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Elke dag in 
een dagboek lezen, 
hoe doe je dat?

Kies een dagboek dat bij jou past

Waar ligt jouw interesse? Er zijn dagboeken 
bij de hele bijbel, een bijbelboek, een 
thema, speciaal voor vrouwen of gezinnen. 

Kies een dagboek dat je aanspreekt, dan 
zul je merken dat je er plezier in hebt om
er elke dag in te lezen.

Maak het niet te groot

Vind je elke dag een stukje lezen veel? 
Kies dan een dagboek voor bijvoorbeeld 
30 dagen of één met vijf gedeelten voor 
een week. Dan hoef je niet dagelijks een 
stukje te lezen en loop je niet achter als 
je het lezen een dagje overslaat.

Kies een vaste tijd 

Wat is voor jou een goed tijdstip? 
’s Ochtends vroeg, na het avondeten 
of misschien midden op de dag. 
Een vast moment helpt je om het 
lezen niet te vergeten.

Hou vol

Lukt het een dag niet? Te druk, geen rust? 
Geen probleem, til daar niet te zwaar 
aan. Morgen neem je wel de tijd!

1. 

2. 

3. 

4.
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Bijbels dagboek 2022
Kracht voor elke dag
Afwisselende onderwerpen, originele teksten en 

gedegen uitleg waar je in het dagelijks leven wat 

mee kunt; dat verzekert dit succesvolle dagboek. 

Iedere bijdrage bestaat uit een bijbelgedeelte, een 

meditatie, een lied om te zingen en soms een 

bezinningsvraag of gebedspunt.

STANDAARD FORMAAT ISBN 9789055605828 | € 11,99

GROOT FORMAAT  ISBN 9789055605835 | € 14,99

PAPERBACK | 378 PAG. | VUURBAAK

Weloverwogen 
Kees Goedhart
In dit studiedagboek reikt Bijbelleraar en spreker 

Kees Goedhart voor elke dag van het jaar princi-

pes en inzichten uit de Bijbel aan. Soms ontroe-

rend, soms confronterend. Vaak met een vleugje 

humor, altijd hoopvol en opbouwend. Het boek 

leent zich zowel voor persoonlijk gebruik, als 

voor gebruik in huiskring of kleine groep.

ISBN 9789059696716      € 22,50
PAPERBACK | 375 PAG. | OPWEKKING

Uitzicht 
Arjan van den Noort
In dit boek neemt auteur Arjan van den Noort je 

mee op reis vanaf de plek waar God uit zicht is 

naar waar er met God weer uitzicht is! Dit doet 

hij aan de hand van vijf thema’s: gedachten, 

geloof, God, rust en uitzicht. Bij elk thema horen 

20 overdenkingen met bijbelteksten, quotes en 

mooi beeldmateriaal.

ISBN 9789088972645      € 17,50
PAPERBACK | 208 PAG. | GROEN 

Wijsheid 
Ina van der Beek
Dit bijbels dagboek is vooral aantrekkelijk voor 

dertigers en veertigers. Je staat voor veel belang-

rijke keuzes in je leven. Je bent je leven aan het 

opbouwen. De wijze woorden uit de Bijbel kun-

nen als houvast dienen voor de antwoorden op 

levensvragen die je zoekt. Ontdek hoe die ‘oude’ 

Bijbel ons nog altijd zoveel te zeggen heeft! 

ISBN 9789033802478      € 24,99
GEBONDEN | 384 PAG. | ARK MEDIA 

Ook in groot 

formaat 

beschikbaar!
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14,95

ISBN: 978-90-6067-4741

14,95

ISBN: 978-90-6067-5281ISBN: 978-90-6067-8633

19,95

 Dichter bij de Bijbel met 

Als je deze      ziet, zit je goed.

deze dagboeken van Gideon

Al onze boeken zijn verkrijgbaar bij 
jouw favoriete christelijke boekhandel.

GIDEON

ADVERTENTIE
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Diamanten in het stof 
Joni Eareckson Tada
Joni toont ons kostbare juwelen van bijbelse 

waarheid die verspreid liggen op de stoffi  ge 

weg van het leven. Deze 366 meditaties werden 

geschreven vanuit het perspectief van een vrouw 

die het leven in een rolstoel leeft, over het lijden en 

tegelijk de hoop, vol van de wijsheid van de Bijbel. 

