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’n Boodskap van Nico Simpson

A

ugustinus, die groot Afrika-kerkvader,
het gesê:

As hoorders geleer moet word, vertel die
waarheid in die vorm van ’n storie.
Ons as mense wat geloofsvorming in gemeentes
begelei, soek dus deurlopende produkte wat:
•
•
•
•
•

mense help om vanuit God se Groot Verhaal
nuut na te dink oor hulleself en die lewe.
vir spesifieke ouderdomme ontwikkel is.
goeie opvoedkundige teorieë gebruik.
’n Bybels-getroue teologiese onderbou het.
die spanningsveld tussen meer leer van die
Woord en dit vir ons eie lewe herinterpreteer,
vashou.

By BM, in samewerking met die Kategesetaakspan, ontwikkel ons deurlopend produkte om
gemeentes, gemeenteleiers en kategete hiermee
te help.
Mag hierdie katalogus jou help om ’n oorsig te kry
van al die beskikbare produkte. En mag dit vir jou
bediening tot groot seën wees.
Groete in Jesus
Nico
Bybel-Media: hoof van Publikasies

In samewerking met
die Sinodale Taakspan
vir Kategese word
daar deurlopend nuwe
kategeseprodukte
ontwikkel en ou produkte
hersien.
Ds Annelet Slazus is
as deeltydse ontwikkelaar
betrokke by ’n wye reeks
jeugprodukte en sy
hanteer die skakeling met
#Imagine.

Ontmoet die res van die span
Die lede van die Kategese-taakspan is deur die Algemene Sinode gekies om hulle
jare lange ervaring en kennis in die kerk se jeug terug te ploeg.

Ds Wynand
van Niekerk
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Ds Marthinus
Bosman
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Dr Maartje van
der Westhuizen

Ds AnriËtte
de Ridder

Voorskool

Voorskool

Voorskool

Kleuterpret
Snap-kaarte
Kleuterpret
Snap-kaarte

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

A lso avail

abl e in

English

Kinderpret

Kinderpret

Hierdie speelleer-aktiwiteitsboek
bevat 50 selfdoen-aktiwiteite
oor sleuteltekste in die
Ou Testament van die Bybel.
Die aktiwiteite sluit in ontdekdie-verskille, inkleurprente,
vind-die-paadjie en kleurvolgens-die-nommers-in.

Hierdie speelleer-aktiwiteitsboek
bevat 50 selfdoen-aktiwiteite oor
belangrike tekste in die Nuwe
Testament van die Bybel. Die
aktiwiteite sluit in ontdek-dieverskille, inkleurprente, vind-diepaadjie en kleur-volgensdie-nommers-in.

Speelleer-aktiwiteitsboek
oor die Ou Testament

Speelleer-aktiwiteitsboek
oor die Nuwe Testament

Prys: R95,00

R25000
SPAAR
R12000
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Prys: R140

Prys: R80,00

English

PAKKETPRYS

Prys: R95,00

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.

Also available in

English

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.

Geloof-speelboek

Prys: R95,00

Also available in

Kleuterpret
Aanbiedersgids

is ’n prettige
manier om deur
spel vir kleuters
en kinders aan
49 belangrike
mense in die
Bybel bekend
te stel. Speelspeel leer ken
hulle die mense
wat ’n belangrike
rol in ons geloof
speel.

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

1

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: R70,00

1

2

Akkerpret
in Bybelpark

3

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

4

5

6

2

Saamsingliedjies
uit Akkerpret
in Bybelpark

Jong kinders en
aanbidding

CD 1 – God is liefde,
almagtig en goed
Bevat 27 liedjies.
Prys: R80,00

Tydsuur: 45 minute

CD 2 – Jesus is lewe,
wonderlik en koning
Bevat 24 liedjies.
Prys: R80,00

Tydsuur: 58 minute

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

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
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Voorskool
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.
Sien webtuiste vir prys

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.
Sien webtuiste vir prys

Junior
fase
1-3
Graad

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: R65,00

Kleuterkerk 1
Aanbiedersgids

20 volledig uitgewerkte
ontmoetings vir aanbieders
van kleuterkerk of voorskoolse
kategese. Eenvoudige
Bybelboodskappe 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: R125,00
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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: R90,00

Kleuterkerk 2
Aanbiedersgids

25 volledig uitgewerkte
ontmoetings vir aanbieders
van kleuterkerk of voorskoolse
kategese. Eenvoudige Bybelboodskappe 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: R125,00
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Junior fase
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Junior fase
LP3 (Jaar 4)
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

Die eerste werkboek vir
graad 1–3 in die LP3-reeks.
Volkleurboek met interaktiewe
aktiwiteite.

