrag 

(Afsluitingskamp)

BELYDENIS VAN GELOOF VIR MENSE VAN ENIGE OUDERDOM

G8 – Verwoord en leef wat jy glo 
8 gesprekke voor belydenisaflegging

Die gedagte agter die G8-program is om die basiese leer  
van die kerk eenvoudig saam te vat. Hierdie ontmoetings gee vir jou  
’n handvatsel om geloof werklik te verstaan en dit prakties uit te leef.

Pakket sluit in: 
• ’n Werkboek vir jongmense/volwassenes. 

PRYS: R75,00
• ’n DVD met die handleiding vir aanbieder, videosnitte, hulpmiddels en ’n kampgids  

PRYS: R150,00

GERAT … om jongmense te begelei
Toerusting vir kategete en jeugwerkers

Dié handleiding help groepleiers om vier toerustingskursusse aan te bied. 
Die kursusse fokus op vier temas: verhoudings, vrae, groeipyne en issues. Elk van die vier temas gaan saam  

met ’n DVD-snit as agtergrond vir of inleiding tot die betrokke tema. Tydens die kursus kyk die groep na  
hierdie DVD-snitte en bespreek dan die vrae wat in die handleiding is. Elk van die vier temas  

word aangevul met sewe klanksnitte op ’n CD. Altesaam is daar dus 28 klanksnitte  
wat ’n praktiese benadering tot en goeie raad oor elke tema gee.

Elke pakket bevat 5 CD’s. Dit kan ook afsonderlik bestel word.
PRYS: R180,00



Belydenisfase

Geloof wat rêrig is
Bybeldagboek vir die katkisant in die belydenisgroep

Hierdie werkboek bevat 38 lesse, ’n bylae oor  
die ander kerke, geloofsvorme en godsdienste,  

asook die Formuliere van Eenheid. Dit sluit in  
Bybelstudieopdragte, besprekingsvrae, vraelyste  
en taakkaarte wat tydens die ontmoetings voltooi  
kan word, asook dagstukke wat die jongmense lei  

om verder oor die ontmoetings na te dink.
PRYS: R110,00

Geloof wat rêrig is
Handboek vir die kategeet van die belydenisgroep

Die leerplan bestaan uit twee hoofkomponente:  
die geloofsbelydenis (die Twaalf Artikels) en  

die tien gebooie (die lewe, etiek). Die handboek  
bevat riglyne oor die kenmerke van jongmense  

in die belydenisgroep. Elke ontmoeting  
is volledig uitgewerk. 

PRYS: R160,00

GRAAD 11-12
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Huisgeloof

Ons huis oefen
Families glo saam
Die eerste boek in ’n reeks wat ouers bemagtig  
om saam met hulle kinders in hulle geloof te  
groei. Die 9 geloofsgewoontes in hierdie  
boek help gesinne om hulle geloof deel  
van hulle lewe te maak.
PRYS: R80,00

Ons huis vier
Families ontdek saam

Die tweede boek in ’n reeks wat  
ouers bemagtig om saam met hulle  

kinders in hulle geloof te groei.  
Die 10 geloofsmomente in hierdie  

boek help families om hulle geloof  
te verstaan en saam te vier.

PRYS: R80,00
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Also available in 

English

VGK

God se kinders  
(Jaar 1)
Handboek vir die  
senior kategese
Hierdie boek word deur die VGK 
voorgeskryf as voorbereiding  
vir jongmense wat belydenis  
van geloof wil aflê en lidmate  
van die kerk word.
Jaar 1 volg hoofsaaklik ’n heils- 
historiese lyn. Die hoofdoel van  
die boek is om die jongmense te 
begelei om God te ken, Hom lief  
te kry en te dien. Die inhoud fokus 
hoofsaaklik op die Bybel, asook  
op die geskiedenis van die VGK  
en die probleme waarmee 
jongmense vandag worstel.
PRYS: R95,00

God se kinders  
(Jaar 2)
Handboek vir die  
senior kategese
Jaar 2 beklemtoon die leer stel lings 
(wat ons moet glo) en die etiese 
aspekte (hoe ons moet leef). 
Die fokus val op hoe jongmense 
die Bybel en die belydenisskrifte  
in hulle lewe kan gebruik. 
Drie belangrike begrippe, naamlik 
sonde, verlossing en dankbaar-
heid, vorm die kern van die  
inhoud van hierdie boek. Daar  
is ook ’n afdeling oor probleme  
waarmee jongmense worstel,  
en ’n afdeling wat die jongmense 
help om ’n geloofsbeslissing  
te maak.
PRYS: R95,00

