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ibb.nu >> informatief en actueel
Met genoegen bieden we je onze eerste ibb.nu aan, die meer zal lezen als
een magazine dan als een catalogus!
Bekijk de (nieuwe) uitgaven in dit magazine en laat je inspireren door wat
schrijvers, lezers en gebruikers van het materiaal erover te zeggen hebben.
In de afgelopen tijd dacht ik na over de beeldcultuur waarin wij leven
en waarbij je (bijna) de relevantie van het lezen zou vergeten. Ik werd
daar sterk bij bepaald tijdens het redactiewerk aan onze nieuwe uitgave
Geschiedenis van de Bijbel met daarin een prachtig overzicht van hoe de
Bijbel door de eeuwen heen tot stand is gekomen. Werd er tijdens de
beeldenstorm nog afgerekend met het bijbelse ‘beeldmateriaal’ om terug
te gaan naar het Woord, er lijkt nu een omgekeerde beweging gaande.
Het beeld krijgt nadrukkelijk een plaats om de Boodschap over te brengen.
Hoe dan ook, de IBB blijft uitgaven maken om de Bijbel te laten spreken.
Bijbellezen met peuters en kleuters kun je doen met de herziene B-boekjes
Bijbel en Samen Amen. Voor de kerk wil het nieuwe intergenerationele
programma Daad bij het Woord een stimulans geven om je bijbelse
gewoontes eigen te maken. En ook de andere (nieuwe) uitgaven dragen
bij aan het bijbellezen, Bijbel toepassen en Bijbel mediteren.
Onze producten worden sinds 2011 voor dezelfde prijzen aangeboden.
Gezien de stijgende kosten zullen in 2019 een aantal prijzen bescheiden
worden aangepast.
Naast onze producten op papier zijn we ook beschikbaar om presentaties
van programma’s op locatie te verzorgen.
We blijven – volop in de actualiteit – inhoud geven aan onze missie:
Laat de Bijbel spreken.

Abonnementen
Leidraad

46
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OVER DE IBB

IBB.NU

Wie zijn wij?
Als Internationale Bijbelbond helpen we mensen om de Bijbel te laten
spreken in hun persoonlijk leven. We helpen om de verbinding te leggen
tussen de boodschap van de Bijbel en hun leefwereld. We helpen om
verbinding te maken tussen de eeuwenoude teksten en het nu. Zo hopen
we – samen met anderen – de hoofdpersoon en de hoofdlijn van de Bijbel
beter te leren kennen. Dat doen we met een kleine staf en een aantal
betrokken vrijwilligers.

“Met ruim 120 landen delen
we de missie om de Bijbel
te laten spreken in levens
van jong en oud”

In deze ibb.nu kun je kennismaken met het werk
van de Internationale Bijbelbond, lid van de internationale beweging Scripture Union, die in Engeland
in 2017 haar 150-jarig jubileum vierde. Met ruim
120 landen delen we de missie om de Bijbel te laten
spreken in levens van jong en oud.

De activiteiten van de individuele bewegingen zijn onder andere het
organiseren en begeleiden van retraites, seminars, studiegroepen,
evenals uitgeefactiviteiten, gezinsbegeleiding, AIDS-onderwijs en werk
met arme en gemarginaliseerde kinderen en nog veel meer.
De Internationale Bijbelbond houdt zich voornamelijk bezig met het
ontwikkelen en uitgeven van boeken en materialen die individueel de
Bijbel laten spreken, en kerken, scholen, kinderdagverblijven en andere
groepen ondersteunen in hun missie.
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De IBB biedt mogelijkheden
voor je eigen uitgave!

De Internationale Bijbelbond
wil de Bijbel laten spreken

Heb je een manuscript dat binnen ons fonds zou
kunnen passen, denk bijvoorbeeld aan een bijbelstudie, bijbels dagboek, een tiener- of kinderwerkproject, dan kun je contact met ons opnemen.
Wij realiseren bijvoorbeeld de jaarlijkse GGGstudie van het Evangelisch Werkverband en het
dagboekje voor de kinderkampen van Camps4Kids.
Wij kunnen de redactie, vormgeving en het
drukken voor je verzorgen. Laat het ons weten!
Mail naar info@ibb.nu

Steun je deze missie? Je gift is van harte welkom
om kleine producties voor speciale doelgroepen
(zoals dagboeken voor mensen met een licht
verstandelijke beperking) mogelijk te maken.
Gebruik daarvoor IBAN NL29 INGB 0000 6041 96
Ook met een lening of legaat maak je onze missie
mogelijk.

Me e r in fo r mat i e v i nd j e op www.i b b .nu

ibb.nu >> online
Op de website van de Internationale Bijbelbond gaan
we nog een stapje verder met het leggen van een
verbinding tussen de tijd van de Bijbel en het huidige
digitale tijdperk. Zo delen we praktische tips voor het
lezen van de Bijbel, is er veel gratis downloadmateriaal
beschikbaar en houden we je op de hoogte van onze
laatste uitgaven en publicaties.
Via het menu kan er eenvoudig een keuze gemaakt
worden uit onze verschillende doelgroepen. Of het
nou gaat om de nieuwste bijbelse kinderboekjes of
een gemeentebrede cursus als Christianity Explored,
ons complete aanbod is hier terug te vinden inclusief
de nodige achtergrondinformatie. Zo wordt het nog
makkelijker om een boek of cursus te vinden die bij
jouw interesses aansluit.

Dagelijks vers
E-dagboek ‘Dagelijks Vers’
Dagelijks Vers is een korte overdenking die elke
dag in je mailbox verschijnt. Het begint met een
pakkende bijbeltekst, waarop een reflectie en
een gebed volgt. De mail wordt afgesloten met
een citaat en verdere leessuggesties uit de
Bijbel. Dagelijks Vers is oorspronkelijk ontstaan
vanuit GroeiMagazine.
Inschrijven voor dit e-dagboek kan via de
website www.ibb.nu.

Volg de IBB op Facebook!
We komen graag met je in contact via onze Facebookpagina. Hier houden we onze volgers op de hoogte van
nieuwe publicaties en ontwikkelingen, delen we inspirerende teksten uit de Bijbel en geven we boekentips
die passen bij de actualiteit. Ook zijn we benieuwd naar jullie reacties en feedback op onze posts.
www.facebook.com/internationalebijbelbond
ibb.nu

2018 | 2019

|

5

L A AT D E B I J B E L S P R E K E N

L A AT D E B I J B E L S P R E K E N

Het Woord zet je in beweging
Het bijzondere van de Bijbel is dat het iets met
je doet, het raakt je, het zet je in beweging.
Dat bedoelen we als we onze missie samenvatten met:

laat de Bijbel spreken.
Soms in 140 tekens en dan weer in ‘Dagelijks
vers’. In een specifieke uitgave, maar ook in
een uitvoerig programma. Een veelheid aan
mogelijkheden, zowel gedrukt als digitaal.
Manieren die elkaar kunnen ondersteunen.