Prys: R350,00

• 6 en meer groepleiers
in die gemeente
Prys: R400,00

Prys: R70,00

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.

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

•0
 -5 groepleiers
in die gemeente

Die vierde werkboek vir
graad 1–3 in die LP3-reeks.
Volkleurboek met
interaktiewe aktiwiteite.

Prys: R350,00

• 6 en meer groepleiers
in die gemeente

Prys: R70,00

Prys: R400,00

LP3 (Jaar 5)

LP3 (Jaar 6)

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.

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.

Wow, dis waar!

Die sesde werkboek vir
graad 1-3 in die LP3-reeks.
Volkeur met interaktiewe
aktiwiteite.

Prys: R85,00

Prys: R80,00

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

CD met
aanbiedersgids

CD met
aanbiedersgids

Prys: R350,00

Prys: R350,00

Prys: R350,00

• 0 -5 groepleiers
in die gemeente

• 6 en meer groepleiers
in die gemeente
Prys: R400,00
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So is Ek

Junior Werkboek
Graad 1-3

Die vyfde werkboek
vir graad 1–3
in die LP3-reeks.
Volkleurboek met
interaktiewe aktiwiteite.

Prys: R70,00

Prys: R70,00

CD met
aanbiedersgids

Junior Werkboek
Graad 1–3

Junior Werkboek
Graad 1-3

Die derde werkboek vir
graad 1–3 in die LP3-reeks.
Volkleurboek met
interaktiewe aktiwiteite.

Die tweede werkboek vir
graad 1–3 in die LP3-reeks.
Volkleurboek met
interaktiewe aktiwiteite.

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.

• 0 -5 groepleiers
in die gemeente

• 6 en meer groepleiers
in die gemeente
Prys: R400,00

• 0-5 groepleiers
in die gemeente

• 6 en meer groepleiers
in die gemeente
Prys: R400,00
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Junior fase
Kennis-kategese

Ek is deel van God se groot verhaal
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: R65,00

Prys: R65,00

Prys: R65,00

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.

Prys: R85,00
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Prys: R85,00

Middelfase

4-6
Graad

Prys: R85,00
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Middelfase

!
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Voll
Senior Werkboek
Graad 4-6

Die eerste werkboek vir
graad 4–6 in die LP3-reeks.
Volkleurboek met interaktiewe
aktiwiteite.

Middelfase
LP3 (Jaar 4)
Leef soos Jesus

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

Prys: R70,00

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.

Senior Werkboek
Graad 4–6

Die vierde werkboek vir
graad 4–6 in die LP3-reeks.
Volkleurboek met
interaktiewe aktiwiteite.

CD met
aanbiedersgids

Prys: R70,00

• 0 -5 groepleiers
in die gemeente

• 0 -5 groepleiers
in die gemeente

Prys: R350,00

Prys: R350,00

• 6 en meer groepleiers
in die gemeente

• 6 en meer groepleiers
in die gemeente

Prys: R400,00

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.

Senior Werkboek
Graad 4-6

Prys: R400,00

LP3 (Jaar 3)

LP3 (Jaar 5)

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.

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 bang
wees in hierdie wêreld weg. Selfs in die donkerste
donker is Jesus by ons. Hy hou ons altyd vas.

Senior Werkboek
Graad 4-6

Die vyfde werkboek vir graad
4–6 in die LP3-reeks.
Volkleurboek met
interaktiewe aktiwiteite.

Die derde werkboek vir
graad 4–6 in die LP3-reeks.
Volkleurboek met
interaktiewe aktiwiteite.