Children of God  
(Year 1)
Handbook for the  
senior catechesis
The URCSA prescribes this  
book to their young people  
as preparation to confessing  
their faith and becoming  
members of the Church. 
Year 1 mainly follows the line  
of the history of our salvation.  
The main aim of this book is to  
help young people to come to 
know God, to love Him and to  
serve Him. The content focuses 
mainly on the Bible, but also on  
the history of the URCSA and  
the problems young people  
have to deal with today.
PRYS: R95,00

Children of God  
(Year 2)
Handbook for the  
senior catechesis
Year 2 emphasises the doctrine 
(what we believe) and the ethical 
aspects (how we should live). 
The focus is on how young  
people should use the Bible  
and the articles of faith in their 
lives. Three important concepts 
– sin, salvation and gratitude – 
form the heart of the content.  
Also included is a section on  
the problems young people have  
to deal with today, and a section 
guiding the young people to  
make a confession of faith.
PRYS: R95,00

Aktiwiteitsboek 1-6  Ou en Nuwe Testament
Hierdie ses aktiwiteitsboeke bied aan jong kinders selfdoen-aktiwiteite 

gegrond op sleuteltekse in die Ou en die Nuwe Testament van  
die Bybel. Elke boek bevat 15 Bybelstories uit die Ou of die  

Nuwe Testament en meegaande aktiwiteite. Die aktiwiteite sluit in: 
ontdek-die-verskille, inkleurprente, vind-die-paadjie en kleur-volgens-

die-nommers-in. Deur hierdie aktiwiteite leer ken die kinders op  
’n prettige manier 90 stories uit die Ou en die Nuwe Testament  

wat ’n belangrike rol in ons geloofsvorming speel. 
16 bladsye elk

PRYS: R45,00 ELK  

LAAT DIE KINDERTJIES NA MY TOE KOM



BYBEL-MEDIA 2020  KATALOGUS   31 

Junior Sunday School

    
My Activity Book  
– Grade 1
Creation; God made me;  
God forgives my sin; Abraham,  
the covenant, Moses, the exodus, 
Daniel, parable of the seed,  
the multiplying of the bread  
and fishes.
PRICE: R75,00

My Activity Book  
– Grade 2
Creation, Noah, Abraham,  
Moses, the Promised Land,  
Gideon, Hannah’s prayer,  
Elijah’s prayer, Jesus, Paul.
PRICE: R75,00

My Activity Book  
– Grade 3
The Lord made me (Gen 1),  
Be aware of sin (Gen 4),  
Be obedient to God (Dt 20),  
Young boy becomes hero  
(1 Sam 17), You can be part  
of a winning team (Neh 1),  
I am a messenger for  
God (Acts 8).
PRICE: R75,00

Interactive workbooks for children. Every lesson is a summary  
for the parent(s) of what happened in the class. Every lesson gives guidelines  

how parents can follow up on the lesson during the week. Every book has 14 lessons  
from the Old and the New Testament, plus lessons corresponding with the special days  

in the Christian church year. Each lesson has activities such as a picture to colour,  
word puzzles, missing words and cutting-out pieces to help children understand  

the content. In grade 1-3 the focus is on the Bible story.  
Use with corresponding teacher’s guide.

MY ACTIVITY BOOK Grades 1-3

TEACHER’S GUIDES
The curriculum for grade 1-3 forms a unity. All three grade groups have the following lessons:  

creation, archfathers, Moses, the judges’ period, the kings’ period,  
the exile period, Jesus’ life and work, and the church. 

Every book outlines the basic structure of a group session or meeting. The characteristics  
of children and their spiritual needs in grade 1, 2 and 3 are outlined in the teacher’s guides. 

The content and structure of each lesson and what resources are needed  
or to be used, are clearly outlined.

Teacher’s Guide  
– Grade 1
This guide corresponds with  
My Activity Book – Grade 1
PRICE: R130,00

Teacher’s Guide  
– Grade 2
This guide corresponds with  
My Activity Book – Grade 2
PRICE: R130,00

Teacher’s Guide  
– Grade 3
This guide corresponds with  
My Activity Book – Grade 3
PRICE: R130,00
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Junior Sunday School

LOOK, LISTEN AND LIVE
Each book contains 24 complete lessons for the Sunday School teacher.

LOOK, LISTEN AND LIVE  
PICTURE CHART BOOKS
Each flipchart book has 24 colour pictures  
and is firmly bound.