Laat de Bijbel spreken
Kort en bondig gezegd, hier staan we voor. Door de
eeuwen heen is de Bijbel steeds weer opnieuw
vertaald. Dat is en blijft nodig omdat taal in beweging
is, hoe gek dat misschien ook klinkt, maar woorden
komen en gaan en krijgen soms ineens een andere
lading of betekenis.

taal is een voorrecht: God spreekt mijn taal. Het
christendom is met recht een vertaalbeweging, juist
omdat daardoor de woorden landen in het leven van
vandaag.

We willen dat de boodschap van de Bijbel, de boodschap
van liefde, van hoop, van vergeving en vernieuwing in
de taal van vandaag beschikbaar is. Steeds weer de
verbinding leggen met de wereld van vandaag, de
cultuur waarin we leven. De Bijbel lezen in je eigen

We hebben een rijke keus uit vertalingen in Nederland en we beseffen vaak niet dat dát eigenlijk heel
bijzonder is. Het kan heel verrijkend zijn om vertalingen
naast elkaar te lezen. In onze uitgaven en programma’s
maken we van deze rijkdom aan vertalingen graag
gebruik, het helpt je in het verstaan en begrijpen.
Het is een eyeopener om soms bekende woorden in

Uw woord is een lamp
voor mijn voet,
een licht op mijn pad.

Uw woorden zijn voor mij
als een lamp in het donker,
als een licht in mijn leven.

(NBV)

(BGT)

Het olielampje
Al 150 jaar is dit het symbool van
Scripture Union. De Internationale
Bijbelbond is de Scripture Union
Netherlands. De basis voor het
logo is Psalm 119:105.
Daarin ligt de kern van alles wat we doen.
Uitgaven en producten maken die je helpen in
het leven met God, iedere dag. Manieren om te
steunen, om uit te dagen en je de woorden van de
Bijbel eigen te maken. Het zijn de steunbalken
die je leven dragen en het leven tot een feest
kunnen maken.
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Psalm 119 vers 105
De psalmist maakt hier duidelijk dat de woorden uit
de Bijbel licht in je leven kunnen zijn. Genoeg licht
om de volgende stap te zetten, ook al zie je soms

niet het complete beeld. Het gaat niet om stadionverlichting of grote schijnwerpers, het licht voor de
volgende stap is voldoende om die te kunnen zetten.

een andere vertaling te lezen, dan ontdek je soms
details die ineens voor je gaan leven.

Hartelijke groet,
Bert de Jong

ibb.nu
Deze catalogus is meer een magazine, want
alleen de titels noemen van onze producten is
niet genoeg. We reiken complete programma’s
aan om daarmee scholen en kerken te ondersteunen. We zoeken naar manieren om ouders
suggesties en mogelijkheden in handen te geven
om het geloof te delen met hun kinderen omdat
dat lang niet altijd eenvoudig is, en ook nooit bij
voorbaat een succesverhaal. Het geloof delen
gaat met vallen en opstaan, en steeds weer
opnieuw beginnen.

ibb.nu
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Nieuw!

Nieuw!

Knieboeken

Samen Amen

Kinderzegening en Vier vrienden

de Bijbel ontdekken met kleuters
Tekst Jo Boddam-Whetham

Tekst Annette Doggen
Illustraties Michel de Boer

Een bijbels dagboek voor kleuters met verhalen uit het Oude Testament (van de
schepping tot aan Jozef) en uit het Nieuwe Testament (o.m. de kerstgeschiedenis,
Onze Vader en enkele wonderen). Samen bijbellezen, bidden en ontdekken door
samen te doen. De figuurtjes in dit flipboek gaan bewegen als je bladzijden doorflipt!

Zet het boek op schoot, sla de platen om en lees de tekst voor.
Samen genieten van het verhaal over de kinderzegening en de vier vrienden;
helemaal leuk als je het aan meerdere kinderen tegelijk wilt voorlezen.

Tip! Christelijke Kinderboekenmaand
Oktober 2018
Thema: Vriendschap
- door dik en dun

Ch

ristelij ke

d

er

aa

Kin

2018

nd

Vriendschap
boe enm
k

Doelgroep kinderen 2-4 jaar

€ 15,00 per deel
Kinderzegening
ISBN 978 90 323 00920

8
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Vier vrienden

Doelgroep kinderen 3-6 jaar

Verschijnt in oktober

ISBN 978 90 323 00982
Paperback, 80 pagina’s

€ 12,50

ISBN 978 90 323 00944

ibb.nu
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Nieuw!

Nieuw!

Daad bij het Woord

Heldinnen van God

Samengesteld door Andrew Roberts, Neil Johnson en Tom Milton

Tekst Fiona Stratta

Een discipelschapsprogramma voor kerken gebaseerd op Handelingen 2:42-47 waarmee
je bijbelse principes leert toepassen in het dagelijks leven door met elkaar te werken aan
gewoontevorming (dagelijks, wekelijks, maandelijks of zo nu en dan). Met suggesties voor
de prediking, bijbelkringen, gezinnen en individueel. Met gebeden, verhalen en tips voor
toepasselijke films, boeken, muziek, internet en tentoonstellingen bij het onderwerp.

Zeventien bekende en minder bekende vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament
vertellen in aansprekende monologen over hun leven. Uiteraard komt ook de eigenlijke
bijbeltekst aan bod. Vervolgens is er alle ruimte voor reflectie en discussie waarmee
de thema’s persoonlijk toepasbaar gemaakt worden.

Nederlandse covers
zijn in ontwikkeling

Bijbels onderricht

Gemeenschap

ISBN 978 90 323 00975

ISBN 978 90 323 01002

Doelgroep vrouwengroepen

Mogelijke overige titels:
Gezamenlijke maaltijden; Breken van
het brood; Gebed; Bezittingen delen;

Doelgroep alle generaties
Paperback, 64 pagina’s per deel

€ 12,50 per deel

Verschijnt in oktober

ISBN 978 90 323 00999
Paperback, 160 pagina’s

€ 17,50

Elkaar dienen; Samen aanbidden;
Eenvoud en vreugde en Discipelen maken.
10
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Verschijnt in oktober
ibb.nu
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Nieuw!

