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onderdeel van Royal Jongbloed Publishing

Mooie geschenken voor een klein groot wonder!

Anita Stoof 
Klein groot 
wonder
naar Psalm 139 

Klein groot wonder vertaalt Psalm 139 naar de 
leefwereld van jonge kinderen. Belangrijke the-
ma’s uit deze geliefde psalm spelen een rol: God 
hee� je gemaakt, Hij kent je, Hij is altijd dicht bij je. 
De sfeervolle en kleurrijke illustraties maken het 
voorlezen en kijken tot een feest.

‘Toen je nog niet geboren was, maakte God je in 
de buik van je moeder. Hij kent je. Hij weet waar je 
heen gaat. Waar je ook bent, God is daar ook!’

Een prachtig voorleesboek om cadeau te doen bij 
geboorte, opdragen of doop. Geschikt voor peu-
ters en jonge kleuters.

€ 12,99
ARK MEDIA

9789033835889 - Gebonden, 32 p. 

Willemijn de Weerd 
Peuterbijbel
Marieke ten Berge 

In deze Peuterbijbel van Nederlandse bodem vind 
je veertig bijbelverhalen voor je peuter. Verwonder 
je samen met Adam en Eva over de prachtige tuin. 
Ga met het volk van God op reis. En ontdek wie 
het Kind in de stal is. Voorlezen is belangrijk voor 
peuters. Deze Peuterbijbel maakt het voorlezen 
tot een feest! 

KlasvanJufLinda.nl over de Peuterbijbel:
De verhaaltjes zijn qua lengte precies 
goed voor peuters, ik vind ze duide
lijk en fijn geschreven. Mijn peuter 
kan er goed naar luisteren. Na 
elk verhaal is er een opdracht op 
peuterniveau, denk aan schommelen 
in de boot, regengeluiden nadoen, het benoemen 
van de dieren of muziek maken voor God.

€ 25,99
ROYAL JONGBLOED

9789033835773 - Gebonden, 256 p. 

KlasvanJufLinda.nl over de Peuterbijbel:
De verhaaltjes zijn qua lengte precies 

-

peuterniveau, denk aan schommelen 

DIT KLEURRIJKE 
PRENTENBOEK 

VERSCHIJNT IN MEI 

ADVERTENTIE
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Kleine zwaluw durft niet
Corien Oranje, Marieke ten Berge (ill.)

Een warm, veilig prentenboek voor peuters over 

bang en dapper zijn, over zelf doen en geholpen 

worden, over je eigen weg vinden en tegelijk weten 

dat je kunt terugvallen op de personen (of vogels) 

om je heen. De prachtige illustraties maken het 

voorlezen en kijken tot een feest!

ISBN 9789085434580  
€ 12,99

GEBONDEN | 32 PAG. | 2-4 JAAR | COLUMBUS

Lieve Lief 
Samen van 0 tot 10 tellen

Irma Moekestorm, Michel de Boer (ill.)

Al mijn vriendjes hebben stippen, soms maar één 

en soms wel tien. Kom, we gaan stipjes tellen. 

Dan kun jij ze zelf ook zien! Met dit vrolijke boekje 

leert je peuter tot tien tellen. Het leert je kind ook 

dat iedereen speciaal is.

ISBN 9789087820701 
€ 7,99

GEBONDEN | 32 PAG. | 2-4 JAAR | BUDDY BOOKS

Handmade cadeau 
voor de doop

Frisse ontwerpen op leuke geschenkartikelen, 

Baaij Light Cards voert het assortiment van de 

Gebaren Familie Company. Er zijn sets samen-

gesteld die helemaal op elkaar zijn afgestemd. 

Voor doop maar ook voor geboorte! Creatieve 

giftsets met leuke teksten en fris uitgevoerde 

dessins. En áltijd met een mooie wenskaart erbij. 

BAAIJ LIGHT CARDS B.V. | VANAF  € 11,95

Gods beloften 
voor jou bij je doop
Sophie Piper 
Een prachtig boekje met de titel in goudfolie. 