Prys: R70,00

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

Die tweede werkboek vir
graad 4–6 in die LP3-reeks.
Volkleurboek met
interaktiewe aktiwiteite.

LP3 (Jaar 6)

Die sesde werkboek vir
graad 4-6 in die LP3-reeks.
Volkeur met interaktiewe
aktiwiteite.

Prys: R80,00

Prys: R70,00

Prys: R85,00

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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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

CD met
aanbiedersgids

Prys: R350,00

Prys: R350,00

• 6 en meer groepleiers
in die gemeente

• 6 en meer groepleiers
in die gemeente

• 0 -5 groepleiers
in die gemeente

Prys: R400,00

• 0 -5 groepleiers
in die gemeente

Prys: R400,00
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Middelfase
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: R65,00

Prys: R65,00

Prys: R65,00

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.

Hoërskoolfase
7-10
Graad

Prys: R120,00

16

BYBElkor jeugKATALOGUS 2019

Prys: R100,00

Prys: R100,00

Hoërskoolfase

Hoërskoolfase

Real lewe-reeks

HUISGELOOF

Die Huisgeloof-gespreksgidse skep vir jongmense en hulle ouers die
geleentheid om verder oor die onderwerpe in die Real lewe-reeks te gesels.

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.
Laai d
Elke gespreksgids bestaan uit 29 ontmoetings wat aan jou geloof diepte sal gee,
reallewe.b ie app af by
ybelmedia
jou sal help om die uitdagings van die lewe suksesvol aan te pak en vanuit jou
.org.za
verhouding met die Here te leef.
oniese
Die leiersgids bevat omvattende riglyne vir die aanbieders om die ontmoetings te lei.
Alle elektr els
hulpmidd de
n
en bykome gting
inli
d
n
ro
rg
te
ag
bieders en
vir die aan is op die
jongmense ikbaar.
app besk

Real lewe #1

Aangeraak deur God
Gespreksgids & Leiersgids
R70 & R145

Aangeraak deur God GESPREKSGIDS

#1

ak

God

Real lewe #2
Ingenooi deur God
Gespreksgids & Leiersgids

Real lewe #3

Op reis met God
Gespreksgids & Leiersgids

Real lewe #4

Sien webtuiste vir pryse.

Sien webtuiste vir pryse.

Sien webtuiste vir pryse.

p.
f

k
a
a
r
e
g
n
a
A deur God

REAL LEWE

Aangeraak deur God LEIERSGIDS

d

#1

Huisgeloof Take 2
Gespreksgids
Prys: R50,00

Omarm deur God
Gespreksgids & Leiersgids

Huisgeloof Take 3
Gespreksgids
Prys: R50,00

www.bybelmedia.org.za

k

Gespreksgids
Prys: R70,00

GESPREKSGIDS

REAL LEWE | Senior kategese Geloofsvorming-reeks

m
erk
al

Huisgeloof Take 1

Huisgeloof Take 4
Gespreksgids
Prys: R50,00

Senior kategese
Geloofsvorming-reeks

LEIERSGIDS

k
a
a
r
e
g
Aan deur God

REAL LEWE | Senior kategese Geloofsvorming-reeks
www.bybelmedia.org.za

REAL LEWE
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Senior kategese
Geloofsvorming-reeks
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Hoërskoolfase

Hoërskoolfase
Voorskool

Tema-Kategese

Tema-Kategese

Hierdie reeks boeke reeks 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.
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Beelddraer

Beelddraer

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.

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

Word wat jy reeds is
Gespreksgids

Jesus-volgeling
Geroep, gered, gestuur
Gespreksgids

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: R55,00
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Jesus-volgeling
Geroep, gered, gestuur
Leiersgids

Word wat jy reeds is
Leiersgids

Prys: R85,00

Prys: R55,00

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

Prys: R85,00
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Voorskool
Hoërskoolfase

Hoërskoolfase
Voorskool
Kennis-Kategese

Tema-Kategese

Gespreksgidse vir Graad 7, 8, 9 en 10

Geloof vat vlam

Kompas – Rigting vir
die lewe
Gespreksgids

In hierdie gespreksgids ontdek
die jongmense wat die inhoud
van hulle geloof is en wat die
Here aan hulle belowe en vir
hulle in bewaring hou.