Nieuw!

Geschiedenis van de Bijbel

Gevangen en toch vrij

Tekst Robert V. Huber en Stephen M. Miller

Tekst Ds. Hans Eschbach

In een periode van meer dan 1000 jaar, werden de verschillende bijbelboeken gekopieerd
en geselecteerd om opgenomen te worden in het Oude en Nieuwe Testament; hoe de eerste
vertalingen tot stand zijn gekomen, en hoe sleutelmomenten in zowel de kerk- als wereldgeschiedenis hebben bijgedragen aan waarop de Bijbel wordt waargenomen en gebruikt.
Volg die boeiende geschiedenis in woord en beeld in dit prachtige, rijk geïllustreerde boek.

Gekke verhalen, mooie avonturen met God: je vindt ze allemaal in dit boek dat Paulus
volgt tijdens zijn verblijf in Filippi, en dat ook de brief die hij later aan de christenen in
die stad schreef behandelt. Het boek vertelt niet alleen de verhalen van Paulus maar ook
die uit het leven van de schrijver, Hans Eschbach. Het boek kan als dagboek gebruikt
worden en neemt je op een nieuwe manier mee in de Bijbel.

Verschijnt in november

12
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Doelgroep volwassenen

Doelgroep volwassenen

ISBN 978 90 323 00876

ISBN 978 90 323 00951

Paperback, 128 pagina’s

Verschijnt in oktober

Paperback, 144 pagina’s

€ 12,50

ibb.nu
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KINDEREN

KINDEREN

Herziene herdruk

B-boekjes Bijbel
Tekst Annette Doggen
Illustraties Michel de Boer

De Bijbel voor peuters
Sommige mensen vragen zich af of de Bijbel
eigenlijk wel een boek voor (jonge) kinderen
is. Het zou te moeilijk zijn, te gewelddadig,
te indoctrinerend, enzovoort. Maar de Bijbel
zelf laat er geen misverstand over bestaan
dat het voor ouders - en de gemeenschap
om hen heen - een vanzelfsprekendheid
is (of hoort te zijn) om kinderen van jongs
af aan op te voeden met de liefde en de
kennis van God, zoals bijvoorbeeld blijkt
uit Deuteronomium 6:4-7
Luister, Israël: de HEER, onze God, de
HEER is de enige! Heb daarom de HEER,
uw God, lief met hart en ziel en met inzet
van al uw krachten. Houd de geboden die
ik u vandaag opleg steeds in gedachten.
Prent ze uw kinderen in en spreek er
steeds over, thuis en onderweg, als u
naar bed gaat en als u opstaat.
De Bijbel is onmisbaar in de geloofsoverdracht, het is de bron van waarheid, wijsheid
en heil.
Omdat de taal van de Bijbel en de onderwerpen die erin staan niet helemaal
aansluiten bij de leefwereld en het begrip
van jonge kinderen, is het mooi dat er in
Nederland al ongeveer drie eeuwen een
traditie van kinderbijbels ontwikkelen
bestaat. De IBB, en breder Scripture Union,
nemen al meer dan anderhalve eeuw deel
aan deze ontwikkeling. Door zorgvuldige
selecties van verhalen, door afgestemd

taalgebruik en aansprekende illustraties,
dragen kinderbijbels, losse bijbelverhalen
voor kinderen en bijbelse dagboeken bij aan
de geloofsoverdracht.
Deze hernieuwde uitgave van de B-boekjes
Bijbel mag daar ook weer een plek in vinden.
Naast de vertrouwde verhalen op rijm waar
peuters zo van genieten, zijn achter in het
boek toelichtingen voor de ouders/opvoeders
opgenomen om het verhaal te plaatsen in
de bijbelse context. Ook zijn er bij elk
verhaal eenvoudige verwerkingssuggesties
om met je peuter te doen en is er een kort
gebed toegevoegd. Bovendien vind je er
informatie over bijbellezen en bidden met
peuters.
Extra bonus: een boekenlegger en een
deurhanger (niet storen, wij lezen).
Kortom, genoeg mogelijkheden om het je
kinderen in te prenten en er over te blijven
praten!

Twintig bijbelverhalen op rijm om thuis
voor te lezen, voor het peuterwerk in

Annette Doggen

Schrijver B-boekjes en LEEF!

de kerk, op de peuterspeelzaal en in de

Doelgroep kinderen 2-4 jaar
ISBN 978 90 323 00326
Paperback, 288 pagina’s

€ 22,50

kinderopvang.

14
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KINDEREN

KINDEREN

Serie B-boekjes
Tekst Annette Doggen
Illustraties Michel de Boer
Doelgroep kinderen 2-4 jaar
Hardcover, 32 pagina’s

€ 6,25 per stuk
(per 1-1-19 € 6,50)

Noach

ISBN 978 90 323 09565

Basisboekjes met een bijbelverhaal op rijm en vrolijke tekeningen van Michel de
Boer voor peuters en jonge kleuters. De serie B-boekjes bestaat uit 20 deeltjes,
10 deeltjes bij het Oude en 10 deeltjes bij het Nieuwe Testament. Peuters worden
enthousiast van het diertje dat op elke pagina aanwezig is! De tips voor spelletjes,
knutselen, en voor gebed of gesprek maken het boekje heel geschikt voor gebruik
thuis en in groepen.

Abraham

ISBN 978 90 323 09527

Jozef

ISBN 978 90 323 09596

Mozes

ISBN 978 90 323 09558

Kinderzegening
ISBN 978 90 323 09671

Zacheüs

ISBN 978 90 323 09657

Bartimeüs

Brood en vis

ISBN 978 90 323 09619

ISBN 978 90 323 09626

Paasfeest

Pinksterfeest

ISBN 978 90 323 09589

ISBN 978 90 323 09701

De goede vader
ISBN 978 90 323 09572

Paulus

ISBN 978 90 323 09664

Ook verschenen in het Duits
Te verkrijgen bij de Bibellesebund
(www.bibellesebund.de)

Woestijnreis

ISBN 978 90 323 09688

Nehemia

ISBN 978 90 323 09695

16
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Ruth

ISBN 978 90 323 09633

Daniël

ISBN 978 90 323 09602

Me e r in fo r mat i e v i nd j e op www.i b b .nu

David

Elia

ISBN 978 90 323 09541

ISBN 978 90 323 09640

Kerstfeest

Vier vrienden

ISBN 978 90 323 09510

Uitgaven in meerdere talen zijn in
ontwikkeling.