Het sfeervolle cadeauboek heeft een gewatteer-

de kaft waardoor het extra uitstraling heeft. Bijbel-

teksten, gedichten, gebeden, quotes en heldere, 

kleurrijke illustraties. Voorin het boekje een pagina 

om het geefmoment extra persoonlijk te maken.

ISBN 9789033832864 
€ 9,95

GEBONDEN | 32 PAG. | 0-2 JAAR | ARK MEDIA 

2e DRUK
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Noach en de 
supergrote boot 
Antonia Woodward 
Dit prachtig geïllustreerde prentenboek vertelt het 

bekende verhaal van Noach en zijn ark. Dit boek 

weet zich tussen alle andere Noachboeken te 

onderscheiden door het verhaal in zijn compleet-

heid te vertellen. De schrijver vertelt het verhaal 

van Noach vanuit Gods grote scheppingsverhaal.

ISBN 9789033835643 
€ 9,25

GEBONDEN | 32 PAG. | 3-6 JAAR | ARK MEDIA

Het niet zo 
verloren schaap 
Antonia Woodward
Een prachtig geïllustreerd prentenboek over de 

gelijkenis van het verloren schaap. In dit boek is 

de gelijkenis uitgewerkt vanuit het perspectief 

van een vertederend lammetje dat de hele dag 

op een fantastische ontdekkingstocht is en uit-

eindelijk ‘s avonds de herder kwijt blijkt te zijn.

ISBN 9789033835612 
€ 9,25

GEBONDEN | 32 PAG. | 3-6 JAAR | ARK MEDIA 

Geliefd en gedoopt 
Corien Oranje, Marieke ten Berge (ill.)
God heeft een groot hart voor kinderen en belooft zijn 

zorg voor elk onderdeel van hun leven. Hij wil niets liever 

dan het gebed van ouders beantwoorden. Zeker 65 belof-

ten in de Bijbel gaan over kinderen. Bij elk van die beloften 

geeft dit boek een uitleg en een gebed.

ISBN 9789033835711  
€ 9,99

GEBONDEN | 48 PAG. | 0-2 JAAR | ARK MEDIA

OOK 

VERKRIJGBAAR: 

GELIEFD EN 

OPGEDRAGEN
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De Bijbel voor jou
J.H. Mulder van Haeringen,
Hanneke van Oostrum (ill.)

Dit boek is niet de Bijbel, maar het is ‘de Bijbel 

voor jou’. Het is een weergave van de bijbelse ge-

schiedenissen in een taal die voor kleine kinderen 

vanaf ca. 4 jaar en voor verstandelijk gehandicap-

ten ook begrijpelijk is (87 verhalen uit het Oude 

Testament en 56 uit het Nieuwe Testament). 

ISBN 9789065394965 
€ 29,99

GEBONDEN | 416 PAG. | ROYAL JONGBLOED

Het water in 
Aisha Meel 
Tom en Sara spelen in het zand. Maar als je met 

zand speelt, word je vies. Met water wassen ze 

zich weer schoon. Bij het water staat ook Jezus. 

Hij doopt een man. Zo wast Jezus het hart van 

die man schoon. Prentenboek voor jonge kinde-

ren over de doop.

ISBN 9789082585254  
€ 9,95

GEBONDEN | 24 PAG. | DE WONDERWOLK

HSV Kinderbijbel
Liesbet h van Binsbergen,  Roland Kalkman,
Willemijn de Weerd. Marjolein Hund (ill.)

In de drukte van het gezinsleven is de gezamenlijke 

bijbellezing een belangrijk en waardevol rustpunt. 

Een goede kinderbijbel met mooie illustraties en 

passende verhalen helpt jonge kinderen aandacht 

te hebben voor Gods Woord. De verhalen van deze 

kinderbijbel liggen dichtbij de Herziene Statenverta-

ling en zijn prettig om voor te lezen.

