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Kontakbesonderhede
Plaas jou bestelling op een van die volgende maniere:
Telefoon: 021 864 8210
WhatsApp-hulplyn: 079 881 2729
E-pos: bestel@bmedia.co.za
Faks: 086 644 0002
Koop direk by:
www.bybelmedia.org.za
Aankope kan kontant, per kredietkaart of
met ’n elektroniese oorbetaling gedoen word.

Bankbesonderhede
vir inbetalings
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 086 644 0002.
Gebruik jou naam en van as verwysing
sodat ons kan weet wie betaal het.

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.

B

ybel-Media se katalogus
vir 2022 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:

• nuwe produkte
• Bybelstudies
• kategesereekse
• kinder- en jeugprodukte
• kerklike benodighede
• doopprodukte.
Ons hoop die beskikbare produkte sal tot
groot seën wees vir jou persoonlik en vir
jou bediening.

Inhoudsopgawe
5 Voorskoolse kategese (2-6-jariges)
11 Junior fase-kategese (Graad 1-3)
15 Middelfase-kategese (Graad 4-6)
19 Senior fase-kategese (Graad 7-10)
31	Belydenisfase (Graad 11-12)
37 Huisgeloof-reeks
41	Boeke en reekse vir die geloofsvorming
van ons jong kinders
53	Kerklike benodighede en doop

Jeugfokus-produkte is die amptelike produkte
wat deur die Kategese-taakspan van die
NG Kerk ontwikkel en goedgekeur is.
Vir inligting oorJeugfokus-produkte en -prosesse
gaan na www.jeugfokus.co.za

Nuwe produkte
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Nuwe produkte

My hart
se baie punte

Ligvoets

R110,00
Lizette Murray verwoord
doodgewone momente in haar
lewe. Sy raak jou diep aan met
haar lewenswysheid, haar fyn insig
in die harte van ander, haar geloof,
haar liefde vir haar medemens en
die besonderse manier waarop sy
die wêreld waarneem en dan in
woorde weergee.

stuur-vreugde
Dave Viljoen

R180,00

Willem Pretorius
(redakteur)

R100,00

Lizette Murray

LEES MEER …

’n Hand vol hoop

Fourie Rossouw

R100,00

Dis asof die son in jou hart
opkom wanneer jy Fourie
Rossouw se skryfwerk lees.
Deur die egtheid en eerlikheid
van sy rubrieke beleef jy die
soet melancholie van die
lewe, maar dit is nooit sonder
’n skeut blymoedigheid
nie. ’n Keur van rubrieke
deur ’n knap skrywer,
storieverteller en predikant.

Ons weet die lewe bestaan nie
net uit mooiweersdae nie. Ons
almal weet hoe vinnig die lewe
kan verander. En dit maak ons
bang. ’n Hand vol hoop gee aan jou
’n ander perspektief op jou vrees,
en dit rig jou oë op die Herder
wat jou in sy hande vashou,
wat jou dra tot anderkant
moedverloor se vlakte.

LEES MEER …

LEES MEER …

Verby ons
gedagtes

Willem Nicol

R180,00

Verby ons
gedagtes –
Bybelstudie

Willem Nicol
Ontdek in hierdie reis van
sewe weke die vervulling Jou prentjies van God
wat ’n gestuurde lewe stuur jou lewe ongemerk.
’n Gespreksgids met
bring. By Barnabas leer jy Ongesonde prentjies van
12 studies vir groepe.
om ’n bemagtigende
God verarm jou lewe.
Lees, dink en gesels
mentor, ’n spanlid,
Daarom is dit so belangrik saam oor julle prentjies
’n diensgerigte leier en
om met gesonde
van God. Die Gees van
’n omgee-reus te
prentjies van God te leef. God sal julle prentjies
wees. Hy laat jou veral Willem Nicol help jou om
van God, julle verhouding
besef die Here stuur
na jou prentjies van God met Hom en julle lewe
doodgewone mense wat te kyk, om die gesondes
omvorm. En só sal
aan Hom oorgegee leef. te voed en jou só oop te
Hy julle harte oopmaak
En hy leer jou hoe om jou maak vir verrassende
vir verrassende
roeping te geniet en
ontmoetings met God.
ontmoetings met God.
momentum te laat kry.
LEES MEER …

LEES MEER …

R90,00

LEES MEER …

Leesrooster
vir lidmate
2021-2022

R170,00
Leesrooster vir lidmate
– Advent 2021 tot
Koninkrykstyd 2022
– gebruik vanjaar die
tekste van die Revised
Common Lectionary, Jaar
C en volg die seisoene
van die kerkjaar. Ideaal vir
persoonlike stilwordtyd,
groepgesprekke en
huisgodsdiens.