ISBN 9789033802379      € 22,90
PAPERBACK | 400 PAG. | ARK MEDIA

Brandstof voor de geest 
Bear Grylls
In dit boek deelt Bear Grylls voor het eerst de 

verhalen over zijn meeste gedurfde expedities. 

Van verhalen over zijn parachutesprong waarbij 

hij zijn rug brak tot verhalen over zijn ‘bijna dood’-

ervaring in een storm vlak bij de kust van Groen-

land. Bear laat zien dat elk avontuur gegrond is in 

zijn christelijke geloof. Hij spreekt over thema’s 

als vriendschap, falen, moed, risico’s en meer in 

dagelijkse overdenkingen. 

ISBN 9789033802232      € 24,99
PAPERBACK | 400 PAG. | ARK MEDIA

Heiligen en onheiligen 
Pieter L. de Jong
Een bijbels dagboek dat iedere dag inzoomt 

op een bijbels persoon en op zijn of haar relatie 

tot God.

ISBN 9789043536417      € 21,99
PAPERBACK | 376 PAG. | KOKBOEKENCENTRUM 

Bidden maakt licht
Theo van den Heuvel
Een bijbels dagboek voor 100 dagen van 

Theo van den Heuvel over het gebed. 

Het onderwijs van Jezus is daarbij een bron 

van wijsheid en kracht.

ISBN 9789043536578      € 17,99
PAPERBACK |  240 PAG. | KOKBOEKENCENTRUM 5
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ca. 400 Pagina’s | Prijs € 24,95

Gebonden hardcover met leeslint

ISBN 9789083117355 | recent verschenen

Anton Burger

SPIEGELEN
Bĳ bels Bemoedigingsdagboek 
voor het hele jaar

Een ‘schitt erend’ dagboek om elke 
dag met de Bĳ bel te beginnen 
en Jezus te weerspiegelen.

A B

C D

E F

DICHTBĲ • INSPIREREND • RAAK

NIEUW

ADVERTENTIE

HSV Bijbel in een jaar
365x vertelling, onderwijs & wijsheid

Kees Goedhart

Met deze HSV Bijbel in een jaar heb je een 

complete Bijbel in handen, verdeeld in 365x 

drie passages. Het lezen van deze drie passages 

per dag zorgt ervoor dat je de hele Bijbel in één 

jaar kunt doorlezen. Deze editie in de Herziene 

Statenvertaling biedt een frisse kijk en nieuwe 

inzichten door haar unieke opzet.

ISBN 9789065394941      € 27,50
PAPERBACK | 1248 PAG. | ROYAL JONGBLOED 
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Onze dagen zijn Uw dagen 
frank Werkman
Onze dagen zijn Uw dagen is een unieke combi-

natie van een bijbels dagboek voor ouderen en 

een bezoekboek. Het dagboek biedt 52 week-

thema’s, met bij elk thema een bijbeltekst, een 

korte gedachte, een gebed en af en toe een 

liedtekst. Daarnaast is er bij iedere dag ruimte voor 

notities, zodat familie en vrienden die op bezoek 

zijn, een persoonlijk bericht kunnen achterlaten.

ISBN 9789033802317     € 20,00
PAPERBACK | 176 PAG. | ARK MEDIA

Goede tijden...
Sebast iaan de Graaf. Hoite Slagter. Peter Slagter 
Uniek! Met dit dagboek volg je de chronologische 

volgorde van het ontstaan van het Nieuwe 

Testament. Van de boodschap voor Israël naar die 

van de gemeente van nu. De dagstukjes hebben 

geen datum, slechts ‘Dag 1’, ‘Dag 2’, etc.. 

Je kunt dus op elk moment in het jaar met 

dit dagboek beginnen.

ISBN 9789066942448      € 17,45
PAPERBACK | 376 PAG. | EVERREAD UITGEVERS

7

Dagboek 
DagelijkseBroodkruimels

Dit dagboek bevat content van de website 

dagelijksebroodkruimels.nl. In het dagboek staan 

bijbelcitaten uit de Herziene Statenvertaling, 

gedichten, illustraties en diverse teksten.