ISBN 9789065394385 
€ 32,50

GEBONDEN | 464 PAG. | ROYAL JONGBLOED

2e DRUK 10de DRUK

Feestelijke 
heruitgave! 
33.000 ex.
verkocht

De Bijbel, 
het boek van Jezus
Sally Lloyd Jones,  Jago 
Een mooi cadeau voor jonge ouders! Deze kin-

derbijbel vertelt het Verhaal achter alle Bijbelver-

halen. Het is prachtig geschreven en geïllustreerd 

en nodigt kinderen uit om zelf te ontdekken 

dat Jezus centraal staat – in Gods geweldige 

reddingsverhaal  én in hun eigen levensverhaal. 

Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.

ISBN 9789058813725 
€ 18,90

GEBONDEN | 352 PAG. | BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN
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CADEAUTIPS VOORCADEAUTIPS VOOR 

de D�pde D�p

Dit mooi vormgegeven boek hee� veel schrf-
ruimte en biedt plaats aan foto’s en (aan)

tekeningen. Zo wordt dit boek persoonlk, 
helemaal van jóu.

Dertig bekende bbelverhalen worden op een 
eenvoudige manier naverteld en aangevuld 
met een kort gebed en verdiepende vragen, 

om na te praten over het verhaal.

Dit bzondere doopbbeltje is in twee kleuren 
beschikbaar, en in het omslag kan een foto 
van het kind geschoven worden voor een 

uniek persoonlk cadeau.

Maak spelenderws kennis met de Bbel 
en leer het alfabet met herkenbare 

thema’s uit de Bbel.

ADVERTENTIE
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Peuterbijbel  
J. David, H. Prole (ill.)

Een Peuterbijbel met frisse, duidelijke illustraties. 

Ruim 65 verhalen worden in korte, eenvoudige 

zinnen verteld. Op iedere pagina is een grote, 

kleurrijke illustratie te zien. Kinderen maken op 

een gemakkelijke en leuke manier kennis met de 

verhalen uit de Bijbel.

ISBN 9789033830037 
€ 20,99

GEBONDEN | 400 PAG. | 2-4 JAAR | ARK MEDIA

De Bijbel voor jullie 
J.H. Mulder van Haeringen,
 Thomas van Oostrum (ill.)

Een nauwkeurige navertelling van de bekende en 

onbekende bijbelse verhalen. In dit boek wordt 

verteld over het leven van bijna honderd personen 

uit de echte Bijbel. Mensen uit het Oude Testa-

ment en mensen uit het Nieuwe Testament die 

allemaal in verbinding staan met Jezus Christus. 

ISBN 9789065394972 
€ 34,99

GEBONDEN | 560 PAG. | ROYAL JONGBLOED

Gedoopt in de naam 
J.J. Verhaar 

J.J. Verhaar richt zich op een nauwgezette uitleg 

van het doopformulier, dat helemaal de theologie 

van de Reformatie ademt. Daarbij gaat het niet 

om allerlei beschouwingen over de doop, maar 

om het geloof in de Naam van de Vader, de Zoon, 

en de Heilige Geest.

ISBN 9789088971709  
€ 13,99

GEBONDEN | 176 PAG. | GROEN

5de DRUK

Feestelijke 
heruitgave! 
18.000 ex.
verkocht 9de DRUK

God begint klein 
Pieter Bot h
Veel dingen in de Bijbel raken aan de opvoeding 

van de kinderen. En op hun beurt kunnen kinderen 

ons veel leren over Gods bedoeling met het leven. 

Dit boek staat vol met Bijbelse wijsheid over kin-

deren. Soms is het vertrekpunt een Bijbelverhaal, 

soms een voorval in de huiselijke sfeer. Elk stukje 

wordt afgesloten met een Bijbel-leessuggestie.

ISBN 9789058817389 
€ 14,30

PAPERBACK | 226 PAG. | BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN
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De eerste keer 
opa en oma
Bert en Willemien Reinds 
Als opa of oma krijg je een nieuwe rol in het le-

ven die je op een unieke manier mag invullen. 

Tips voor activiteiten die je samen kunt doen, 

over oppassen en de omgang met je kinderen. 