LEES MEER …

Ligland se kleurvolle karakters begelei ons deur die lewe. Hulle help
volwassenes en kinders om oor moeilike onderwerpe, die uitdagings van
die lewe en geloof te gesels. In Ligland leef ons met lig, lag en liefde.
Só help die stories wat in
Ligland afspeel ons:
• Dit gee aan ons nuwe maniere
om oor die ervarings in ons lewe
te dink.
• Dit bemagtig ouers om met
kinders oor moeilike ervarings
én opwindende moontlikhede
te gesels.
• Dit gee aan kinders die kans om
hulle eie ervarings te verken.
• Dit bevestig aan kinders dat
hulle ervarings geldig is.
Ligland word ’n plek waar ons
ervaar wat dit beteken om met
eerlikheid mense van die Lig te
wees. Die karakters van Ligland
sal jou help om jou plek in God
se skepping vol te staan.
Besoek gerus www.ligland.co.za
vir meer inligting oor
Ligland en sy karakters.
Die Ligland-boeke is ook beskikbaar
in Engels, isiXhosa en Sesotho.

R99,00 elk
Daar is ook aktiwiteite om die kleinspan sinvol besig te hou soos
inkleurprente en patrone om jou eie Ben, Lisa of Kolle te maak.

Nuwe produkte

Ligland-reeks

Bybelstudies

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

As Jesus in
jou lewe instap

Prente van
die koninkryk

Elf byeenkomste
vir individue en
kleingroepe oor
mense se ontmoetings
met Jesus in die
Johannes-evangelie.

In hierdie Bybelstudie
lei Jaco Thom individue
en kleingroepe deur
Jesus se gelykenisse
oor God se koninkryk,
sy nuwe wêreld.

R50,00
LEES MEER …

Daniël
Die heerskappy
behoort aan God.

R65,00
LEES MEER …

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

R50,00
LEES MEER …

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

1 Korintiërs
23 Ontmoetings oor
Paulus se brief aan die
Korintiërs, waarin hy aan
die gemeente leiding gee
oor kwelvrae wat onder
gelowiges ontstaan het.

R75,00
LEES MEER …

Die liefde van
Christus dring my

Jy is deel van
God se plan

Paulus sal jou inspireer
om radikaal anders
en met ’n nuwe
gesindheid in die
wêreld te leef.

’n Bybelstudie oor
dertien vroue in die
Bybel – en hoe God
se plan hulle lewe
geraak het.

R55,00

R60,00

LEES MEER …

LEES MEER …

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

Voorskoolse

kategese
2022
Vir 2-6-jariges

Kinderpret -reeks met hope
leersame aktiwiteite en ure se pret

Kleuterpret
Snap-kaarte

R80,00

Kinderpret

Speelleer-aktiwiteitsboek
oor die Ou Testament
(ook in Engels beskikbaar)

R100,00

Hierdie speelleer-aktiwiteitsboek
bevat 50 selfdoen-aktiwiteite
oor belangrike tekste in die Ou
Testament van die Bybel. Die
aktiwiteite sluit in ontdek-dieverskille, inkleurprente, vind-diepaadjie en kleur-volgens-dienommers-in.
Lees meer …

Kinderpret

Speelleer-aktiwiteitsboek
oor die Nuwe Testament
(ook in Engels beskikbaar)

R100,00

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 kleurvolgens-die-nommers-in.
Lees meer …

Kleuterpret

My Bybelmense-inkleurboek

R100,00
’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
ons geloof speel.
Lees meer …

Kleuterpret
Snap-kaarte
is ’n prettige
manier om deur
spel die kleuters
en kinders aan
49 belangrike
mense in die
Bybel bekend
te stel. Speelspeel leer ken
hulle die mense
wat ’n belang
rike rol in ons
geloof speel.
Lees meer …

Kinderpret-pakket

Die pakket bestaan uit Kleuterpret My Bybelmenseinkleurboek; Kinderpret Speelleer-aktiwiteitsboek
oor die Ou Testament, Kinderpret Speelleeraktiwiteitsboek oor die Nuwe Testament
en Kleuterpret Snap-kaarte.