Book 1 Beginning with God
Book 2 Mighty men of God
Book 3 Victory through God
Book 4 Servants of God
Book 5 On trial for God
Book 6  Jesus, Teacher and Healer
Book 7  Jesus, Lord and Saviour
Book 8  Acts of the Holy Spirit
PRICE:  A3 – R95,00 EACH 

A5 – R25,00 EACH

Book 1 Beginning with God
Book 2 Mighty men of God
Book 3 Victory through God
Book 4 Servants of God

Book 5 On trial for God
Book 6  Jesus, Teacher and Healer
Book 7  Jesus, Lord and Saviour
Book 8  Acts of the Holy Spirit

PRICE: R50,00 EACH
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Ander produkte beskikbaar

PRYS: R150,00 ELK

LESSE WAT LEEF: KLEUTERS TOT GRAAD 6
Susan Fourie

Kinders leer Bybelbeginsels deur aktiwiteite soos speletjies, kompetisies, legkaarte, rollespel,  
ontdekking, ritme en rym. Hulle leer dus speel-speel. Dié boeke (handboeke vir die aanbieder)  

bevat eenvoudige riglyne wat dit maklik maak om voor te berei en aan te bied. Visuele hulpmiddels  
is groot en duidelik. Elke volume bestaan uit 20 lesse, wat in drie temareekse verdeel is.

Van Josua tot Jona
(26 lesse)

Die kinders vereenselwig hulle met  
karakters soos Moses, Dawid en Gideon  

om die inhoud hulle eie te maak.

Kleuterlesse
(25 lesse in vyf temas)
Hoe is God? God het alles gemaak.  

God wys dat Hy jou liefhet. God help almal  
wat Hom liefhet. God sorg vir sy kinders.

Van Adam tot Moses
(22 lesse)

Die hoofgebeure van Genesis en Eksodus  
word relevant vir die kind se wêreld.

Graad 2-3, reeks A
Geloof; Die koninkryk; God roep jou

Graad 1 
Die Woord; Geloof; Godsdiens

Graad 2-3, reeks B
Die Bybel; God het jou lief; God stuur jou

Graad 4-6, reeks A
Geloof; Die teken; God roep jou

Graad 4-6, reeks B
Die Bybel; Verlossing; Dink nuut

Graad 4-6, reeks C
Een liggaam; Leef voluit; Naby God

KLEUTERLESSE:  
Vier- tot sesjariges

Basiese geloofsbeginsels in  
die kind se taal. Pretaktiwiteite,  

groepspel en dialoog.
PRYS: R150,00

BYBELVERHALE UIT DIE OU TESTAMENT:  
Vier- tot agtjariges

Verhale word chronologies aangebied om Ou-Testamentiese  
gebeure in konteks te plaas. Prettige hersieningspel en rympies help  

om name en gebeure te onthou.
PRYS: R150,00 ELK
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Ander produkte beskikbaar

FXit.chat: PowerPoint-programme
Plus leiersgidse en gesprekstukke

iKonekt: ’n reeks van vier
Handboek/leiersgids en CD

CD bevat gespreksblaaie en rollespel
PRYS: R160,00 ELK

1 2 3

1. ’n Paar temas:
•   Kies om vry te wees 

(Vryheid in Christus)
•   Kies om te konekt 

(Vriendskappe)
•   Kies om te cope 

(Stres, depressie)
•   Kies om nie te verstani 

(Generasiegaping)
•   Kies jou @dres 

(Drome, ambisies)
•   Kies jou settings  

(Waardestelsel)

2. ’n Paar temas:
•   Voel jy of glo jy 

(Geloofsekerheid)
•   Afstandbeheer 

(Geloofsvertroue)
•   Stink of blink 

(Geloof vra ’n prys)
•   Moeilike U-draai  

(Bekering)
•   God se agenda  

(Taal van geloof)
•   Kou saam koi 

(Geloof word gedeel)

3. ’n Paar temas:
•   Die eerste Xbox  

(Adam en Eva)
•   Hoe dom? Sodom  

(Lot en gesin)
•   Kyk waar jy loop  

(Lot se vrou)
•   Van put na paleis  

(Josef)
•   Van hero tot zero 

 (Salomo)
•   Ekskuus, Meneer  

(Gideon)

4. ’n Paar temas:
•   Soek jy kennis?  

(Kennis van die lewe) 
•   Soek jy waarheid?  

(Waarheid bring lewe) 
•   Soek jy lewe?  

(Een pad na die lewe) 
•   Soek jy vryheid?  