Prys: R65,00

Sien webtuiste vir pryse.

Kompas – Rigting vir die
lewe Leiersgids

Sien webtuiste vir pryse.

Dankie, dankie,
Jesus

Hier is ek, Here

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

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

Sien webtuiste vir pryse.

Sien webtuiste vir pryse.

Hierdie leiersgidse bevat volledige uitgewerke ontmoetings vir die aanbieders
van die kategesebyeenkomste. Dit word gebruik saam met die gespreksgidse vir elke graad.

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.

BYBElkor jeugKATALOGUS 2019

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

Leiersgidse vir graad 7, 8, 9 en 10

Prys: R85,00
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Ja! vir Jesus

Geloof vat vlam
Padkaart – Sien die
groter prent
Gespreksgids

Padkaart – Sien die
groter prent
Leiersgids

Prys: R65,00

Prys: R85,00

Graad 7 Leiersgids

Sien webtuiste vir pryse.

Ja! vir Jesus
Graad 8 Leiersgids

Sien webtuiste vir pryse.

Dankie, dankie,
Jesus!
Graad 9 Leiersgids

Sien webtuiste vir pryse.

Hier is ek, Here
Graad 10 Leiersgids

Sien webtuiste vir pryse.

BYBELkor jeugKATALOGUS 2019
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Voorskool
Hoërskoolfase
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.

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: R60,00

JPEG – Prente van 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: R60,00

GPS vir my lewe (handleiding)

JPEG – Prente vir die lewe
(handleiding)

Die Weg – Die reis saam met God
(gespreksgids)

Faceboek – Vriende van God
(gespreksgids)

Prys: R60,00

Prys: R60,00

Prys: R135,00

Prys: R135,00

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.

Die Weg – Die reis saam met God
(handleiding)
Prys: R135,00

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.

Faceboek –
Vriende van God
(handleiding)
Prys: R135,00

Inhoud van handleidings:

DVD/CD met 24 volledige uitgewerkte ontmoetings, PowerPoint-aanbiedings en videosnitte wat by die ontmoetings gebruik kan word.
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Belydenisfase
Voorskool

11-12
Graad
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Belydenisfase

Belydenisfase
Belydenis van geloof vir mense van enige ouderdom
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: R70,00

• ’n DVD met die handleiding vir aanbieder, videosnitte, hulpmiddels en ’n kampgids
Prys: R145,00

Die 8 G’s

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 – R100,00
Prys: • 10 of meer – R90,00

1. Geloof
2. Gebed
3. Gebooie
4. Genadetekens
5. Godheid
6. 	Gawes van die
Gees
7. Gemeenskap
8. Groot opdrag
(Afsluitingskamp)

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: R145,00

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

Belydenis van geloof – 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.

Here, ek belowe

’n Herinnering aan my belydenisaflegging
Voltooi kursustoets en ontvang sertifikaat.
Prys: R50,00

Prys: R80,00
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Belydenisfase

Huisgeloof

Ons huis oefen
Families glo saam

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 jongmenselei om verder oor
die ontmoetings na te dink.
Prys: R100,00

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.

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: R70,00

Prys: R150,00

huisgeloof-reeks

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.
Sien webtuiste vir pryse.

2

10 geloofsmomente

Ons huis
vier

Families ontdek saam
Anriette De Ridder
en Maartje van der Westhuizen
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VGK

Junior Sunday School
Laat die kindertjies na my toe kom

My Activity Book Grades 1-3

Aktiwiteitsboek 1-6 Ou en Nuwe Testament

able in
A lso avail

English

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.

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: ontdekdie-verskille, inkleurprente, vind-die-paadjie en kleurvolgens-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: R40,00 elk

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: R70,00

My Activity Book
– Grade 2
Creation, Noah, Abraham,
Moses, the Promised Land,
Gideon, Hannah’s prayer,
Elijah’s prayer, Jesus, Paul.
Price: R70,00

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: R70,00

Teacher’s Guides

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 heilshistoriese 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: R75,00

God se kinders
(Jaar 2)

Children of God
(Year 1)

Children of God
(Year 2)

Jaar 2 beklemtoon die
leerstellings (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
dankbaarheid, 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.