ISBN 978 90 323 09534

ibb.nu
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KINDEREN

KINDEREN

Dvd’s bij de B-boekjes

Mijn bolleboos
Bijbels Memo Spel

Animatie Misja Jonker
Elke dvd bevat 4 bijbelverhalen in animatie, themaliedjes
gezongen door de Kids Crew, en doe-mee-verhaaltjes.

Tekst Annette Doggen
Illustraties Michel de Boer

Dvd serie rood:

Abraham, David, Kerstfeest,
Vier vrienden
Dvd serie geel: Jozef, Daniël, Bartimeüs, Brood en vis
Dvd serie blauw: Noach, Jozef, De goede vader,
Paasfeest
Dvd serie oranje: Woestijnreis, Nehemia,
Kinderzegening, Pinksterfeest
Dvd serie groen: Ruth, Elia, Zacheüs, Paulus
DV D

B-

Vertel elkaar de bijbelverhalen terwijl je de memorykaartjes verzamelt.
Een leuk spel bij de bekende illustraties uit de B-boekjes. Het spel is
ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Bibellesebund, Duitsland.

b

oe

kje

Doelgroep kinderen 2-4 jaar

s

Nederlandstalig, 30 minuten

€ 12,95 per stuk
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Abraham, David, Kerstfeest, u
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Vier vrienden
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Bijbelverhalen Kleurboek
bij de B-boekjes
Tekst Annette Doggen
Illustraties Michel de Boer
De bijbelverhalen kleuren, bijbelliedjes zingen én een bijbels memoryspel!
Hier krijgen peuters en kleuters nooit genoeg van.

… God is de Vad

er van jou en Mij.

… God

helpt

ia.

Nehem

.

raham

gt Ab

ie krij

l famil

e
… zove

Doelgroep kinderen 2-5 jaar
ISBN Oude Testament 978 90 323 00609
Kijk naar de reg

ISBN Nieuwe Testament 978 90 323 00630

enboog …

Cahier, 24 pagina’s

€ 6,25
mét

Doelgroep vanaf 3 jaar

Cadeautip voor de feestdagen

oryspel

mem

Oude Testament

18
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Nieuwe Testament

Wie verzamelt de meeste paren?

ISBN 978 90 323 00784
Doosje met 40 speelkaarten

€ 9,95

ibb.nu

2018 | 2019

|

19

KINDEREN

KINDEREN

Knieboeken

KIJK NOU!

Paasfeest, Pinksterfeest en Kerstfeest
Tekst Annette Doggen
Illustraties Michel de Boer

Doelgroep kinderen 2-4 jaar

B-boekjes

B-boekjes

LEEF!

LEEF!

ISBN Kerstfeest 978 90 323 00746

€ 15,00 per deel

Annette Doggen met tekeningen van Michel de Boer

bij het B-boekje
Tekst Annette Doggen
Illustraties Michel de Boer
In het pakket vind je een kleurboekje met stickers;
kerstboomhangers; een lampje; een engel en een
spel met een plaatjesdobbelsteen. Voor urenlang
kerstplezier met uw peuter/kleuter!

Kleu
én

stick

€ 7,50

ren

ers!

Kortingsprijzen in overleg bij afname
vanaf 10 exemplaren
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Tekst Lois Rock
Illustraties Alida Massari

ISBN Pinksterfeest 978 90 323 00821

Kerstfeest knutselpakket

ISBN 978 90 323 00739

Tekst Peter Martin
Illustraties Len Epstein

Bijbelwoorden
voor kinderen

PINKSTERFEEST

Annette Doggen met tekeningen van Michel de Boer

Doelgroep kinderen 2-5 jaar

Tekst Josh Edwards
Illustraties Emiliano Migliardo

En God zei…

ISBN Paasfeest 978 90 323 00814

Zet het boek op schoot, sla de platen om en lees
de tekst voor. Samen genieten van verhalen van de
christelijke feesten; helemaal leuk als je het aan
meerdere kinderen tegelijk wilt voorlezen.

PAASFEEST

Zoekboek bij de Bijbel

Speur-je-suf Bijbel

Me e r in fo r mat i e v i nd j e op www.i b b .nu

In dit boek zijn bijbelverhalen
getekend met grapjes van de
tekenaar en fouten die hij opzettelijk gemaakt heeft. Bij elke
tekening staat in welk bijbelboek
je het verhaal kunt vinden,
zodat de vragen erbij beantwoord
kunnen worden.

Cadeautip!
Doelgroep kinderen 4-8 jaar
ISBN 978 90 323 00500
Hardcover, 20 pagina’s

€ 8,95

Kinderen kunnen de details
opspeuren van de geweldige
bijbelverhalen. Waar je die
verhalen kunt lezen staat achterin.
Ze speuren zich echt suf op de
12 bomvolle actie-prenten die
allemaal even boeiend, informatief
en vooral erg vermakelijk zijn.

Cadeautip!
Doelgroep kinderen 5-10 jaar
ISBN 978 90 323 00531
Hardcover, 32 pagina’s

€ 8,95

Een prachtig geïllustreerde
kinderbijbel voor kinderen van
ongeveer 5 -9 jaar met 20
bijbelverhalen die er toe doen.
Aangevuld met bijbelverzen die
ons oproepen om Gods woorden
in praktijk te brengen.

Cadeautip!
Doelgroep kinderen 5-9 jaar
ISBN 978 90 323 00586
Hardcover, 128 pagina’s

€ 17,95

ibb.nu

2018 | 2019
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Mega

Knots

Aan de kant voor… Hannes
Tekst Harry Voß
Illustraties Jörg Peter

Bijbelverhalen puzzelpret met potlood en pen
Tekst Juliet David

Hannes doet steeds stuntelige, vreemde, grappige dingen. Maar soms ook iets waar je
over na blijft denken. Juffrouw Rozenboom uit de kerk heeft haar handen vol aan Hannes…
15 strips lang lachen!

Twee boeken boordevol puzzelpret, kleurplaten,
van stip-tot-stip en stickers plakken bij verhalen uit de Bijbel.
Zoveel puzzelpret bij elkaar kom je niet gauw tegen - voor alle leeftijden zit er wel iets bij.
Leuk voor de vakantie!

‘Ik vind Hannes
heel... heel! heel!! leuk’
p
Het is een christelijk boek... Met rare en grapige
ideeën. Ik raad julie aan om dit ook te lezen.
Soms komen er pestkoppen voor in een verhaal.
Maar het loopt altijd goed af hoor. Soms komt
Hannes voor een ander op. Het gaat vaak over
de Here Jezus! Ik vind Hannes het leukst en er
staan grappige platjes plaatjes bij.’