(Lewenskeuses) 
•   Soek jy jouself?  

(Lewensoffer) 
•   Soek jy koffie?  

(Lewensgetuies)
•   Soek jy nog iets?  

(Lewenstoets)

FXit vir graad 7 tot 12:  
Nuut gekyk na kontakkategese

Eenvoudig. Aksie-belaai. Multirigting-  
kommunikasie. Bybel-vriendelik.

Ook geskik vir kampe, tienerdienste en skole.

INLEIDING
Humor, rollespel of interaksie wat dadelik tref.

VOORBEREIDING
Weinig. Leiersgids bevat eenvoudige riglyne.

BEKOSTIGBAAR
Gespreksblaaie vervang tradisionele

handboek.

LEKKER VIR LEIERS
Elke reeks bevat ’n lekker informele

PowerPoint-motiveringsessie vir mentors.

1.  Kies of crack (21 programme) 
’n Paar temas:
•   Vlieg jy of kruip jy? (Selfevaluering)
•   Bloei om te groei (Self-ideaal)
•   Eina dit was my ego (Selfliefde)
•   Grootword is nie vir sissies nie 

(Selfontwikkeling)
•   Rebelusie (Opstandigheid)
•   Ek’s nie myself nie (Maskers)

2.  Kom in rat (25 programme) 
’n Paar temas:
•   Ruk jou naam (Regte keuses)
•   Leef nuut (Geloof verander jou leefstyl)
•   Die prys (Fisiese dissipline word beloon)
•   Hou jou in (Emosies kan getem word)
•   Watter pad? (Watter godsdiens?)
•   Doodlooppad (Leuenpaaie)

3.  Cope met mekaar (21 programme) 
’n Paar temas:
•   Wat hoor jy? (Kommunikasielyne) 
•   Hoe diep twiet jy? (Kommunikasievlakke) 
•   Hoe maak jy in dié tyd ouers groot? (Ouergedrag) 
•   Hoe ver kan jy gaan? (Ouergesag) 
•   Hulle kan jou maak of breek (Die regte vriende) 
•   Staan@mekaar (Geestelike eenheid)

PRYS: R180,00 ELK



BYBEL-MEDIA 2020  KATALOGUS   35 

Ander produkte beskikbaar

Book 1  
(Pre-school)
Who is God? God made 
everything. God shows you that 
He loves you (25 lessons)

Some of the topics:
• Choosing to be human
• Choosing to grow up 
• Choosing to cope
• Choosing nerdy – it’s cool
• Choosing a ship
• Choosing not to understand
• Choosing the correct dress
• Choosing your settings
• Choosing a cuppa peace

PRICE: R160,00

iConekt: a Fresh Approach to Teen Ministry 
20 exciting chats on real-life issues for grade 7 to 12

Susan Fourie

• Little preparation is required, as the manual 
contains simple guidelines. 

• A role play at the start with a bit of humour 
will stimulate interest in what follows. 

• Quite affordable (no textbooks for learners). 
• Each volume consists of a book (manual) 

and a CD. 
• The CD contains the discussion sheets  

as well as a pleasant motivation session  
(PowerPoint) for leaders/teachers

NEW ENERGY INTO YOUTH MINISTRY 
Children learn through play, discovery, stories, repetition, rhythm and rhyme

Teens learn by sharing, experiencing and exploring (the Bible)

Crossroad Kids
Enjoyable learning for grade R to grade 6

Susan Fourie

• Attractive and striking visual aids and worksheets 
• Teacher’s guide for dynamic children’s ministry included
• Lessons constructed in plain terms and easily presented 
• Each book contains 20 to 25 lessons, within main themes

Book 2  
(Grade 1) 
God’s Word (7 lessons);  
Faith (8 lessons);  
Obedience (5 lessons)

Book 3  
(Grade 2-3)
Faith (5 lessons);  
The kingdom (6 lessons);  
God is calling (8 lessons)

Book 4  
(Grade 4-6) 
Faith (5 lessons);  
The sign (6 lessons);  
Conform or transform  
(8 lessons)

PRICE: R150,00 EACH



Reik uit na ander kerke in julle gemeenskap

Begin ’n Bybelskool vir  kerkleiers sonder opleiding
in samewerking met Nehemia-Bybelinstituut
Bemagtig kerkleiers en lidmate
●  Bied die NBI-kursus aan vir leiers van kleiner kerke in julle omgewing
●   NBI voorsien bekostigbare opleiding deur afstandsonderrig met drie 

programme:
– Sokhanya Bybelprogram
– Kerkleierskap-ontwikkelingsprogram
– Bediening-ontwikkelingsprogram