PAKKETPRYS

R25000
SPAAR
R13000

Geloofsontwikkeling vir 1-5-jariges
Kleuterpret
Aanbiedersgids
R110,00

24 lesse vir voorskoolse
kinders vir gebruik by
kategese, kleuterkerk,
en huiskerk. Liana
Lourens van Akkerpretfaam het die teks só
geskryf dat dit geskik
sal wees vir kinders
van 1-5 jaar oud. Met
stories, liedjies,
vasleggingsaktiwiteite
en duidelike riglyne oor
hoe elke les saam met
die Akkerpret-DVD’s
gebruik kan word.
Lees meer …

Kleuterpret
Werkboek
R80,00

24 lesse vir voorskoolse
kinders vir gebruik by
kategese, kleuterkerk,
en huiskerk. Die
werkboek bevat talle
aktiwiteite vir die
kleuters. Die karakters
van die Akkerpret-DVD’s
verskyn ook in
die werkboek.
Lees meer …

Akkerpret in Bybelpark -reeks
1

1

2

3

4

5

Akkerpret in Bybelpark DVD 1-6
PRYS PER DVD: R100,00

6

Die Akkerpret in Bybelpark-reeks bevat ses DVD’s met 48 kleurvolle programme.
Die poppekarakters vestig Bybelse waardes by kinders. Die temas van die DVD’s
is soos volg:

1. God is liefde
2. God is almagtig
3. God is goed

4. Jesus is lewe
5. Jesus is wonderlik
6. Jesus is koning

Gemiddelde tydsduur van elke DVD: 107 minute
Lees meer …

BESPAAR MET ONS SPESIALE PAKKETTE!
Akkerpret-pakket 1

PAKKETPRYS

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

R22000

Akkerpret-pakket 2

PAKKETPRYS

Bestaan uit DVD 4, 5 en 6
en kry CD 2 gratis saam.

R22000

Akkerpret-pakket 3

PAKKETPRYS

Bestaan uit al 6 DVD’s
en albei CD’s

R30000

2
Saamsingliedjies uit
Akkerpret in Bybelpark
PRYS PER CD: R80,00

CD 1: God is liefde, almagtig en goed

27 liedjies van DVD 1, 2 en 3.
Tydsduur: 45 minute
Lees meer …

CD 2: Jesus is lewe, wonderlik en koning
24 liedjies van DVD 4, 5 en 6.
Tydsduur: 58 minute
Lees meer …

Geloof-speelboek
Geloof-speelboek
R160,00

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.
Lees meer …

Jong kinders en aanbidding
Jong kinders en aanbidding
R200,00

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.
Lees meer …

Ek is by julle
Ek is by julle
R100,00

’n Pinksterreeks vir kinders om hulle te
leer wie die Heilige Gees is. Hierdie boek
bevat 7 volledig uitgewerkte aanbiedings
wat maklik vir afsonderlike kontekste
aangepas kan word. Elke aanbieding
bestaan uit ’n teksgedeelte en agtergrond
oor die gedeelte, ’n opsomming van die
boodskap, ’n speletjie of ysbreker,
’n poppekas-storie, ’n kort boodskap
en ’n aktiwiteit.
Lees meer …

Kleuterkerk-reeks

Maak kleuterkerk of huiskerk vir 2-5-jariges maklik
en boeiend met hierdie uitstekende reeks!

Kleuterkerk 1
Doen-boek
R80,00

Kleuterkerk 2
Doen-boek
R100,00

Kleuterkerk 3
Doen-boek
R100,00

Kleuterkerk 1 Doen-boek word gebruik
saam met 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.
Lees meer …

Kleuterkerk 2 Doen-boek word gebruik
saam met 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.
Lees meer …

Kleuterkerk 3 Doen-boek word gebruik
saam met Kleuterkerk 3 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.
Lees meer …

Kleuterkerk 1
Aanbiedersgids
R140,00

Kleuterkerk 2
Aanbiedersgids
R140,00

Kleuterkerk 3
Aanbiedersgids
R140,00

Die aanbiedersgids bevat 20 volledig
uitgewerkte ontmoetings vir aanbieders
van kleuterkerk, huiskerk of voorskoolse
kategese. Eenvoudige Bybelboodskappe
gerig op 2-5-jariges leer hulle dat Jesus
vir hulle lief is. Met liedjies, aktiwiteite
en gebede. Word gebruik saam
met Kleuterkerk 1 Doen-boek.
Lees meer …

Die aanbiedersgids bevat 25 volledig
uitgewerkte ontmoetings vir aanbieders
van kleuterkerk, huiskerk of voorskoolse
kategese. Eenvoudige Bybelboodskappe
gerig op 2-5-jariges leer hulle dat Jesus
vir hulle lief is. Met liedjies, aktiwiteite
en gebede. Word gebruik saam
met Kleuterkerk 2 Doen-boek.
Lees meer …

Die aanbiedersgids bevat 25 volledig
uitgewerkte ontmoetings vir aanbieders
van kleuterkerk, huiskerk of voorskoolse
kategese. Eenvoudige Bybelboodskappe
gerig op 2-5-jariges leer hulle dat Jesus
vir hulle lief is. Met liedjies, aktiwiteite
en gebede. Word gebruik saam
met Kleuterkerk 3 Doen-boek.
Lees meer …