Cadeautip
voor de vakantie!

22
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Doelgroep kinderen 4-12 jaar
ISBN 978 90 323 00661
Paperback, 128 pagina’s

€ 14,50

Me e r in fo r mat i e v i nd j e op www.i b b .nu

Cadeautip
voor de vakantie!

Doelgroep kinderen 4-12 jaar
ISBN 978 90 323 00654
Paperback, 128 pagina’s

€ 14,50

Jaël

8 jaar

Doelgroep kinderen 7-11 jaar
ISBN 978 90 323 00838
Album, 48 pagina’s

€ 9,95

ibb.nu
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Snippers uit de Bijbel
Bijbels dagboek
Tekst Sue Clutterham e.a.

Een heel jaar lang ‘Snippers’ uit de Bijbel verzamelen. Dat doe je
omdat je God beter wilt leren kennen! Er is voor elke dag een
bijbeltekst om te lezen, een pittige puzzel of een gave opdracht en
persoonlijke gebeden.

Doelgroep kinderen van
8-11 jaar
ISBN 978 90 323 00302
Paperback, 192 pagina’s

€ 14,95

Nog meer Snippers uit de Bijbel
Bijbels dagboek

Dagboek voor jonge 10ermeiden
Tekst W.B. Freeman

Dagboek voor 10erjongens
Tekst W.B. Freeman

Tekst Sue Clutterham e.a.

Een nieuw deeltje met weer een jaar lang Snippers verzamelen!
Met alle puzzels en opdrachten erbij is bijbellezen extra leuk!
Elke dag kun je een ‘snipper’ wijzer worden als je wilt. Door de
uitvoering in full colour is dit dagboek extra aantrekkelijk voor de
kinderen!

Doelgroep kinderen van
9-12 jaar
ISBN 978 90 323 00692
Paperback, 192 pagina’s

€ 14,95

Een eigentijds dagboek met inspirerende verhalen en uitspraken
voor meiden van 10-13 jaar om te ontdekken hoe spannend en tof
het leven met God is!

Cadeautip
afscheid basisschool!

Doelgroep meisjes 10-13 jaar
ISBN 978 90 323 14217
Paperback, 294 pagina’s

€ 14,95

Een boek boordevol zaken voor jongens van 10-13 jaar.
Een duidelijke bijbeltekst en een stevige uitspraak om meer te
begrijpen van wie God is en wat Hij in hun leven wil doen.
Doelgroep jongens 10-13 jaar
ISBN 978 90 323 14224
Paperback, 294 pagina’s

Cadeautip
afscheid basisschool!

€ 14,95

op Expeditie met

Bijbelboekzoeker

Jara, Joep en Jasmijn

Ontwikkeld door Bibellesebund, Duitsland

Strips Pierre-Yves Zwahlen en Jean-Charles

“Mijn zoon Jon en ik

Obadja

zijn
met veel plezier op expeditie gegaan met Jara, Joep
en Jasmijn. Het was bijzonder om de verhalen over
Adam, Abraham en Isaäk op deze manier te beleven
en te onderzoeken wat we hier in ons eigen leven
mee kunnen doen.

Romeinen
Job

Jona

CLC Boeken en Muziek Apeldoorn

s

Inge van Maaren

Luc
a

”

Ga mee op een reis door de tijd en ontdek hoe het zat met het
begin van de wereld - en leer indrukwekkende personen kennen
zoals Adam, Abraham en Isaak! Strip- én bijbels dagboek in één
voor kinderen 9-13 jaar.
Doelgroep kinderen van 9-13 jaar
ISBN 978 90 323 00463
Paperback, 144 pagina’s

€ 9,95

“Het was bijzonder om de verhalen op deze manier te beleven”
24
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Judas

We kijken uit naar een vervolg op dit boekje!
Tot die tijd zijn we tevreden met Snippers uit de
Bijbel.

Terug in het assortiment, in een gewijzigde uitgave maar met de
vertrouwde stickers om handig de bijbelboeken op te leren zoeken.
In de brochure staat extra informatie over de inhoud van de
bijbelboeken , en tips bij het bijbellezen.

Cadeautip

Doelgroep vanaf 9 jaar
ISBN 978 90 323 00845
Brochure, 12 pagina’s

€ 5,95

ibb.nu
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TIENERS

Gebeden voor de

Online met God

WINTER | LENTE | ZOMER | HERFST

WegWijs

voor tieners

Handboek bij de Bijbel

Tekst Claire en Curt Cloninge

Tekst Tim Dowley

Ga online met God! Hij stuurt
je namelijk steeds weer nieuwe
berichten. Bij het lezen van deze
berichten zul je bemoedigd
worden en ontdekken dat God
echt bestaat.

voor pre-teens
Tekst José Korsaan
Bidden met groepen uit de bovenbouw kan een hele uitdaging zijn. De serie ‘Gebeden voor pre-teens’ voorziet in gebeden die kinderen kunnen gebruiken om hardop te
bidden in de groep.

Ga vandaag nog online met
God! Zelfs als je eigen systeem
crasht, zal een liefdevolle mail
van God je weer op je benen
zetten.

Bidden voor: familie, school, regering, natuur, hobby’s, problemen, geloof, beroepen
en van alles. Aangevuld met wetenswaardigheden over bidden en gebed.
Speciaal voor leerlingen op school, kinderen in de kerk, en ook thuis te gebruiken
– voor elk seizoen nieuwe gebeden.

Cadeautip
tienergroep!

Doelgroep tieners 12-15 jaar
ISBN 978 90 323 04416
Paperback, 240 pagina’s

€ 14,25
(per 1-1-19 € 14,95)

Een prachtig naslagwerk vol
wetenswaardigheden over elk
bijbelboek en antwoorden op
veelgestelde vragen. Ontdek
de rode draad door de Bijbel.
Royaal geïllustreerd met
kaarten, veel achtergrondinformatie bij mensen
en tijdbalken, foto’s en
panorama’s.

Doelgroep tieners 11-17 jaar
ISBN 978 90 323 00371
Paperback,240 pagina’s

€ 19,95

#hisstory

Gods verhaal met jou en de wereld
Tekst Armin Kistenbrügge | Illustraties Andreas Sonnhüter

#hisstory vertelt in één adem
over de belangrijkste Bijbelse
episodes: spannend, in een
snel tempo en met prachtige,
grafische illustraties.
De Bijbel in sneltreinvaart,
als het ware. Een boek als een
filmtrailer dat je meeneemt
door het hele verhaal.