Of je nu veel of weinig tijd kunt besteden aan 

je kleinkind: als verbinder tussen verleden en 

toekomst ben jij van grote betekenis!

ISBN 9789058819499  
€ 12,90

PAPERBACK | 72 PAG. | BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN

De eerste keer moeder  
Carianne Ros
De eerste keer… Moeder worden is de grootste 

verandering die je kunt meemaken. Je carrière, je 

vriendschappen, je relatie, je emoties – alles staat 

op z’n kop. Carianne Ros geeft je de beste tips om 

daarmee om te gaan. Als moeder en therapeut 

vertelt ze met veel humor en inlevingsvermogen 

over haar eigen ervaringen.

ISBN 9789058818485  
€ 11,25

PAPERBACK | 96 PAG. | BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN

De eerste keer vader
Pieter Bot h 
De eerste keer… Dit boek is een overlevingspakket 

voor elke beginnende vader. Je begint aan een 

immens avontuur. Je relatie, je vriendschappen, 

je zelfbeeld, je contact met God – overal valt nog 

veel te ontdekken. Pieter Both vertelt met veel 

humor over zijn eigen ervaringen en geeft de 

beste adviezen die hij zelf kreeg.

ISBN 9789058818478  
€ 11,25

PAPERBACK | 96 PAG. | BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN

Bijzondere JIJ  
Irma Moekestorm

In dit cadeauboekje staan God’s gedachten over 

jou. Het zijn teksten uit de Bijbel op rijm geschre-

ven. Zodat je nooit zal vergeten hoe kostbaar jij 

bent in Zijn ogen. Een mooi boekje voor jezelf, of 

om weg te geven. Bemoedigende bijbelteksten 

op rijm geschreven.

ISBN 9789087820718  
€ 9,95

GEBONDEN | 32 PAG. | BUDDY BOOKS
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In alle redelijkheid 
Tim Keller
In zijn boek In alle redelijkheid, dat in Nederland al 

25.000 keer verkocht is, gaat Tim Keller duidelijk 

en liefdevol in op de tien kritische vragen over

het christelijk geloof die hem als predikant in 

New York het vaakst werden gesteld. 

Stof tot nadenken!

ISBN 9789051943382  
€ 21,00

PAPERBACK | 304 PAG. | UITGEVERIJ VAN WIJNEN

De Bijbel voor iedereen,
Nieuwe Testament 
Tom Wright
Tom Wright, bekend van zijn fascinerende 

Paulus-biografi e, schreef een leesbaar en glashel-

der commentaar op alle boeken van het Nieuwe 

Testament. Ouders kunnen hun kind niets mooiers 

meegeven voor hun levenspad dan deze serie.

ISBN 9789051943269 € 341,00   
€ 249,00

19 PAPERB. | 5252 PAG. | UITGEVERIJ VAN WIJNEN

Tot belijden geroepen 
DS. C. Harinck
Ds. C. Harinck beschrijft de relatie tussen doop, 

belijdenis en avondmaal. Hij schetst een lijn van 

bijbelse en kerkhistorische traditie naar de kerk 

van vandaag. Allerlei vragen met betrekking tot de 

leer, het geloof, de gemeente en de kerk worden 

uitvoerig besproken. 

ISBN 9789088971815  
€ 12,99

GEBONDEN | 144 PAG. | GROEN

De vrijgevige God 
Tim Keller
‘De bedoeling van dit boek,’ zegt Tim Keller, ‘is de 

essentie van het christelijk geloof in beeld te bren-

gen: het evangelie.’ Keller behandelt de gelijkenis 

van de Verloren Zoon. Hij beschrijft hoe er twéé 

soorten “verloren zonen” zijn, niet maar één. 

En hoe er voor al die zonen genade is.

ISBN 9789051943542  
€ 13,50

PAPERBACK | 112 PAG. | UITGEVERIJ VAN WIJNEN
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Mijn leven is voor U 
P.J. Vergunst
Als je belijdenis doet, spreek je voor God en Zijn 

gemeente uit dat je jouw leven Hem wilt 

toewijden. Dat heeft consequenties. Het navol-

gen van Jezus Christus betekent dat jouw manier 

van leven haaks komt te staan op het leven van 

deze tijd, dat je je een vis voelt die tegen de 

stroom in moet zwemmen.