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.

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.

Handboek vir die senior
kategese

Prys: R75,00
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Handbook for the senior
catechesis

Price: R70,00

Handbook for the senior
catechesis

Price: R70,00

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: R120,00

Teacher’s Guide
– Grade 2

This guide corresponds with
My Activity Book – Grade 2
Price: R120,00

Teacher’s Guide
– Grade 3

This guide corresponds with
My Activity Book – Grade 3
Price: R120,00
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Ander kategeseprodukte

Junior Sunday School
Look, Listen and Live

1. Ek glo …

Each book contains 24 complete lessons for the Sunday School teacher.

die Woord van God soos dit in die Ou en Nuwe

Welkom

Testament opgeteken is, in die belydenisskrifte van
ons kerk vervat is en in hierdie Christelike gemeente
geleer word. Ek aanvaar dat dit die ware en volkome
persoonlike geloofsoortuiging is en bely daarmee
Jesus Christus as my Here en Verlosser.

2. Ek beloof …
om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy
genade in die belydenis van dié leer tot die einde van
my lewe te volhard, en om alle leringe wat daarvan
afwyk te verwerp.

Belydenissertifikaat

Hallo en welkom in die kategese

dat ek die Here liefhet en beloof om Hom te dien
volgens die eise van sy Woord, teen die sonde te
stry, myself tot beskikking van God te stel en sy
Naam getrou te bely voor die mense en om aktief

Prys: R40,00

(kategeet).

My naam is
Jy kan my altyd in die hande kry by
of

(pakkie van 10)

.

Saam gaan ons leer hoe om die Here en mekaar meer en
meer lief te hê.

EK BELY
voor God en
sy gemeente

3. Ek bely …

Welkom in
die kategese

in die kategese

leer van die saligheid is. Ek verklaar dat dit my

Dit is vir my ’n voorreg om jou in ons groep te verwelkom.

Handtekening

Datum

aan die werksaamhede van my kerk deel te neem.

Laat die kindertjies na My toe kom en moet

4. Ek onderwerp …

hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God

my aan die kerklike opsig en tug.

is juis vir mense soos hulle.
MARKUS 10:14

Book
Book
Book
Book
Book
Book

1 Beginning with God
2 Mighty men of God
3 Victory through God
4 Servants of God
5 On trial for God
6	Jesus, Teacher
and Healer
Book 7	Jesus, Lord
and Saviour
Book 8	Acts of the
Holy Spirit
Price: R50,00 each

Look, Listen and Live
Picture Chart Books

Herinneringskaart van
belydenisaflegging

Each flip chart book has 24 colour
pictures 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

Pakkie van 10 kaarte

Ons Vader

Prys: R75,00

wat in die hemel is,
laat u Naam geheilig word;
laat u koninkryk kom;
laat u wil ook op die aarde geskied,

Apostoliese Geloofsbelydenis
Ek glo in God die Vader, die Almagtige,
die Skepper van die hemel en die aarde;
en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
wat ontvang is van die Heilige Gees,
gebore is uit die maagd Maria;
wat gely het onder Pontius Pilatus,
gekruisig is, gesterf het en begrawe is
en ter helle neergedaal het;
wat op die derde dag weer
opgestaan het uit die dood;
wat opgevaar het na die hemel
en sit aan die regterhand van God,
die almagtige Vader,
van waar Hy sal kom om te oordeel
dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het.
Ek glo in die Heilige Gees.
Ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk,
die gemeenskap van die heiliges;
die vergewing van sondes;
die opstanding van die vlees

net soos in die hemel.
Gee ons vandag ons daaglikse brood;
en vergeef ons ons oortredings
soos ons ook dié vergewe
wat teen ons oortree;
en laat ons nie in versoeking kom nie
maar verlos ons van die Bose.
MATTEUS 6:9–13

Die grootste gebod
“Jy moet die Here jou God liefhê
met jou hele hart en met jou hele siel
en met jou hele verstand.
Dit is die grootste en die eerste gebod.
En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is:
Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.”
MATTEUS 22:37–39

en ’n ewige lewe.