Diereplesiere

(Gratis CD saam met die boek)
Stories is onontbeerlik in die lewe en ontwikkeling van
ons kinders. Die 12 stories in Diereplesiere saam met die
kleurvolle illustrasies sal kinders se verbeelding aangryp,
hulle luister- en leesvaardighede slyp en goeie waardes
in hulle lewe vaslê. Deur die krag van stories sal hulle
ontdek hoe lief die Here vir hulle is, dat die Here hulle
spesiaal gemaak het soos hulle is, en dat hulle die Here
se liefde elke dag teenoor ander mense moet uitleef.
Na kos, skuiling en verhoudings met
ander mense, is dit stories wat ons die
heel meeste in hierdie wêreld nodig het.
– Phillip Pullman

R275,00

Lees meer …

CD
voor

CD
agter
INHOUD VAN DIE BOEK

Diereplesiere bevat 12 stories
met diere as die hoofkarakters:
1. Diere se plesiere
2. Die molpartytjie
3. Die spinnekoppe maak musiek
4. Pikkie Pikkewyn
5. Die Seekat-orkes
6. Die Paddavlei-skoolkoor
7. Ou Krokodil
8. Piet Papegaai
9. Die rugbywedstryd
10. Katteljons en Lily
11. Ronnie Renoster
12. Baie vrae!

Junior fase
Kategese
2022
Graad 1-3

Vorm jong kinders se geloof met
hierdie uitmuntende reeks
LP3 – volledige reeks vir Graad 1-3
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

Junior Werkboek
Graad 1-3

• 0-5 groepleiers in die gemeente

R390,00

Volkleurboek met
interaktiewe aktiwiteite.

• 6 en meer groepleiers in
die gemeente

R80,00

R440,00

Lees meer …

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.

Lees meer …

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.

Junior Werkboek
Graad 1-3

Junior Werkboek
Graad 1-3

Volkleurboek met
interaktiewe aktiwiteite.

Volkleurboek met
interaktiewe aktiwiteite.

Lees meer …

Lees meer …

R80,00

R80,00

CD met
aanbiedersgids
• 0-5 groepleiers
in die gemeente

R390,00

CD met
aanbiedersgids
• 0-5 groepleiers
in die gemeente

R390,00

• 6 en meer groepleiers
in die gemeente

• 6 en meer groepleiers
in die gemeente

Lees meer …

Lees meer …

R440,00

R440,00

Vorm jong kinders se geloof met
hierdie uitmuntende reeks
LP3 – volledige reeks vir Graad 1-3
LP3 (Jaar 4)
Leef soos Jesus

Wil jy graag vir Jesus beter leer ken? Wil jy al hoe
meer soos Jesus word? 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

Junior Werkboek
Graad 1–3

• 0-5 groepleiers in die gemeente

R390,00

Volkleurboek met
interaktiewe aktiwiteite.

• 6 en meer groepleiers in
die gemeente

R80,00

R440,00

Lees meer …

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.

Lees meer …

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

Junior Werkboek
Graad 1-3

Volkleurboek met
interaktiewe aktiwiteite.

Volkleurboek met
interaktiewe aktiwiteite.

Lees meer …

Lees meer …

R90,00

R100,00

CD met
aanbiedersgids
• 0-5 groepleiers
in die gemeente

R390,00

CD met
aanbiedersgids
• 0-5 groepleiers
in die gemeente

R390,00

• 6 en meer groepleiers
in die gemeente

• 6 en meer groepleiers
in die gemeente

Lees meer …

Lees meer …

R440,00

R440,00

Kennis-kategese

Help kinders van jongs af om God en die Bybel te leer ken
Graad 1-3 Doenboeke

Ek is deel van God se groot verhaal

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

R80,00

R80,00

R80,00

Lees meer …

Lees meer …

Lees meer …

Graad 1-3 Leiersgidse

Ek is deel van God se groot verhaal

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.

R100,00

R100,00

R100,00

Lees meer …

Lees meer …

Lees meer …

Middelfase
Kategese
2022
Graad 4-6

Vorm jong kinders se geloof met
hierdie uitmuntende reeks
LP3 – volledige reeks vir 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

Senior Werkboek
Graad 4-6

• 0-5 groepleiers in die gemeente

R390,00

Volkleurboek met
interaktiewe aktiwiteite.

• 6 en meer groepleiers in
die gemeente

R80,00

R440,00

Lees meer …

LP3 (Jaar 2)
Wys my die weg

Lees meer …

LP3 (Jaar 3)
Ene ore! Nuwe maniere

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.

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.

Senior Werkboek
Graad 4-6

Senior Werkboek
Graad 4-6

Volkleurboek met
interaktiewe aktiwiteite.

Volkleurboek met
interaktiewe aktiwiteite.