ISBN 9789033802454       € 24,95
GEBONDEN | 400 PAG. | ARK MEDIA 

4e druk
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Nieuw! Het Sestra Dagboek

  flV

Een dagboek voor en door vrouwen 
die midden in het leven staan. Dit 
dagboek is geschreven door diverse 
auteurs: Coby Kremer, Jolanda 
Kromhout, Elsje van Ommen, Grace, 
Arenda Haasnoot, Sarianne van Dalen, 
Joyce de Jongh, Liza de Jonge, Erica 
Duenk, Kari Vermunt, Mira de Boer en 
Annelies van Poelgeest. Lees alvast 
een pagina uit het Sestra Dagboek.

Dit nieuwe 365 dagendagboek neemt christelĳke vrouwen mee op pad 
door allerlei landschappen. In elk landschap is iets te vinden wat raakt 

aan het leven van alledag én aan Gods aanwezigheid daarin.

onderdeel van Royal Jongbloed Publishing

DAGBOEK VOOR VROUWEN DOOR VROUWEN LANGS ALLERLEI BIJBELSE LANDSCHAPPEN

Een dagboek voor en door vrouwen Een dagboek voor en door vrouwen 

€ 20,00

ADVERTENTIE
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Zandkorrels
In Zandkorrels staan mooie overdenkingen van 

verschillende auteurs van het bekende Zeeuwse 

tijdschrift Zij en Zeeuws. In twaalf hoofdstukken 

beschrijven zij Zeeuwse thema’s die de kracht 

en schoonheid van Zeeland laten zien in zowel 

beeld als tekst. Ieder hoofdstuk is een zandkorrel 

die een moment met God geeft, om daarna te 

delen met andere mensen.

ISBN 9789492831934      € 17,99
HARDBACK | 160 PAG. | SESTRA

Zijlacht dagboek 
Dagelijks publiceert Zij Lacht een overdenking bij 

een bijbeltekst op de website. Meer dan 25.000 

vrouwen lezen deze toegankelijke overdenkingen 

en worden zo elke dag aangevuurd om met God 

te leven. Zij Lacht heeft nu 300 overdenkingen 

uitgezocht om in een offl  ine dagboek te publice-

ren. De overdenkingen zijn kort en eigentijds en 

daardoor geschikt om overal te lezen.

ISBN 9789492831736     € 24,99
HARDCOVER | 320 PAG. | SESTRA

Hartsrust 
Eline Hoogenboom
Eline Hoogenboom biedt voor elke dag een mo-

ment van rust en inspiratie om je dag rustig, krach-

tig en vreugdevol te beginnen aan Jezus’ voeten.

ISBN 9789043534499      € 18,99
HARDBACK | 192 PAG. | KOKBOEKENCENTRUM

Je bent wonderlijk gemaakt 
Joyce Meyer 
365 overdenkingen voor vrouwen die willen 

groeien in geloof en zelfvertrouwen. Dit krachtige 

dagboek, dat met nieuwe inzichten, inspirerende 

quotes en praktische tips is uitgebreid, zal je dag 

voor dag helpen op je reis naar een zelfverzekerd 

leven, vol van liefde, plezier en Gods goedkeuring.

ISBN 9789083058313         € 17,95
HARDBACK | 426 PAG. | JOYCE MEYER MINISTRIES 

     od heeft je gemaakt om zelfverzekerd, vrijmoedig en vrij te zijn –
vrij om jezelf te zijn, vrij van de behoefte jezelf met anderen te ver-
gelijken en vrij om in Zijn bestemming voor jouw leven te stappen.

Op basis van haar bestseller ‘De vrouw met zelfvertrouwen’ gaat 
Joyce Meyer in op de zorgen en situaties die veel vrouwen in 
hun leven ervaren – een gebrek aan zelfvertrouwen, een laag 
zelfbeeld, disfunctionele relaties – en biedt bemoediging en 
praktische wijsheid, waarmee ze vrouwen helpt om problemen in 
deze gebieden op te lossen. In de drukke, gehaaste wereld van 
vandaag kun je gemakkelijk vergeten om rust te vinden en even 
uit het leven van het moment te stappen, zodat je blijft rondlopen 
met ‘bagage’ die je ervan weerhoudt om de vrouw te zijn die 
God voor ogen had toen Hij jou schiep. Dit krachtige dagboek, 
dat met nieuwe inzichten, inspirerende quotes en praktische 
tips is uitgebreid, zal je dag voor dag helpen op je reis naar een 
zelfverzekerd leven, vol van liefde, plezier en Gods goedkeuring.