●  Beskikbaar in Engels, Afrikaans, Zoeloe, Xhosa en Tsonga
●  Sertifikate word toegeken deur die Universiteit van Pretoria 
●  Gebruik die kursusse ook om kerkleiers tydens uitreike toe te rus

Sokhanya Bybelprogram
Drie modules (met 5 leergidse elk)
1. Die Bybel as Woord van God, Pentateug en Profete
2. Psalms, Wysheid en Sinoptiese Evangelies
3. Johannes en Paulus se geskrifte

Kerkleierskap-ontwikkelingsprogram
Drie modules (met 5 leergidse elk)
1. God roep kerkleiers
2. Verstaan die kerk
3. Die kerk in aksie

Bediening-ontwikkelingsprogram
Drie modules (met 5 leergidse elk)
1. Rus die kerk toe vir bediening
2. Bou die kerk op
3. Reik uit na die wêreld

Kry meer inligting by:   
Die Registrateur, NBI, Posbus 841, Wellington 7654
Tel: 021 864 8258  Faks: 086 68 78 620  
E-pos: nbi@bmedia.co.za
Besoek gerus ons webtuiste  
www.nbi.bybelmedia.org.za  
vir meer inligting.



Bybels,
BYBEL-

STUDIES
en ander 
top ver-
kopers
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Bybels

MISSIONALE BYBELS HARDEBAND
AFRIKAANS 1933/1953-vertaling

Volledige Bybel, standaardgrootte, swart hardeband
R135,00

(Binnekort vervang deur mediumgrootte,  
prys beskikbaar op aanvraag)

Ook beskikbaar in:

MISSIONALE BYBELS GROOTDRUK
AFRIKAANS 1933/1953-vertaling

volledige Bybel, grootdruk, swart hardeband
R355,00

Ook beskikbaar in:

MISSIONALE BYBELS SAGTEBAND
AFRIKAANS, 1983-vertaling

Volledige Bybel, mediumgrootte, sagteband, kantindeks
R79,00

Ook beskikbaar in:

SAKBYBELS

NB! Alle pryse  onderhewig  aan verandering

• AFRIKAANS 1983
• ENGLISH GNT
• ENGLISH KJV
• ENGLISH NIV
• ISINDEBELE 2012

• SEPEDI 1951
• SESOTHO 1909
• SISWATI 1996
• XITSONGA 1929
• SETSWANA 1908

• TSHIVENDA 1936
• ISIXHOSA 1975
• ISIZULU 1959

• AFRIKAANS 1983
• ENGLISH NIV
• SEPEDI 1951

• SESOTHO 1909
• SISWATI 1996
• XITSONGA 1989

• SETSWANA 1970
• ISIXHOSA 1975
• ISIZULU 1959 NO

• ENGLISH GNT
• SEPEDI 2000
• SESOTHO 1989

• XITSONGA 1989
• SETSWANA 1970
• ISIXHOSA 1996

• ISIZULU 1959 NO

AFRIKAANS, 
1933/1953- vertaling
Volledige Sakbybel, luukse 

wynrooi verwerkte leeromslag, 
kantindeks, ritssluiter,  
bykomende materiaal

R299,00

AFRIKAANS,  
1983-vertaling

Volledige Sakbybel, luukse 
taankleurige verwerkte 

leeromslag, kantindeks, ritssluiter, 
bykomende materiaal

R345,00

ENGLISH GNT
Complete Bible, pocket size, blue 

bonded-leather cover, zip, 
additional resources

R329,00

ISIZULU 1959 NO
Complete Bible, pocket size, luxury 
brown bonded-leather cover, edge 

index, zip, additional resources
R369,00
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Bybels

AFRIKAANS, 1983-vertaling
Volledige Bybel, standaardgrootte, blou-en-groen hardeband  

met bykomende materiaal
R159,00

AFRIKAANS, 1983-vertaling
Volledige Bybel, standaardgrootte, pastelkleurige hardeband  
met bykomende materiaal
R159,00

AFRIKAANS, volledige Bybel,  
Die Bybel vir almal 

(spesiaal vertaal vir Dowes – ideaal vir almal), 
grootdruk met volkleuromslag, hardeband