Lees meer …

Lees meer …

R80,00

R80,00

CD met
aanbiedersgids
• 0-5 groepleiers
in die gemeente

R390,00

CD met
aanbiedersgids
• 0-5 groepleiers
in die gemeente

R390,00

• 6 en meer groepleiers
in die gemeente

• 6 en meer groepleiers
in die gemeente

Lees meer …

Lees meer …

R440,00

R440,00

Vorm jong kinders se geloof met
hierdie uitmuntende reeks
LP3 – volledige reeks vir Graad 4-6
LP3 (Jaar 4)
Leef soos Jesus

Wil jy graag vir Jesus beter leer ken? Wil jy al hoe
meer soos Jesus word? 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

Senior Werkboek
Graad 4–6

• 0-5 groepleiers in die gemeente

R390,00

Volkleurboek met
interaktiewe aktiwiteite.

• 6 en meer groepleiers in
die gemeente

R80,00

R440,00

Lees meer …

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.

Lees meer …

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.

Senior Werkboek
Graad 4-6

Senior Werkboek
Graad 4-6

Volkleurboek met
interaktiewe aktiwiteite.

Volkleurboek met
interaktiewe aktiwiteite.

Lees meer …

Lees meer …

R90,00

R100,00

CD met
aanbiedersgids
• 0-5 groepleiers
in die gemeente

R390,00

CD met
aanbiedersgids
• 0-5 groepleiers
in die gemeente

R390,00

• 6 en meer groepleiers
in die gemeente

• 6 en meer groepleiers
in die gemeente

Lees meer …

Lees meer …

R440,00

R440,00

Kennis-kategese

Die ideale reeks om jong kinders se geloof te vorm en te versterk
Graad 4-6 Doenboeke

God se kinders in God se wêreld

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.

R80,00

R80,00

R80,00

Lees meer …

Lees meer …

Lees meer …

Graad 4-6 Leiersgidse

God se kinders in God se wêreld

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.

R140,00

R140,00

R140,00

Lees meer …

Lees meer …

Lees meer …

Senior fase



Kategese

2022

Graad 7-10

Lewe met geloof wat real is

Real lewe-reeks

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, wat 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.
Alle elektroniese hulpmiddels en
bykomende agtergrondinligting
vir die aanbieders en jongmense is
op die Real lewe-app beskikbaar.

Laai die
reallewe.b app af by
ybelmedia
.org.za

Real lewe #1

Aangeraak deur God

Gespreksgids

Leiersgids

R80,00

R170,00

KOOP HIER

KOOP HIER

Ingenooi deur God

Leiersgids

KOOP HIER

KOOP HIER

Gespreksgids

Leiersgids

KOOP HIER

KOOP HIER

Gespreksgids

Leiersgids

KOOP HIER

KOOP HIER

R80,00

R170,00

Real lewe #3

Op reis met God

Real lewe #2

Gespreksgids

R170,00

Real lewe #4

Omarm deur God

R80,00

R80,00

R170,00

’n Geleentheid vir ouers en jongmense om saam te gesels oor geloof

Huisgeloof-reeks

HUISGELOOF – Gespreksgidse
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

Huisgeloof Take 2

R80,00

R55,00

KOOP HIER

KOOP HIER

Huisgeloof Take 3

Huisgeloof Take 4

R60,00

R60,00

KOOP HIER

KOOP HIER

Gespreksgids

Gespreksgids

Gespreksgids

Gespreksgids

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 geloofsgroei te ondersteun.

Jesus-volgeling
Gespreksgids

Geroep, gered, gestuur

R70,00

Jesus-volgeling
Leiersgids

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.

Die 10 temas in hierdie boek is
ideaal om in kategese,
omgeegroepe vir jongmense
of by jeugkampe te gebruik.

KOOP HIER

KOOP HIER

Geroep, gered, gestuur

R100,00

Tema-kategese

Laai die
reallewe.b app af by
ybelmedia
.org.za

RUS JONGMENSE TOE OM VANUIT HULLE VERHOUDING MET GOD TE LEEF

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.

RUS JONGMENSE TOE OM VANUIT HULLE VERHOUDING MET GOD TE LEEF

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.
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 geloofsgroei te ondersteun.

Laai die
reallewe.b app af by
ybelmedia
.org.za

Beelddraer
Gespreksgids

Word wat jy reeds is

R70,00

Beelddraer
Leiersgids

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.

Die 10 temas in hierdie boek
is ideaal om in kategese,
omgeegroepe vir jongmense
of by jeugkampe te gebruik.

KOOP HIER

KOOP HIER

Word wat jy reeds is

R100,00

Kompas
Gespreksgids

Rigting vir die lewe

R80,00
Die 10 ontmoetings in
Kompas 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.

KOOP HIER

Kompas Leiersgids
Rigting vir die lewe

R100,00
Die 10 temas in hierdie boek
is ideaal om in kategese,
omgeegroepe vir jongmense
of by jeugkampe te gebruik.