G

De boeken en preken van Joyce Meyer hebben 
miljoenen mensen geholpen bij het vinden van 
hoop en herstel door Jezus Christus. Met haar 
openhartige en gevatte stijl van communiceren, 
deelt ze haar ervaringen.

Je bent
W O N D E R L I J K

G E M A A K T

365 overdenkingen voor vrouwen 
die willen groeien in geloof en zelfvertrouwen 

Je bent
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Nieuw! een dagboek speciaal voor peuters 

In de lijn van de Peuterbijbel zijn er nu ook de Peuterbijbelkartonboekjes.

  flV

Dit Peuterdagboek helpt jonge kinde-
ren en hun ouders om een moment te 
hebben met God. Voor elke dag is er een 
vraag die past bij de leefwereld van de 
peuter en een gesprekje op gang kan 
brengen, een Bijbeltekst, een kort stukje 
uitleg en een eenvoudig gebed.
Dit dagboek is thematisch opgezet en 
elk thema begint met een lied dat de elk thema begint met een lied dat de 
hele week gezongen kan worden. Twaalf 
thema’s worden behandeld, onder ande-
re: Ik voel, Ik vier feest, Buiten, Samen, 
Ik ga slapen. Een qr-code verwijst bij elk 
thema steeds naar een speciaal voor dit 
dagboek opgenomen liedje.dagboek opgenomen liedje.

Willemijn de Weerd
Illustraties door Marieke ten Berge

160 pagina’s • gebonden • 2-4 jaar 

onderdeel van Royal Jongbloed Publishing

Judith van Helden

Dertig dagen duurzaam 
Bijbels gezinsdagboekBijbels gezinsdagboek

Voor gezinnen met kinderen 
vanaf ongeveer 9 jaar.

€ 20,00

€ 9,99€ 9,99

€ 25,99

ADVERTENTIE
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Samen leven uit genade  
Max Lucado
De teksten in dit gezinsdagboek vormen een 

selectie uit eerdere dagboeken van Lucado. 

De teksten voor ouders komen uit ‘Leven uit ge-

nade’ en die voor kinderen uit ‘Elke dag een nieuw 

begin’, maar nu dus in deze unieke combinatie, 

waar talloze lezers al vaak om hebben gevraagd. 

Op deze manier kan je als volwassene samen met 

kinderen tussen ca. 8-11 jaar gebruikmaken van 

dit dagboek.

ISBN 9789033802348      € 20,00
PAPERBACK | 208 PAG. | ARK MEDIA

Samenleren
Wijnanda Hogendoorn
Maakt bijbelleesmomenten tot 

waardevolle gezinsmomenten.

ISBN 9789043536332      € 15,99
PAPERBACK | 136 PAG. | KOKBOEKENCENTRUM 

Dertig dagen duurzaam 
Judit h van Helden
Een gezinsdagboek voor christelijke gezinnen 

die bewust en verantwoord met Gods prachtige 

schepping willen omgaan. Bij iedere dag hoort 

een korte, bijbelse overdenking en verwerking. 

Het boek is opgedeeld in vier thema’s (voedsel, 

wonen, gezondheid en bezittingen) waardoor 

iedere week een ander thema centraal staat, 

een maand lang. Elk thema kent een inleiding en 

wordt afgesloten met passende activiteiten.

ISBN 9789033835926       € 15,99
PAPERBACK | 144 PAG. | ARK MEDIA

11
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Kriskras door de Bijbel 
Hanna Holwerda
Kies een genre en lees de bijbehorende verhalen. 

Zo kom je langs verschillende bekende en minder 

bekende bijbelverhalen uit zowel het Oude als het 

Nieuwe Testament. Elk verhaal wordt geïntrodu-

ceerd, maar de bijbeltekst zelf lees je in je eigen 

favoriete bijbel. Bij ieder verhaal staan verwerkin-

gen in de vorm van creatieve opdrachten, proefj es, 

doordenkertjes, vragen of weetjes. Ontdek en 

beleef de Bijbel op een nieuwe manier!