Price: A3 – R95,00 each
A5 – R25,00 each

Boekmerk
(Belydenis, Gebed en
Grootste gebod)

Doopseel

Prys: R50,00

(pakkie van 10)

Prys: R65,00

(pakkie van 5)

Senior kategese – Register

Junior kategese – Register
Noemnaam en van

Van

Doop-

sertifikaat

Dat.

Ander kategeseprodukte

Persoonlike inligting van ouers

Voorletters en van

Van

Voorletters en van

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
T
Geboortedatum
Graad R K
M
Woonadres
D
T
K
Graad 1
M Selfoon
Tel (huis)
D
E-posadres
T
K
2
Bykomende inligtingGraad
(stokperdjies,
aktiwiteite)
M
D
T
K
Graad 3
M
Hoe om die kaart te gebruik:
D jaar. 2. Sondagdatums word
1. Voltooi kant 1 aan die begin van die
week vir week ingevul. 3. Merk T = T
Teenwoordig; E = Erediensbywoning;
M = Meelewing; D = Dienslewering K
(binne en buite gemeente) met
regmerke soos toepaslik.4.
Gebruik
Graad
4 R indien afwesig met rede. 5. Indien
M dit aan.
take en evaluering gedoen word, dui
D die jaar in ’n databasis geplaas.
Die inligting word aan die einde van
T
K
Graad 5
M
D
T
K
Graad 6 M
D

Voorname (voluit)

Ma

Woonadres

Noemnaam

Herinneringskaart aan die
doop (A4)

Persoonlike inligting van ouers
DATUM ENPaSONDAGNOMMER

Voorname (voluit)

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Totaal Gem.

1e

2e

3e

4e

Fin.

Posadres

Woonadres

Tel (huis)

Selfoon

Wyk/selgroep/omgeegroep

E-posadres

Is katkisant in NG Kerk gedoop?

Bykomende inligting (stokperdjies, aktiwiteite)

Ander opmerkings, indien
van toepassing

(pakkie van 5)

Selfoon

Graad 7

Graad 8

Waar?

Posadres

Hoe om die kaart te gebruik:

Selfoon

K

E-posadres

M

Wyk/selgroep/omgeegroep

D

Is katkisant in NG Kerk gedoop?

T

¨ JA

K
M
D

1. Voltooi kant 1 aan die begin van die jaar. 2. Sondagdatums word
week vir week ingevul. 3. Merk T = Teenwoordig; E = Erediensbywoning;
T
M = Meelewing; D = Dienslewering (binne en buite gemeente) met
regmerke soos toepaslik.4. Gebruik R indien afwesig met rede. 5. Indien
K
Graad 9
take en evaluering gedoen word, dui dit aan.
Die inligting word aan die einde van die jaar in ’n databasis geplaas. M

dat
gebore op
ná kategese die volgende goed verstaan:
• God se Vaderskap en regering
• Jesus Christus se lewe en werk
• die Persoon en werk van die Heilige Gees
• die Woord van God, die ontstaan en boodskap
• die algemene geloofsbelydenis en die drie gereformeerde belydenisskrifte
• die betekenis van die erediens en die sakramente
• die hooftrekke van die algemene en vaderlandse kerkgeskiedenis
• die kerkregering en tug
• die eise van die wet van God
• die gereformeerde identiteit en kenmerke van verskillende geloofsgroepe en
• die regte en verantwoordelikhede van ’n lidmaat.

EVALUERING

Tel (huis)

T

Tel (huis)

¨ NEE

Hiermee verklaar die kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde Kerk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Totaal Gem.