KOOP HIER

Padkaart
Gespreksgids
Sien die
groter prent

R80,00
Die 10 ontmoetings in
hierdie boek skep vir
jongmense die geleentheid
om te dink en te gesels oor
’n real geloof en real
waardes wat hulle sal help
om die regte besluite te
neem en reg te leef. Dit sal
hulle help om hulle keuses
te maak op grond van hulle
waardes en hulle
verhouding met die Here.

KOOP HIER

Padkaart Leiersgids
Sien die groter prent

R100,00
Die 10 temas in hierdie boek
is ideaal om in kategese,
omgeegroepe vir jongmense
of by jeugkampe te gebruik.

KOOP HIER

LEI JONGMENSE OM DIE INHOUD VAN HULLE GELOOF TE ONTDEK EN DIT UIT TE LEEF

Kennis-kategese

Die gewilde reeks nou hersien
en met nuwe omslae beskikbaar

Bybeldagboeke vir Graad 7, 8, 9 en 10

Geloof vat vlam

Ja! vir Jesus

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.

In hierdie Bybeldagboek word
die jongmense gelei om hulle
aan die Here te verbind en in
hulle geloof te groei.

R80,00

R80,00

KOOP HIER

KOOP HIER

Dankie, dankie, Jesus!

Hier is ek, Here

In hierdie Bybeldagboek ontdek die
jongmense hoe hulle vanuit hulle
geloof met ’n dankbare hart in die
wêreld kan gaan leef.

In hierdie Bybeldagboek word die
jongmense gelei om hulle identiteit in
Christus te ontdek en hulle getuienis
in die wêreld te gaan uitleef.

R80,00

R80,00

KOOP HIER

KOOP HIER

Hierdie handboeke bevat volledig uitgewerke ontmoetings
vir die aanbieders van die kategesebyeenkomste. Dit word
gebruik saam met die Bybeldagboeke vir elke graad.

Graad 8
Ja! vir Jesus

R130,00

R130,00

KOOP HIER

KOOP HIER

Graad 9
Dankie, dankie, Jesus!

Graad 10
Hier is ek, Here

R130,00

R130,00

KOOP HIER

KOOP HIER

ierdie handboeke word binnekort hersien
* Hsoos
die meegaande Bybeldagboeke.

Kennis-kategese

Graad 7
Geloof vat vlam

LEI JONGMENSE OM DIE INHOUD VAN HULLE GELOOF TE ONTDEK EN DIT UIT TE LEEF

Handboeke vir Graad 7, 8, 9 en 10*

Senior Kategese
’n Reeks in ’n siklus van vier jaar
Stimuleer gesprek en geloofsvorming by jongmense

Senior Kategese

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
’n DVD/CD met 24 volledig uitgewerkte ontmoetings,
PowerPoint-aanbiedings en videosnitte wat by die
ontmoetings gebruik kan word.

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. Die
24 ontmoetings gee
aan jongmense ’n paar
rigtingwysers om tydens
hulle reis te gebruik. Die
temas sluit in sonde;
verlossing; geloof; God
(Vader, Seun, Heilige
Gees), en God in my lewe.

R70,00
KOOP HIER

GPS vir my lewe (Handleiding)

R150,00
KOOP HIER

JPEG – Prente vir die lewe
(Gespreksgids)
Hierdie ontmoetings help die 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.

R70,00
KOOP HIER

JPEG – Prente vir die lewe
(Handleiding)

R150,00
KOOP HIER

Faceboek – Vriende van God
(Gespreksgids)

Faceboek – Vriende van God
(Handleiding)

R150,00
KOOP HIER

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.

R70,00
KOOP HIER

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 oorgrenspaaie geneem. God was
egter by elkeen tydens hulle reis.
God maak elke lewensreis spesiaal.

R70,00
KOOP HIER

Die Weg – Die reis saam met God (Handleiding)

R150,00
KOOP HIER

Belydenisfase &
Huisgeloofreeks



Graad 11-12
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Ontmoetings om jongmense te help
om God te leer ken en lief te hê

Altyd daar

Altyd daar

’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.

’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.

1 tot 9 boeke:
R115,00 elk
10 of meer boeke:
R95,00 elk

R170,00

Gespreksgids

LEES MEER …

Leiersgids

LEES MEER …

Ontdek die veelkleurige
fasette van jou geloof
Belydenis van geloof
Gespreksgids
’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.

R100,00
LEES MEER …

’n Herinnering aan
jou belydenisaflegging
Here, ek belowe
’n Boek vir jongmense as
herinnering aan hulle
belydenisaflegging.
Hulle kan die kursustoets
voltooi en ’n sertifikaat ontvang.