Doelgroep kinderen 10-12 jaar
ISBN Winter 978 90 323 00548
ISBN Lente 978 90 323 00555
ISBN Zomer 978 90 323 00562

Voor groepen zijn er kortingen van 10-40%
op de verkoopprijs. Kijk voor de juiste
informatie op www.ibb.nu.
Winter
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ISBN Herfst 978 90 323 00579
Cahier, 32 pagina’s

Doelgroep tieners 13-17 jaar
ISBN 978 90 323 00456
Paperback, 176 pagina’s

€ 4,95 per stuk
Zomer

Herfst

€ 19,95

ibb.nu
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Uitdagende Outfit

Bijdehandboekjes

Een verzameling heldere, humoristische
en inspirerende wijsheden

Cadeautip

Trek aan die geestelijke wapenrusting
Tekst Willie Zeldenrust-ten Harkel

Paperback, 160 pagina’s

Honor Books, Colorado
Boekjes om bij de hand te hebben of om cadeau te doen!
Om te lezen met een lach of een traan, diepzinnig en toch praktisch
voor verschillende doelgroepen en in allerlei situaties.

€ 6,95 per stuk
(per 1-1-19 € 7,00)

Een helder en eigentijds boek over elk onderdeel van de geestelijke wapenrusting uit
Efeziërs 6. Met persoonlijke anekdotes en voorbeelden uit het leven gegrepen.
Geschikt voor persoonlijk gebruik en in de groep.

Perikelen rondom een boek…
Levenservaringen

Voor moeders

ISBN 978 90 323 12527

Voor vaders

ISBN 978 90 323 12565

Voor opa’s en oma’s
ISBN 97890 323 12671

Het heeft me bijzonder verrast dat ik ook
veel van mijn eigen levenservaringen
in dit boek kon verwerken waardoor
het een persoonlijk verhaal geworden
is, waar velen zich in zullen herkennen.
Uitdagende Outfit is een gemakkelijk
leesbaar boek geworden met alledaagse voorbeelden over een ogenschijnlijk
moeilijk onderwerp.

Voor jonge christenen
ISBN 978 90 323 12589

Nadat het boek is verschenen heb ik
zoveel positieve reacties van de lezers
ontvangen dat dit mij toch wel erg
verrast heeft. De boodschap die ik heb
geprobeerd door te geven lijkt over te
komen.

Voor tieners

ISBN 978 90 323 12633

Over vriendschap
ISBN 978 90 323 12619

Voor studenten

ISBN 978 90 323 12534

Over liefde

ISBN 978 90 323 12602

Voor iedereen

ISBN 978 90 323 12510

Voor een nieuwe start
ISBN 978 90 323 12688

Over gebed

ISBN 978 90 323 12596

Voor tussendoor
ISBN 978 90 323 12640

Het is mogelijk om van een van deze boekjes een speciale (school)uitvoering te laten maken,
met een eigen pagina erin en een eigen logo op de voorkant.

Neem contact op met www.ibb.nu en informeer naar de mogelijkheden.
28
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Mijn debuut Uitdagende Outfit heeft tot
veel méér geleid dan ik ooit had
gedacht of verwacht en daarvoor komt
God alle eer toe. Mijn dankwoord voor
in mijn boek heb ik afgesloten met een
tekst uit Romeinen:
Alles is uit Hem ontstaan, alles is door
hem geschapen, alles heeft in hem zijn
doel. Hem komt de eer toe tot in
eeuwigheid. Amen.
(Romeinen 11:36)
Deze tekst is hier ook zeker op zijn
plaats.
Willie Zeldenrust-ten Harkel

Gespreksvragen
Bij het bestuderen van de Efeziërsbrief
stuitte mijn man op de wapenrusting
waar hij een preek over wilde maken.
Wij hadden op een gegeven moment
echter zoveel studiemateriaal over
de wapenrusting verzameld dat hij er
niet één maar acht preken over heeft
gemaakt. Persoonlijk werd ik zo gepakt
door de boodschap die in elk onderdeel van de geestelijke wapenrusting
verborgen lag, maar te veelomvattend
bleek voor de preken, dat bij mij het
verlangen ontstond om onze ontdekkingen ten aanzien van de door Paulus
aangereikte geestelijke wapenrusting
in een boekwerk te verwoorden.

Vanuit gespreks- en studiekringen heb
ik een aantal keren de vraag gekregen
of ik er ook gespreksvragen bij zou
willen maken, zodat het boek gemakkelijker in kringen gebruikt kan worden.
Ondertussen heb ik bij elk hoofdstuk
zeven vragen opgesteld die zowel voor
persoonlijk gebruik als ook voor
gespreks- of bijbelstudiegroepen van
toegevoegde waarde zijn.
De spreekbeurten die ik over dit onderwerp heb mogen doen, zijn prachtige
ontmoetingen geweest en ik zie uit
naar de spreekbeurten die het volgend
seizoen op het programma staan.

Doelgroep volwassenen
ISBN 978 90 323 00777
Paperback, 192 pagina’s

€ 17,50

Gespreksvragen zijn te downloaden van

www.ibb.nu/uitdagendeoutfitgespreksvragen.html
ibb.nu
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Dansend door de dag

De stilte spreekt

Gedachten & gebeden voor vrouwen

Tekst Tom Wright

Tekst Marion Strout

Een bijbels dagboek vol gedachten en gebeden uit het dagelijks leven
van een vrouw. Inspirerend en uitdagend, aansprekend voor vrouwen
in elke levensfase. Een heerlijk boek vol levensechte gedachten en
gebeden, bijbelteksten en toepasselijke citaten die je helpen om
lichtvoetig en vrij door de dag te bewegen.
ISBN 978 90 323 00470
Paperback, 176 pagina’s

€ 14,95

Het evangelie centraal
Het evangelie centraal in leiderschap

Het evangelie centraal in je werk

Dienen zoals God het bedoelt
Tekst Steve Timmis

Werken zoals God het bedoelt
Tekst Tim Chester

In 14 hoofdstukken, die worden
afgesloten met gespreksvragen,
komen zowel positieve als
negatieve voorbeelden van
leiderschap in de Bijbel aan
de orde. Verrassend eigentijds
– elke lezer zal er iets van
kunnen toepassen op zijn of
haar leven.

Korte, inspirerende meditaties waarmee je je leefwereld kunt
onderzoeken en waarin je Gods aanwezigheid kunt ontdekken.
Dit boek brengt je tot rust door de manier waarop het geschreven
en geïllustreerd is. ‘Bidden is… God in mij en ik in Hem.’