E-posadres

¨ JA

Ma

DATUM EN SONDAGNOMMER

Noemnaam
Geboortedatum

T = Teenwoordig; K = Kerkbywoning; M = Meelewing; D = Dienslewering (binne en buite gemeente); R = Rede vir afwesigheid

Prys: R65,00

Pa
Noemnaam en van
Woonadres

EVALUERING

Bewys van

voltooiing
Belydeniskategese
van

Gemeente
Persoonlike inligting van katkisant

Datum

Gemeente
Persoonlike inligting van katkisant

1e

2e

3e

4e

Fin.

¨ NEE

Waar?
Ander opmerkings, indien
van toepassing

• dat Jesus Christus my Here en Verlosser is.
• dat ek die Here liefhet.

2. Ek beloof
• om die Here volgens die eise van sy Woord te dien.
• om teen die sonde te stry.
• om myself tot beskikking van God te stel.
• om sy Naam getrou voor die mense te bely.
• om aktief aan die werksaamhede van ons gemeente
deel te neem.
• om as lidmaat van die gemeente van Christus deur
sy genade tot aan die einde van my lewe in my
geloof te volhard.
• om alle leringe wat daarvan afwyk, te verwerp.

Hierdie belydenis en beloftes bevestig ek vandag
met my handtekening.

Daarom mag hy/sy in enige NG Kerk openbare belydenis van geloof aflê wanneer
die kerkraad ondersoek ingestel het na sy/haar:
• kennis van die Christelike geloof
• geloofsrypheid
• geloofsoortuiging en lewende verbintenis aan Christus as persoonlike
Saligmaker, en
• wanneer hy/sy die belofte op die keersy onderteken.

D
T
Graad 10

1. Ek bely

K
M
D

Datum

T = Teenwoordig; K = Kerkbywoning; M = Meelewing; D = Dienslewering (binne en buite gemeente); R = Rede vir afwesigheid

Datum

Handtekening van katkisant

Uitgereik tydens ’n kerkraadsvergadering op

Handtekening van leraar

Evalueringskaart
(Junior kategese)

Evalueringskaart
(Senior kategese)

Bewys van voltooiing van
belydeniskategese

(pakkie van 10)

(pakkie van 10)

Prys: R85,00

Prys: R60,00

Prys: R60,00

Pakkie van 10 kaarte

Ek,
is gebore op

en gedoop in die NG gemeente

Eerste dag in die kategese
op

Kind se besonderhede

deur ds

OORSPRONKLIKE ontwerpe steeds beskikbaar

(Ouers vul hierdie deel in)

Van

Preekteks

Voorname (voluit)
Noemnaam
Geboortedatum

Die Here het met my doop
belowe om my skoon te was
en as sy kind aan te neem.

Woonadres (indien nie by ouerhuis)
Telefoon

Selfoon

Graad waarin kind vanjaar is

Ouers se besonderhede

My ouers het met my doop
belowe om vir my ’n voorbeeld
te wees en my van God
se liefde te vertel.

(Ouers vul hierdie deel in)

Voorletters en van
Straatadres

Kode

Posadres

Kode

Telefoon

Selfoon

Kategeet se besonderhede

(Kategeet vul hierdie deel in)

Noemnaam en van

God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste

Foto, hand- of voetafdruk

Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo,
nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.
JOHANNES 3:16

Handtekening

Kinderdankofferkoeverte

Telefoon

Selfoon

(pakkie van 50)

Prys: R60,00

(pakkie van 5)

Notas

Prys: R85,00

Datum

Herinneringskaart
aan die doop (A4)

Eerste dag in die
kategese

Bywoning as
besoeker
Prys: R15,00

(pakkie van 10)

Prys: R60,00

(pakkie van 10)
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Ander produkte beskikbaar

Ander kategeseprodukte
Getrouheidsertifikate

LESSE WAT LEEF: Kleuters tot Graad 6

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

Susan Fourie

kunstig

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.
Prys: R150,00 elk

1

2
Graad 1

Graad 2-3, reeks A

Geloof; Die koninkryk; God roep jou

Graad 2-3, reeks B

Die Bybel; God het jou lief; God stuur jou

modern

Die Woord; Geloof; Godsdiens

3

4
Graad 4-6, reeks A

klassiek

Geloof; Die teken; God roep jou

Prys: R70,00 per stel
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Groen

Naartjie

Blou

Turkoois

Donkergeel Pers

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

6
Graad 4-6, reeks C

Een liggaam; Leef voluit; Naby God

Kleuterlesse:
Vier- tot sesjariges

Bybelverhale uit die Ou Testament:
Vier- tot agtjariges

Basiese geloofsbeginsels in
die kind se taal. Pretaktiwiteite,
groepspel en dialoog.
Prys: R150,00

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

Kleuterlesse
(25 lesse in vyf temas)

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

5

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.