R60,00
LEES MEER …

Belydenis van geloof vir mense
van enige ouderdom

G8 – Verwoord en leef wat jy glo
G8 bevat 8 gesprekke wat voor belydenisaflegging gevoer kan word.
Die gedagte agter die 8 G’s – Geloof, Gebed, Gebooie, Genadetekens,
Godheid, Gawes van die Gees; Gemeenskap en Groot opdrag –
is om die basiese leer van die kerk eenvoudig saam te vat.
Hierdie ontmoetings stel jou in staat om jou geloof werklik
te verstaan en dit prakties uit te leef.

Die G8-pakket sluit in:
’n Werkboek vir jongmense/volwassenes

R80,00
’n DVD met die handleiding vir die aanbieder,
videosnitte, hulpmiddels en ’n kampgids

R150,00
LEES MEER …

Belydenis van geloof vir mense
van enige ouderdom

GERAT … om jongmense te begelei
Dié handleiding rus kategete en jeugwerkers toe 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.

R200,00
LEES MEER …

Ontmoetings om jongmense te help
om God te leer ken en lief te hê

Geloof wat rêrig is

Geloof wat rêrig is

Hierdie werkboek bevat 38
aanbiedings, ’n bylae oor ander
kerke, geloofsvorme en
godsdienste, asook die
Formuliere van Eenheid. Dit sluit
in Bybelstudies, gespreksvrae,
vraelyste en taakkaarte wat
tydens die ontmoetings voltooi
kan word, asook dagstukke wat
die jongmense lei om verder oor
die ontmoetings na te dink.

Die leerplan bestaan uit
twee hoofkomponente:
– die geloofsbelydenis
(die Twaalf Artikels)
– en die tien gebooie
(die lewe, etiek).

Bybeldagboek vir
die katkisant in die
belydenisgroep

R120,00
LEES MEER …

Handboek vir die
kategeet van die
belydenisgroep

Elke ontmoeting is volledig
uitgewerk.

R180,00
LEES MEER …

Huisgeloof-reeks
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Huisgeloof-reeks
’n Reeks wat ouers en kinders help
om saam in hulle geloof te groei
Huisgeloof 1 –
Ons huis oefen

Families glo saam
Die eerste boek in hierdie reeks wat ouers
bemagtig om saam met hulle kinders in
hulle geloof te groei. Die praktiese wenke
in hierdie boek help gesinne om hierdie
9 geloofsgewoontes in te oefen en deel
van hulle alledaagse lewe te maak, om God
se teenwoordigheid in hulle daaglikse lewe
raak te sien en dit met mekaar te deel.

R90,00
LEES MEER …

Huisgeloof 2 –
Ons huis vier

Families ontdek saam
Die 9 geloofsmomente in hierdie tweede
boek in die reeks help families om hulle
geloof te verstaan en herinner hulle om die
belangrike ervarings tydens hulle lewensreis
te vier. Dit help hulle om die gewoonte te
vestig om te midde van die alledaagse
lewensgebeure God se nabyheid raak te sien
en te vier. En dit herinner families dat God
saam met hulle op hulle lewenspad stap.

R90,00
LEES MEER …

Huisgeloof-reeks
’n Reeks wat ouers en kinders help
om saam in hulle geloof te groei
Huisgeloof 3 –
Ons huis onthou
Families vier saam

Hierdie derde boek in die reeks vertel vir
gesinne meer oor die agtergrond, betekenis,
kleure en simbole van elke seisoen
of fees wat deel van die Kerkjaar vorm.
Die 9 Kerkjaar-aktiwiteite help gesinne om
’n ritme aan hulle geloofsvorming te gee
en bewus te bly van God se nabyheid.
Wanneer ons die Kerkjaarseisoene
en -feeste saam vier, daaroor gesels en
’n ritueel of aktiwiteit daaraan koppel, raak
ons opnuut bewus van God se reis met ons
en ons kyk met ander oë na die wêreld.

R100,00
LEES MEER …

Huisgeloof 4 –
Ons huis dien

Families leef saam
Die 9 ontmoetings in hierdie boek
gee aan families praktiese wenke
en voorbeelde van hoe hulle
die verskillende familiegewoontes
in hulle huishouding kan inoefen.

R120,00
LEES MEER …

NUUT

Teaching the Gospel
in an African context
NEW

With the eyes
of a child

Sharing God’s love
with the young ones
With the eyes of a child is
unique in its simple approach to
the training and equipping of
people involved in children’s
ministry. The content is based
fully on the Word, and the
main theme and ultimate goal
of this work is to make
Jesus shine as a hero
and role-model
to children.

R150,00
READ MORE …

Boeke en reekse
vir die geloofsvorming
van ons
jong kinders
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Laat die kindertjies na My toe kom
Aktiwiteitsboek 1-6
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.