ISBN 9789033835940      € 20,00
PAPERBACK | 352 PAG. | ARK MEDIA 

Bijbels dagboek voor tieners  
“Kunnen ze ook gewoon opschrijven wat ze 

bedoelen?” Elke dag een stuk uit de Bijbel met 

heldere uitleg, concrete toepassingen en interes-

sante weetjes. Het dagboek is geschreven voor 

jongeren met een gemiddelde intelligentie. Het 

boek is bruikbaar voor tieners die van helder en 

concreet houden.

ISBN 9789033834103   € 20,00
HARDBACK | 280 PAG. | ARK MEDIA  

Gaaf!  
Gerrit ten Berge
Er is een manier om in deze wereld een gaaf 

leven te leiden. Dat is: dicht bij God, luister naar 

Gods stem en gehoorzaam aan Zijn wet. 

Een bijbels dagboek voor jongeren vanaf 12 jaar.

ISBN 9789026622649      € 15,99
PAPERBACK | 376 PAG. | DE GROOT GOUDRIAAN 

Tof! 
Gerrit ten Berge
Een bijbels dagboek met overdenkingen voor 

tieners. Een dagboek voor elke dag van het jaar, dat 

je helpt om opnieuw contact te zoeken met Jezus 

en Hem steeds beter te leren kennen.

ISBN 9789026623608            € 16,99
PAPERBACK | 384 PAG. | KOKBOEKENCENTRUM 
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Leef je dag – scheurkalender  
Celine Koetsier
Een hippe, niet jaargebonden scheurkalender 

voor jongeren, die zorgt voor een goede start van 

iedere dag.

ISBN 9789026623837      € 15,99
365 PAG. | KOKBOEKENCENTRUM

Sta sterk met God
Jan Willem van Dijk
Een inspirerend bijbels dagboek speciaal voor 

twintigers, met elke dag een vraag en een kort 

gebed. Dit dagboek is ook zeer geschikt als 

belijdeniscadeau.

ISBN 9789043536141     € 19,99
PAPERBACK | 384 PAG. | KOKBOEKENCENTRUM 

Epic
Dagboek voor jongeren

Ds. J. Belder
Enkele tientallen schrijvers uit vier kerkverbanden 

schreven dit niet-jaargebonden dagboek vol. 

Bijna iedere week komt een ander thema aan de 

orde. De onderwerpen hebben stuk voor stuk 

betrekking op jou en je naaste(n). Aan actualiteit 

ontbreekt het dan ook niet. Uitgangs- en eind-

punt is telkens weer Gods Woord.

ISBN 9789088972546      € 19,95
PAPERBACK | 400 PAG. | GROEN 

13
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Laat mij in de morgen uw liefde horen, 

in U stel ik mijn vertrouwen, 

wijs mij de weg die ik gaan moet, 

mijn ziel verlangt naar u. 

Psalm 143:8 NBV
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COLOFON
Alle uitgaven zijn verkrijgbaar 

in de christelijke boekhandel.

UITGEVER BCB, Ermelo

VORMGEVING Oblong grafi sch 

ontwerp i.s.m. Studio eLBee

PRODUCTIE Quality Dots

BCB is niet aansprakelijk voor 

eventuele tussentijdse prijs-

wijzigingen en/of drukfouten.

CONTACT

leesenluister@bcbplein.nl

Op zoek naar een nieuw dagboek?  

In deze Special vind je een ruim aanbod aan 

uitgaven. Kies een dagboek voor het hele jaar, 

speciaal voor vrouwen, gezinnen of jeugd, 

rond bijbelteksten of een thema. 

Genoeg inspiratie om weer een jaar 

elke dag stil te staan bij God en zijn woord.

De volgende uitgevers hebben 

aan deze uitgave meegewerkt:

 Ark Media
 De Groot Goudriaan
 Everread uitgevers 
 Groen
 Joyce Meyer Ministries
 KokBoekencentrum
 Opwekking
 Royal Jongbloed
 Sestra
 Triple Boeken
 Uitgeverij Gideon
 Uitgeverij Vuurbaak

Deze uitgave heb je ontvangen van:
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