R355,00

AFRIKAANS, 1933/1953-vertaling
Volledige Bybel, mediumgrootte, bruin egte 

leeromslag, goud-op-snee, duimindeks
R1049,00

AFRIKAANS, 1933/1953-vertaling
Volledige Bybel, grootdruk,  

luukse taankleurige verwerkte leeromslag, 
goud-op-snee, duimindeks

R1049,00

AFRIKAANS, 1983-vertaling
Volledige Bybel, standaardgrootte, 

deminomslag, ritssluiter, bykomende materiaal
R285,00

AFRIKAANS, 1983-vertaling
Volledige Bybel, mediumgrootte, bruin egte 

leeromslag, goud-op-snee, duimindeks
R1149,00

AFRIKAANS, 1983-vertaling
Volledige Bybel, grootdruk, 

 luukse taankleurige verwerkte leeromslag, 
goud-op-snee, duimindeks

R939,00

KINDERPRODUKTE

DOOP- EN JEUGBYBELS

ANDER BYBELS

AFRIKAANS Lees-en-leer-Bybel
Volkleur, sagteband

R279,00

AFRIKAANS, Eenjaar-Bybel
Volkleur, hardeband

R269,00

IsiZulu-inkleurstorieboek
Met 12 vetkryte

R55,00

NB! Alle pryse  

onderhewig  

aan verandering
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Bybels

DIE JOHANNES-EVANGELIE
AFRIKAANS, 1983-vertaling

Evangelie volgens Johannes, standaardgrootte,  
volkleuromslag, sagteband

R7,00

Ook beskikbaar in 

• ENGLISH GNT
• SEPEDI 2000
• SESOTHO 1989
• XITSONGA 1989

• SETSWANA 1970
• ISIXHOSA 1996
• ISIZULU 1959 NO
• TSHIVENDA 1936

• ISIXHOSA 1975
• ISIZULU 1959

CHEWA, hersiene uitgawe
Volledige Bybel, mediumgrootte, swart PVC-omslag

R259,00

FRANS SEGOND 1910
Volledige Bybel, standaardgrootte, donkerblou PVC-omslag

R169,00

PORTUGEES
Volledige Bybel, standaardgrootte, swart hardeband

R150,00

SHONA Union Version
Volledige Bybel, standaardgrootte, swart hardeband

R185,00

INTERNASIONALE TALE

OUDIOBYBELS

AFRIKAANS, 1933/1953-vertaling
Volledige Oudiobybel, USB-formaat, enkelstemopname

R299,00

AFRIKAANS, 1983-vertaling
Volledige Oudiobybel, USB-formaat, enkelstemopname

R299,00

NB! Alle pryse  onderhewig  aan verandering
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Gemeenteprogramme

Genooi om te volg
Leer ken Jesus beter  

deur Hom met jou hele  
hart te volg en Hom  

deel van al jou 
lewenservarings  

te maak.
R130,00

Oop vir die oomblik
Hierdie boek help jou om  

in die hier en nou met  
die Here te leef en 

bewustelik leef deel van  
jou leefwyse te maak.

R250,00

Vind jou hoed
Leiersgids

Dié leiersgids bevat  
inligting en riglyne vir 

gemeenteleiers en 
groepleiers om lidmate te 
begelei om hulle unieke 

gawes te ontdek.
R60,00

Sewe 
Jesus se kruiswoorde  

as rigtingwysers  
vir die lewe.

R80,00

Van wanhoop na hoop 
Leiersgids 

Hierdie boek help jou om  
jou uitkyk op die lewe na  

die opgestane Christus te 
verskuif en God dan toe te 
laat om hierdie wêreld deur 
jou te verander. Met riglyne 

vir groepbyeenkomste.
R30,00

Genooi om te volg
Bybelstudie 

12 Bybelstudies om  
jou te help om Jesus te  
leer ken, met jou hele  
hart te volg en Hom  

deel van al jou lewens-
ervarings te maak.

R100,00

Oop vir die oomblik
Bybelstudie

10 Bybelstudies en 
geloofsgewoontes wat 
gelowiges help om in  
die hier en nou met  

die Here te leef.
R80,00

Vind jou hoed
Gespreksgids 

Geniet dit om jou unieke 
gawes te ontdek en  

’n bruikbare instrument  
in God se hand te word.