Van Josua tot Jona
(26 lesse)

Die kinders vereenselwig hulle met
karakters soos Moses, Dawid en Gideon
om die inhoud hulle eie te maak.
BYBELkor jeugKATALOGUS 2019
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Ander produkte beskikbaar
FXit vir graad 7 tot 12:
Nuut gekyk na kontakkategese
Eenvoudig. Aksie-belaai. Multirigtingkommunikasie. Bybel-vriendelik.
Ook geskik vir kampe, tienerdienste en skole.

Ander produkte beskikbaar

iKonekt: ’n reeks van vier

New Energy into Youth Ministry

Handboek/leiersgids en CD
CD bevat gespreksblaaie en rollespel

Children learn through play, discovery, stories, repetition, rhythm and rhyme
Teens learn by sharing, experiencing and exploring (the Bible)

Prys: R160,00 elk

1. ’n Paar temas:

Inleiding
Humor, rollespel of interaksie wat dadelik tref.

Crossroad Kids

• K ies 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)

Voorbereiding
Weinig. Leiersgids bevat eenvoudige riglyne.
Bekostigbaar
Gespreksblaaie vervang tradisionele
handboek.
Lekker vir leiers
Elke reeks bevat ’n lekker informele
PowerPoint-motiveringsessie vir mentors.

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

1
2. ’n Paar temas:

FXit.chat: PowerPoint-programme
Plus leiersgidse en gesprekstukke

1

2

3

2

3. ’n Paar temas:

Prys: R180,00 elk

• D
 ie 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)

1. Kies of crack (21 programme)
’n Paar temas:
•
•
•
•

 lieg jy of kruip jy? (Selfevaluering)
V
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:

•
•
•
•
•
•

3

 uk jou naam (Regte keuses)
R
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)

4. ’n Paar temas:

3. Cope met mekaar (21 programme)
’n Paar temas:

•
•
•
•
•
•

36

 at hoor jy? (Kommunikasielyne)
W
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)

BYBElkor jeugKATALOGUS 2019

• V
 oel 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)

4

• S oek 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)

1
Book 1
(Pre-school)

Who is God? God made
everything. God shows you that
He loves you (25 lessons)

2

3

Book 2
(Grade 1)

Book 3
(Grade 2-3)

God’s Word (7 lessons);
Faith (8 lessons);
Obedience (5 lessons)

4

Faith (5 lessons);
The kingdom (6 lessons);
God is calling (8 lessons)

Price: R150,00 each

Book 4
(Grade 4-6)

Faith (5 lessons);
The sign (6 lessons);
Conform or transform
(8 lessons)

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 bite 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

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

BYBELkor jeugKATALOGUS 2019
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Reik uit na ander kerke in julle gemeenskap
B eg i n ’n B y b e l s koo l v ir ker k leier s so n der o p leiding
in samewerking met Nehemia-Bybelinstituut
Bemagtig kerkleiers en lidmate
●
●

●
●
●

Bied die NBI-kursus aan vir leiers van kleiner kerke in julle omgewing
N
 BI 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.nehemiah.co.za vir meer inligting.

K o n t a k bes o nde r hede

Plaas jou bestelling op een van die volgende maniere:
E-pos bestel@bmedia.co.za
Telefoon 0860 26 33 42 of 0860 BMEDIA
Faks 021 873 0832
Pos Bybel-Media Handel, Privaatsak X5, Wellington 7654
Koop direk by www.bybelmedia.org.za
Aankope kan kontant, per kredietkaart of
op jou gemeenterekening 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 021 873 0832.
Gebruik jou van en rekeningnommer 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.