ISBN 9789088970030   
€ 15,50

GEBONDEN | 144 PAG. | GROEN

Ik kies vandaag  
Max Lucado
Een prachtig vormgegeven boek met overden-

kingen van Max Lucado. Met onderwerpen als 

kiezen om als christen te leven, de kracht van 

de Bijbel, Gods plan met jouw leven en Gods 

beloften voor jou.

ISBN 9789033817793  
€ 14,99

GEBONDEN | 128 PAG. | ARK MEDIA 

Ja zeggen tegen God 
Max Lucado 
Belijdenis doen betekent dat je ‘ ja’ zegt tegen 

God. Het betekent ook dat je aan de slag moet 

gaan met je geloof. In dit prachtig vormgegeven 

boek met overdenkingen van Max Lucado staat 

het geloof centraal en komen er onderwerpen 

aan de orde zoals het leven van een christen, 

de liefde van God en zijn plan met je leven. 

ISBN 9789033802140  
€ 15,99

GEBONDEN | 128 PAG. | ARK MEDIA 

Mijn jaren met Jezus
Age Romkes
De taal van de Bijbel is soms lastig te begrijpen. 

Age Romkes vertelt daarom het evangelie en de 

brieven van Johannes opnieuw in modern 

Nederlands. We lezen als het ware mee in het 

dagboek van Johannes. Dit boek kan gebruikt 

worden als dagboek, voor samenlezen in het gezin, 

voor een Bijbelkring of gewoon als leesboek. 

ISBN 9789463691024  
€ 14,90

PAPERBACK | 192 PAG. | BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN 

10
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Leven na de genadeklap 
Arie de Rover
Genade is nauwelijks uit te leggen, en het doet 

ook nog eens pijn. De genadeklap is niet alleen 

maar een duwtje in de goede richting of een cor-

rigerende tik, maar een mokerslag die je leven in 

de andere richting stuurt. Zo maakt genade je vrij.

ISBN 9789058816993  
€ 15,40

PAPERBACK | 176 PAG. | BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN

Oefenen in dankbaarheid  
Els van Dijk
Schrijf je eigen dankboek! Probeer er elke dag 

even bij stil te staan wat je hebt ontvangen, 

waarin je Gods goedheid hebt gezien en waar je 

zó dankbaar voor bent. Kijk bewust terug op de 

dag die je meemaakte en schrijf het op. Tel zo je 

zegeningen. Het helpt je in je zoektocht naar rust 

en tevredenheid.

ISBN 9789463691086  
€ 14,99

SPIRAAL | 158 PAG. | BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN

Verlangen naar 
een goede wereld
Pieter Bot h
Pieter Both zoomt in op waarden als vertrouwen, 

verlangen en vertroosting. Hij laat zien hoe na-

volgers van Jezus ze in hun leven concreet vorm 

kunnen geven en geeft voorbeelden van mensen 

die dat op een bijzondere manier gedaan heb-

ben: Petrus, Nelson Mandela, Abraha, Franciscus..

ISBN 9789463690607  
€ 14,90

PAPERBACK | 160 PAG. | BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN

Een nieuw leven
Dr. Kees Kleingeld
Hoe geef je op christelijke wijze vorm aan je leven? 

Gaat het om wat mag en wat niet mag? Paulus 

schrijft dat een christen vrij van de wet is. Je mag dus 

vrije keu zes maken. Maar als je niet meer gebonden 

bent aan wetten en regels, hoe vind je dan een 

christelijke levensstijl, een christelijke ethiek? 

Hoe wijd je je leven aan God?