R120,00

Sewe 
Gespreksgids

Hierdie gespreksgids nooi 
groepe om in Lydenstyd 

saam oor Jesus se 
kruiswoorde na te dink 

en te gesels.
R50,00

Van wanhoop na hoop
Gespreksgids

’n Gespreksgids vir groepe. 
Verskuif jou uitkyk op die 

lewe na die opgestane 
Christus en laat God toe  
om hierdie wêreld deur  

jou te verander.
R30,00

BYBELBOEKREEKS

•  Genesis 1 – 11  •  Genesis 12 – 28  •  Genesis 28 – 50  •  Rut  •  Prediker  •  Jesaja 1 – 12  •  Jesaja 13 – 27  
•  Jesaja 28 – 39  •  Jona  •  Matteus 1 – 16  •  Matteus 17 – 28  •  Markus 1 – 8  •  Markus 9 – 16  •  Handelinge 1 – 12  

  •  Handelinge 13 – 28  •  1 Korintiërs  •  2 Korintiërs  •  1 & 2 Timoteus en Titus  •  Jakobus  •  Openbaring
PRYSE WISSEL TUSSEN R45,00 EN R250,00
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Daniël
Die heerskappy  

behoort aan God.

PRYS: R65,00

Die liefde van  
Christus dring my
Paulus sal jou inspireer  
om radikaal anders en  

met ’n nuwe gesindheid  
in die wêreld te leef.

PRYS: R55,00

As Jesus in  
jou lewe instap

Elf byeenkomste  
vir individue en  

klein groepe oor mense  
se ontmoetings met  

Jesus in die  
Johannes-evangelie.

PRYS: R50,00

MISSIO-REEKS 1 –  
Wat sê God oor jou?

Jesus stuur vandag steeds 
sy volgelinge, net soos sy 
eerste dissipels, in hierdie 

wêreld uit. En jy word genooi 
om Jesus te volg en op  

’n missie vir Hom te gaan …

PRYS: R55,00

Ook jou lewe is  
in God se hand

’n Bybelstudie oor nege 
uiteenlopende karakters  

in die Bybel.

PRYS: R195,00

Uit die Beek 2020
Die mees geliefde Bybelse 

dagboek. Geskik vir 
persoonlike stiltetyd, 
huisgodsdiens of vir 
Bybelstudiegroepe.

PRYS: R195,00

In Christus  
is ons hoop

Christus het deur sy 
kruisiging en opstanding 

volledig hoop vir ons 
gebring. Mag hierdie boek 

jou geloof opnuut anker en 
jou motiveer om liefde en 

hoop voluit uit te leef.
PRYS: R55,00

Bybelstudies en kleingroepe

PERSPEKTIEWE OP DIE KONINKRYK-REEKS

’n Koninkryk  
van genade

Jesus, Here  
van die koninkryk

Beelde van  
die koninkryk

Gereed vir  
die koninkryk

Jesus nooi ons om sy koninkryk nog sigbaarder te maak deur hier op aarde as koninkrykskinders te leef. Hierdie Bybelstudiereeks 
bestaan uit vier gidse oor verskillende aspekte van die koninkryk wat spesiaal ontwerp is vir kleingroepe of selgroepe.

PRYS: R60,00 ELK

Prediking
Woord en Fees 2020
Vir die voorbereiding van eredienste en 
ontwikkeling van preke.

SIEN WEBTUISTE VIR PRYS

Leesrooster vir 
lidmate 2020

Oordenkings vir lidmate 
vir gebruik by stiltetyd, 

huisgodsdiens en 
groepbyeenkomste.

SIEN WEBTUISTE 
VIR PRYS
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Kerklike benodigdhede

Nagmaalglasie- 
hervulbottel
1 000 ml- (1 liter-) houer wat 
ongeveer 40 glasies drupvry, 
vinnig en maklik kan hervul. 
PRYS: R180,00 ELK

Kollektesakkies
• Keuse van ligte of 

donker hout, en groen 
of wynrooi materiaal. 

• Ritssluiter aan die 
onderkant van die sak 
(versteek) maak dit 
maklik om die sakkie 
leeg te maak. 

PRYS: R295,00

Nagmaalkelkies
• Polimeer-kelkies, duursaam 

en bekostigbaar.
• Beskikbaar in houers  

van 50 elk.
PRYS: R250,00

Argief-papier
Argief-

goedgekeurde 
papier –  

A4-grootte

500 VELLE  
TEEN  

R270,00
100 VELLE  

TEEN  
R90,00

Bewys van voltooiing  
van belydeniskategese

Pakkie van 10 kaarte
PRYS: R90,00

Herinneringskaart van 
belydenis aflegging
Pakkie van 10 kaarte
PRYS: R80,00

Konsistorieboek
Plek vir alle inligting en statistiek  

wat te doen het met die aanbieding  
en bywoning van eredienste.