€ 7,95

ISBN 978 90 323 00487
Hardcover, 94 pagina’s

God is dichtbij

Dagboek voor bijzondere mensen
Tekst Margreet Nagtegaal

ISBN 978 90 580 45164
Paperback,160 pagina’s

€ 11,90

In 13 hoofdstukken, die worden
afgesloten met gespreksvragen,
kunnen we ontdekken dat de
werkplek een plaats van
bediening en van aanbidding
voor God kan zijn. Zien we
gelegenheid om op de juiste
manier van ons geloof te
getuigen?

ISBN 978 90 580 45157
Paperback,120 pagina’s

€ 11,90

Het evangelie centraal in je huwelijk

Het evangelie centraal in je kerk

Mens worden zoals God het bedoelt
Tekst Tim Chester

Gemeenschap zijn zoals God het bedoelt
Tekst Steve Timmis en Tim Chester

In 15 hoofdstukken, die worden
afgesloten met gespreksvragen,
kunnen we zien hoe een goed
begrip van het evangelie kan
leiden tot een gezond, gelovig,
en zinvol huwelijk. Het huwelijk
als beeld van de eenheid van
Christus met de mensen die Hij
heeft gered.

Een jaarboek voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Dit dagboek helpt je te groeien in je
geloof in God. Je kunt het met elkaar in een groep
lezen, maar het is ook als een persoonlijk dagboek
te gebruiken. Het dagboek helpt je om te ontdekken
dat God altijd dichtbij is.

In 17 hoofdstukken, die worden
afgesloten met gespreksvragen,
gaan we naar principes van hoe
een gemeente die het evangelie
centraal stelt er in de praktijk uit
zou moeten zien. In het boek
worden vragen gesteld die
leiden naar een goede doordenking van Gods bedoeling en naar
nieuwe keuzes.

ISBN 978 90 323 16495
Paperback, 384 pagina’s

€ 17,50
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ISBN 978 90 580 45041
Paperback,126 pagina’s

€ 11,90

ISBN 978 90 580 45034
Paperback,128 pagina’s

€ 11,90

ibb.nu
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Bijbelstudies van Warren W. Wiersbe
Daniël

Kolossenzen

Toegewijd aan God

Verankerd in God

Boekjes met negen tot elf heldere
en praktische studies uit het
boek Daniël of de brief aan de
Kolossenzen om te gebruiken
in een (kleine) groep, of voor
persoonlijke studie. Aan de hand
van vragen en praktische toepassingen word je geholpen om Gods
woorden in praktijk te brengen.

E100 is een internationaal programma van Scripture Union voor
volwassenen, tieners en kinderen dat een eerste of hernieuwde
impuls geeft om met bijbellezen te beginnen.
Kijk op www.ibb.nu voor downloads bij het programma:
gespreksvragen, bijbelleesplan en suggesties voor de kerken.
Op www.ontdekkingsreisdoordebijbel.nl staan nog meer verhalen
voor kinderen.

Op weg naar het doel

ISBN Daniël 978 90 323 91515
ISBN Kolossenzen 978 90 323 91522
Paperback, 120 pagina’s

100

Ontdekkingsreis
door de Bijbel

Ontdekkingsreis
door de Bijbel

In honderd teksten
door de Bijbel

Gods woorden voor jou

Tekst Whitney T. Kuniholm

Tekst Natalie Enns e.a.

Tekst Maggie Barfield, e.a.

Dit boek heeft een bundeling van zorgvuldig
uitgekozen bijbelgedeelten – 50 uit het
Oude en 50 uit het Nieuwe Testament.
Die gedeelten geven de rode draad weer
van Gods boodschap in de bijbel.

Honderd bijbelgedeelten vormen een rode
draad door de Bijbel, aangevuld met
prachtige foto-illustraties, vragen die als
een eyeopener kunnen zijn, en persoonlijke
gebedssuggesties.

In 20 interessante ontdekkingsreizen door
de Bijbel ontdekken kinderen van 7-12 jaar
wat de Bijbel hun te vertellen heeft. Een
boek vol prachtige tekeningen op uitklappagina’s, weetjes en dingen om te doen.

€ 6,50 per stuk

Bijbelstudies van Dr. Ken Curtis
Een serie inspirerende, bemoedigende, pastorale bijbelstudies over drie
vertrouwde bijbelgedeelten. Voor persoonlijk gebruik en ook te gebruiken
in kleine groepen of kerkelijke kring. Via de hoofdstukselectie navigeer je
op een handige manier snel naar de verschillende filmfragmenten.

Uitgegeven in samenwerking:
NEEMA, Quartel Media en Internationale
Bijbelbond

€ 9,99 per dvd

Uitgebreid studiemateriaal is (gratis) te verkrijgen via www.ibb.nu

Psalm 23

Onze Vader

Zaligsprekingen

Je hoeft niet bang meer te zijn

Je hoeft niet alleen meer te zijn

Je hoeft niet boos meer te zijn

ISBN dvd 978 94 910 01291
Speelduur ca. 106 minuten

ISBN dvd 978 94 910 01482
Speelduur ca. 95 minuten

ISBN dvd 978 94 910 01918
Speelduur ca. 90 minuten

Download gratis:

Download gratis:

Download gratis:

Cadeautip
belijdenisgeschenk!
Doelgroep volwassenen

Doelgroep tieners 15-19 jaar

Doelgroep kinderen 7-12 jaar

ISBN 978 90 323 17720

ISBN 978 90 323 00685

ISBN 978 90 323 17713

Paperback, 160 pagina’s

Paperback, 160 pagina’s

Wire spiral, 128 pagina’s

€ 12,95
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€ 12,95

€ 14,95
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De Internationale
Bijbelbond staat wereldwijd
(als Scripture Union)
ten dienste van de kerk.
Heel veel uitgaven zijn
gericht op ondersteuning
van het werk in en
vanuit de kerk.
LEEF! voor de kerken (pagina 42) is een sprankelend
programma voor kinderen van 2-4 jaar. De verhalen
uit de B-boekjes komen helemaal tot leven in alle
activiteiten die aangeboden worden. Een geweldige
kans voor kerken om de bijbelse boodschap jonge
peuters al eigen te maken.