ISBN 9789463690652  
€ 16,90

PAPERBACK | 160 PAG. | BUIJTEN & SCHIPPERHEIJN
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onderdeel van Royal Jongbloed Publishing

EEN KEUZE VOOR HET LEVEN 
Een prachtig cadeau voor een belangrijk moment

Daniëlle Heerens
Gefeliciteerd met je 
belijdenis

‘Ja’ zeggen tegen God; het lijkt 
misschien iets onbetekenends, 
maar het is van enorme bete-
kenis en verandert de rest van 
je leven voorgoed. Met dat ene 
‘ja’ beloof je niet langer jezelf op 
de eerste plek te stellen, maar 
God, en Hem te volgen. Maar 
het belangrijkste van dat klei-
ne woordje ‘ja’ is de belijdenis 
van je geloof in God, de Vader, 
Jezus, de Zoon, en de Heilige 
Geest. Het is iets bijzonders, een 
nieuwe fase in de levenslange 
ontdekkingsreis van het geloof, 
die je in dit boekje aan de hand 
van heldere en herkenbare 
overdenkingen en hoopvolle bij-
belteksten meeneemt langs de 
Apostolische Geloofsbelijdenis. 

€ 10,50 
9789033820519

ARK MEDIA 

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

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 Bij-
bel in één jaar kunt doorlezen. Deze 
editie in de Herziene Statenverta-
ling biedt een frisse kijk en nieuwe 
inzichten door haar unieke opzet. 
Elke dagelijkse lezing bestaat uit:
• een vertellend/verhalend gedeel-

te (weergegeven in drie kolom-
men)

• een onderwijzend gedeelte (weer-
gegeven in twee kolommen)

• een gedeelte uit de poëzie- of 
wijsheidsboeken (weergegeven in 
één kolom)

Een prachtige stimulans om de 
oude gewoonte van regelmatig de 
gehele Bijbel te lezen weer nieuw 
leven in te blazen!

€ 27,50
9789065394941 - formaat: 15 x 23 cm 

ROYAL JONGBLOED

Grace 
Gods genade elke dag 
365 bemoedigingen

In het veranderlijke leven 
mogen we rust vinden in 
Gods woorden van liefde. Hij 
laat ons geen dag met lege 
handen staan. Gods genade 
is genoeg, elke dag. Dit 365 
dagendagboek voor christen-
vrouwen bevat overdenkin-
gen, afgewisseld door quotes 
en korte gebeden.

€ 20
9789492831712

SESTRA

ADVERTENTIE
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Gebedsdagboek
Annelies van Poelgeest
Dit praktische gebedsdagboek neemt je 365

dagen bij de hand. Elke dag vind je een bijbeltekst,

gebedsonderwerpen en schrijfruimte voor je

persoonlijke gebeden. Vanuit een grote diversiteit

aan onderwerpen krijg je voor een jaar lang

vragen, bijbelteksten en gebedssuggesties.

ISBN 9789492831330  
€ 18,99

PAPERBACK | 448 PAG. | SESTRA

Toegewijd 
Priscilla Shirer 
Dit 90 dagen dagboek van Priscilla Shirer wil je 

inspireren om te luisteren naar Gods stem en 

zijn weg te gaan in je leven. De overdenkingen 

dagen je uit en geven moed en kracht voor 

elke nieuwe dag.

ISBN 9789492831002  
€ 12,50

PAPERBACK | 192 PAG. | SESTRA

Leer mij Uw weg  
Op pad met de Tien Geboden

Bram van der Horst 
De basis van dit boekje wordt gevormd door 

de Tien Geboden. Door de Wet van God voor 

de eenentwintigste eeuw vorm te geven, wil de 

schrijver een bijdrage leveren aan het 

christen-zijn van jongeren en jongvolwassenen.

ISBN 9789088972249  
€ 12,95

GEBONDEN | 152 PAG. | GROEN

Welkom in de strijd
R. van Kooten
Hoe blijf je staande te midden van alle gevaren? 

De Heere heeft de geestelijke wapenrusting 

gegeven waardoor je staande mag en zult blijven. 

Je hoeft geen sterke christen te zijn in jezelf. 

De Heere wil dat je krachtig wordt in Hem en in 

de sterkte van Zijn macht. 