PRYS: R230,00 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: R550,00

Boekmerk
(Belydenis, Gebed en  

Grootste gebod)
Pakkie van 10 kaarte

PRYS: R55,00Dankofferkoeverte
Volwassenes
Pakkie van 50 koeverte
PRYS: R85,00 PER PAKKIE

Kinderdankofferkoeverte
Kinders
Pakkie van 50 koeverte
PRYS: R85,00 PER PAKKIE
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KERKLIKE BENODIGHEDE

Welkom in die kategese
(pakkie van 10) 

PRYS: R45,00 

Evalueringskaart  
(Junior kategese)

(pakkie van 10) 

PRYS: R65,00

Eerste dag in die kategese
(pakkie van 10) 

PRYS: R65,00

Evalueringskaart  
(Senior kategese)

(pakkie van 10) 

PRYS: R65,00
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KERKLIKE BENODIGHEDE

GETROUHEIDSERTIFIKATE
Beskikbaar in drie verskillende ontwerpe: • Kunstig • Modern • Klassiek

Groen Naartjie Blou Turkoois Donkergeel Pers

K
U

N
ST

IG

Getrouheidsertifikate (A4) geskik vir alle ouderdomsgroepe – graad 1 tot 10.  
Ses verskillende kleure per ontwerp. Beskikbaar in pakkies van 12 (twee van  
elke kleur) * Met amptelike NGK-logo
PRYS: R80,00 PER STEL

M
O

D
E

R
N

K
LA

S
S

IE
K
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Doop

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

 Coenie Burger en Andries Cilliers
 291 bladsye
 PRYS: R140,00 
 E-BOEK R95,00

Doopkladboek
Plek vir persoonlike besonderhede  

van die doopouer(s) en dopeling(e), met  
’n afskeurstrokie.
PRYS: R70,00

Doopseel
Pakkie van 5 kaarte

PRYS: R70,00

Herinneringskaart  
aan die doop  

(A4)
Pakkie van 5 kaarte

PRYS: R70,00

ONTVANG WAT VIR JOU GEGEE IS–REEKS 
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 is daar ’n 40-dae-program vir groepe of gemeentes  
en ’n kleingroepgids wat albei aansluit by die inhoud van Ontvang wat vir jou gegee is.  

 
 

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

 Coenie Burger en Andries Cilliers
  170 bladsye 
 PRYS: R90,00

3.   Ontvang wat vir jou  
gegee is – Kleingroepgids

 Tinus van Zyl
 70 bladsye
 PRYS: R60,00

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

My doopboek
Die doop is ’n geskenk van God … wat ons  

een maak met Jesus; wat ons reinig en ons 
lewe omdraai; wat vir ons die Heilige Gees as 
gawe gee; wat ons deel van Jesus se familie 

maak; wat ons laat sien hoe God se nuwe 
wêreld lyk. ’n Geskenkboek vir kinders wat  

gedoop word om hulle te help om hulle  
doop te onthou, te verstaan en te vier.

16 bladsye
PRYS: R60,00

Doopjoernaal
’n Mens wil graag jou kind se doopdag 

spesiaal maak, ’n dag om onthou te word. 
Familie en vriende word genooi, daar word 

geëet en gedrink en foto’s geneem. Jy 
vier jou kind se lewe en jy vier God se 

liefde vir jou kind. Hierdie joernaal help jou 
om aan daardie viering diepte te gee, om 

jou kind se doop aan te hou vier én jou 
kind te leer om die doop self te vier.

36 bladsye
PRYS: R70,00

Watermerk
Hoe meer ’n mens weet van die doop, 
hoe meer vreugde vind jy daarin. Dit is 
’n geleentheid wat geen ouer behoort 

te mis nie. Neem hierdie boek, neem 
julle Bybel, ontdek die diep betekenis 

van jou eie doop en van jou kind  
se doop – en wees bly in die Here!  
’n Boek wat leraars en doopouers  

help om sinvol oor die doop te praat.
48 bladsye

PRYS: R50,00

Brief aan doopouers
Hierdie brief is spesiaal aan doopouers gerig 

om hulle te help om beter te verstaan wat  
by die doop gebeur. Neem, lees ... sodat die 
doop van julle kind julle met groot blydskap  

en danbaarheid voor God kan vul.
20 bladsye

PRYS: R40,00

Doop
’n Doopvoorbereidingskursus 

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

PRYS: R65,00
’n Handleiding en PowerPoint-aanbieding 

vir groepleiers is gratis beskikbaar by  
www.bybelmedia.org.za

Doopkers
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
PRYS: R390  
(POSGELD, VERPAKKING EN BTW INGESLUIT)