Ook in Engels beskikbaar

Aktiwiteitsboek 1
Ou Testament

R50,00

Aktiwiteitsboek 2
Nuwe Testament

R50,00

Aktiwiteitsboek 3
Ou Testament

R50,00

Lees meer …

Lees meer …

Lees meer …

Aktiwiteitsboek 4

Aktiwiteitsboek 5

Aktiwiteitsboek 6

Nuwe Testament

R50,00

Lees meer …

Ou Testament

R50,00

Lees meer …

Nuwe Testament

R50,00

Lees meer …

Interactive workbooks to help
children grow in their faith
My Activity Book Grades 1-3
Every lesson is a summary for the parent(s) of what happened in the class and gives guidelines
for parents to follow up on during the week. Grade 1-3 the focus falls on Bible stories and has
14 lessons from the Old and the New Testament, plus lessons corresponding with the special days
in the Christian church year. It includes activities such as colouring pictures, word puzzles, missing
words and cutting-out pieces to help children. Use with the corresponding teacher’s guides.

My Activity Book Grade 1

My Activity Book Grade 2

My Activity Book Grade 3

R80,00

R80,00

R80,00

Read more …

Read more …

Read more …

Teacher’s Guides

The curriculum for Grade 1-3 forms a unity. All three grade groups include the following lessons: the creation,
the patriarchs, 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 1-3 are outlined in the teacher’s guides. The content
and structure of each lesson and the necessary resources are clearly outlined.

Teacher’s Guide Grade 1

Teacher’s Guide Grade 2

Teacher’s Guide Grade 3

R140,00

R140,00

R140,00

Read more …

Read more …

Read more …

Junior Sunday School
Look, Listen and Live
Each book contains 24 complete lessons for the Sunday School teacher.

Book 1

Beginning with God

R50,00

Lees meer …

Book 5

On trial for God

R50,00

Lees meer …

Book 2

Mighty men of God

R50,00

Lees meer …

Book 6

Jesus, Teacher and
Healer

R50,00

Lees meer …

Book 3

Victory through God

R50,00

Lees meer …

Book 7

Book 4

Servants of God

R50,00

Lees meer …

Book 8

Jesus, Lord and Saviour

Acts of the Holy Spirit

R50,00

R50,00

Lees meer …

Lees meer …

Kerklike
benodighede
en Doop
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Kerklike benodighede

Nagmaalkelkies

• Polimeer-kelkies, duursaam
en bekostigbaar.
• Beskikbaar in houers
van 50 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.

R250,00

R295,00

Herinneringskaart van
belydenisaflegging
Pakkie van 10 kaarte

R80,00

Argief-papier
Argiefgoedgekeurde
papier –
A4-grootte

Bewys van voltooiing
van belydeniskategese
Pakkie van 10 kaarte

R90,00

500 VELLE
TEEN
R270,00
100 VELLE
TEEN

Konsistorieboek

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

R230,00

R90,00

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.

R550,00

Boekmerk
(Belydenis, Gebed en
Grootste gebod)

Dankofferkoeverte
Volwassenes

Pakkie van 50 koeverte

R85,00 per pakkie
Kinderdankofferkoeverte
Kinders
Pakkie van 50 koeverte

R85,00 per pakkie

Pakkie van 10 kaarte

Nagmaalglasiehervulbottel

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

R180,00

R55,00

Kerklike benodighede

Welkom in die kategese

Eerste dag in die kategese

R45,00

R65,00

(pakkie van 10)

(pakkie van 10)

Evalueringskaart
(Junior kategese)

Evalueringskaart
(Senior kategese)

R65,00

R65,00

(pakkie van 10)

(pakkie van 10)

Kerklike benodighede
GETROUHEIDSERTIFIKATE

KLASSIEK

MODERN

KUNSTIG

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

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

R80,00 per stel

Groen

Naartjie

Blou

Turkoois Donkergeel

Pers

doop
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.

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-PUB: R95,00
PDF: R85,00

Doopkladboek

Plek vir persoonlike besonderhede
van die doopouer(s) en dopeling(e), met
’n afskeurstrokie.

R70,00

2. O
 ntvang wat vir jou
gegee is – 40-dae-program
Coenie Burger en Andries Cilliers
170 bladsye

R90,00

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

R60,00

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

Doopseel

Pakkie van 5 kaarte

R70,00

Herinneringskaart
aan die doop
(A4)
Pakkie van 5 kaarte

R70,00

doop

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

R390

(POSGELD, VERPAKKING EN BTW INGESLUIT)

Doopjoernaal

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.

R70,00

R50,00

36 bladsye

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

R60,00

Watermerk

’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.

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

R65,00
’n Handleiding en PowerPoint-aanbieding
vir groepleiers is gratis beskikbaar by
www.bybelmedia.org.za

48 bladsye

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

R45,00