ISBN 9789088971754  
€ 12,99

PAPERBACK | 160 PAG. | GROEN

13de DRUK
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Aan de hand van de tabernakel 
laat Henk Binnendijk zien wat 
het o er van Jezus betekent.
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Goede gewoonten 
Just in Whitmel Earley 
Een praktische leefregel met vier dagelijkse en 

vier wekelijkse gewoonten, die ons helpen nieu-

we routines te creëren en ons drukke bestaan vol 

afl eiding te transformeren in een leven van liefde 

voor God en onze naasten.

ISBN  9789058041678   
€ 17,99

PAPERBACK | 240 PAG. | UITGEVERIJ PLATEAU

Zoals Jezus
Een leven lang leren lijken op Hem 

Marien Kollenstaart
Hoe zou een christen moeten leven? In Zoals 

Jezus laat Marien Kollenstaart zien dat het Nieuwe 

Testament ons een adembenemende bestem-

ming voorhoudt: lijken op de mooiste mens die 

ooit geleefd heeft: Jezus.

ISBN 9789055605842  
€ 16,99

PAPERBACK | 200 PAG. | UITGEVERIJ VUURBAAK 

Ik ben bij je 
Danielle Heerens
In dit prachtige boek zijn de psalmen uitgewerkt 

in honderdvijftig hoopvolle bemoedigingen, 

waarin Gods nabijheid duidelijk wordt. 

Alsof God tegen je fl uistert: ‘Ik ben bij je.’

ISBN 9789493208216  
€ 20,00

GEBONDEN | 320 PAG. | UITGEVERIJ DE PAREL

Gods zegen voor jou 
Danielle Heerens
God geeft ieder van ons Zijn zegen en dat is mis-

schien wel het allermooiste geschenk dat je kunt 

krijgen. Een prachtig cadeauboek vol bemoe-

diging, troost en inspiratie dat steeds herinnert 

aan al het goeds dat God geeft en doet.

ISBN 9789492408877  
€ 9,99

GEBONDEN | 64 PAG. | UITGEVERIJ DE PAREL
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HSV- Jongerenbijbel

Deze unieke uitgave bevat de complete bijbel-

tekst van de HSV, met daarbij heel veel extra’s 

voor jongeren. Waaronder enkele honderden 

stukjes met uitleg, verwerking en verdieping, 

die de jongere handvatten geven om de Bijbel 

beter te begrijpen. De complete Heidelbergse 

Catechismus is achterin opgenomen.

ISBN 9789065393739  
€ 57,50

PAPERBACK | 2592 PAG. | ROYAL JONGBLOED

be
lijd

en
is

Zij Lacht pocketbijbel 

Na het grote succes van de Zij Lacht Bijbel, is dit 

de Zij Lacht pocketbijbel: een kleine zakbijbel met 

enkele katernen van Zij Lacht. In deze Bijbel vind 

je de complete tekst van de Herziene Statenver-

taling, met daarnaast mooi vormgegeven teksten, 

overdenkingen, praktische tips, leesroosters en 

uitleg over hoe je de Bijbel kunt lezen.

ISBN 9789065395047  
€ 39,99

GEBONDEN | 1.400 PAG. | ROYAL JONGBLOED

5de DRUK

NIEUW!

Deze uitgave heb je gekregen van:

Op zoek naar een cadeau om te 
geven bij een gelegenheid als 
doop of opdragen? Of wil je iemand 
een cadeau geven voor zijn of haar 
belijdenis? 

In deze uitgave vind je volop inspiratie.

COLOFON
Alle uitgaven zijn verkrijgbaar 

in de christelijke boekhandel.

De volgende uitgevers hebben 

hier aan meegewerkt: 

Ark Media, Baaij Light Cards, 

Buddy Books, Buijten & 

Schipperheijn, De Wonderwolk, 

Groen, Kokboekencentrum, 

Royal Jongbloed, Sestra, 

Uitgeverij de Parel, Uitgeverij 

van Wijnen, Uitgeverij Plateau, 

Uitgeverij Vuurbaak.

UITGEVER BCB, Harderwijk

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.

 leesenluister@bcbplein.nl
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