IBB voor de kerken

De serie ‘Gebeden voor pre-teens’ (pagina 26) helpt
10 tot 12-jarigen op weg om te bidden voor een
variëteit aan onderwerpen in hun eigen leven en in
de maatschappij.
Wil je met jongeren de rode draad door de Bijbel
volgen? Dan vind je een goede basis in ‘In 100 teksten
door de Bijbel’ (pagina 33), een samenvatting van
de bijbelboeken, aangevuld met overdenkings- en
gespreksvragen en gebedssuggesties. Dit boekje is
ook heel geschikt als belijdenisgeschenk.
Steeds meer kerken kiezen voor intergenerationeel
kerkzijn. Met ‘Samen Ontdekken’ (pagina 36) kun
je met de hele gemeente van jong tot oud een
bijbels thema of verhaal onderzoeken en beleven.
Een mooi programma voor de hele kerk, of bijvoorbeeld gezinsdiensten.
De programma’s ‘Christianity Explored’, ‘Life
Explored’ en ‘Discipleship Explored’ (pagina 40/41)
bieden prachtig cursusmateriaal om de gemeente
een stevige geloofsbasis mee te geven en verder te
groeien. De eerste twee cursussen zijn heel geschikt
om ook mensen van buiten de kerk voor uit te nodigen.
Discipleship Explored biedt meer verdiepende onderwerpen in het navolgen van Jezus.
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Wij komen graag
naar u toe!
De IBB verzorgt presentaties over
haar werk en om de verschillende
programma’s te introduceren.
Informeer naar de mogelijkheden door
• een e-mail te sturen naar info@ibb.nu
• of bel met (085) 489 63 70.

“Laat de Bijbel spreken in en door de kerk!”
ibb.nu
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Samen Ontdekken
Leer Jezus beter kennen in jouw kerk
Ontwikkeld door Scripture Union UK

Iedereen is welkom!
Samen Ontdekken is een nieuw en praktisch
programma waarmee mensen Gods Woord
kunnen onderzoeken en zijn stem kunnen
horen op een manier die aansluit bij hun
leerstijl. Het plaatst de Bijbel in het hart
van de gemeente. De twaalf bijeenkomsten
behandelen elk een relevant thema die in
willekeurige volgorde kunnen plaatsvinden
en waar zo’n 1,5 - 2 uur voor elke bijeenkomst nodig is.
Iedereen is welkom! Er zijn geen belemmeringen om mee te doen aan dit programma.
Samen Ontdekken is geschikt voor alle
leeftijden en kan in zowel grote als kleine
groepen gebruikt worden, zoals huisgroepen,
schoolklassen of kerkgemeenschappen.
De kracht van deze bijeenkomsten is om
met jong en oud, van denker tot doener,
in gesprek en in actie te komen. Zo ontstaan
er nieuwe contacten tussen verschillende
generaties.
Elke bijeenkomst is in zes eenvoudige stappen uitgewerkt: bereid je voor; introduceer
de Bijbel; gebed en lied; ga op onderzoek;
deel; en dank. De vierde stap ‘ga op onderzoek’ vormt de kern van Samen Ontdekken.
Hier gaan de deelnemers in verschillende
ontdekzones uiteen. De ontdekzones spelen
in op de verschillende persoonlijke leerstijlen
van mensen. Zo leert de één beter door
creatief bezig te zijn, door hardop te denken
of door te lezen, terwijl een ander liever
rustig nadenkt, iets ervaart of observeert.
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Bij de handleiding hoort ook digitaal materiaal
dat je kunt downloaden op
www.samenontdekken.nu.
De programmaonderdelen die in PowerPoint
staan, kun je zelf naar wens aanpassen.
Ook de vragen, de bijbelteksten en de uitleg
van elke zone kunnen uitgeprint worden
zodat alle deelnemers het benodigde materiaal ter beschikking hebben.
Het programma Samen Ontdekken is
ontwikkeld door Scripture Union in Engeland
en daar jarenlang uitgeprobeerd. De uitwerking van de methode is onderzocht en
de resultaten zijn prachtig en veelbelovend.
Graag horen we jullie reacties op het
programma als je ermee aan de slag bent
gegaan.

José Korsaan

Twaalf thematische bijeenkomsten om met
jong en oud samen de Bijbel te ontdekken en
het geloof te beleven. Met gezamenlijke
programmaonderdelen en keuze aan Kleur-,
Media-, Praat-, Woord-, Doe-, en Stiltezones.

Doelgroep kinderen en volwassenen
ISBN 978 90 323 00708
Cahier, 60 pagina’s + aanvullend digitaal pakket

€ 19,95

ibb.nu
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Gemeente Groei Groepgespreksstof

Waarom ik al 20 jaar enthousiast ben over GGG

16 thema’s voor het geloofsgesprek
Schrijvers 2018: ds. Pieter Both, ds. Jaap Hansum, ds. Peter Smilde

Het materiaal is geschreven voor kleine huiskamerkringen. Mensen die
bij elkaar komen om hun geloof met elkaar te delen en samen uit te
dragen. Het groeigroep-materiaal is een leidraad voor deze kringen en
biedt stof voor 16 bijeenkomsten.

De studies zijn ontwikkeld door het
Evangelisch Werkverband binnen de
Protestantse Kerk en uitgegeven in
samenwerking met de Internationale
Bijbelbond.

Me e r in fo r mat i e v i nd j e op www.i b b .nu

Dat betekent dat je zelf verwoordt wat het
Woord van God met jou doet. Hoe is dat
Woord in jouw leven werkelijkheid geworden?
Wat voor vragen roept dat bij jou op?
Door dat met elkaar te delen krijgen Gods
woorden gezicht en worden ze concreet.
Deze manier van spreken met elkaar is
eindeloos boeiend. Door zo van hart tot hart
te delen, ontstaat er werkelijke christelijke
gemeenschap. Dan leef je op een natuurlijke
manier met elkaar mee.

Daarom blijft een investering in kleine
groepen van groot belang voor je eigen
geloofsleven en voor de opbouw van de kerk
vandaag en morgen.

Ds. Jelle de Kok

Voorzitter landelijke werkgroep GGG

Sterk en moedig als Jozua

De hoop die in ons leeft

Leven met de Psalmen

Binnengaan in het beloofde land

Jezus volgen in een verwarrende tijd

Oefenen in Gods aanwezigheid

ISBN 978 90 323 00937
2018, paperback, 144 pagina’s

|

Je zou kunnen zeggen dat de groep het
‘geestelijke gezin’ is waarbinnen je als
gelovige kunt groeien om zelf weer anderen
te helpen.

Bovendien zie ik de gaven van de Geest op
een heel natuurlijke manier functioneren in
kleine groepen. De ongedwongen kleine
groepen zijn een krachtige basisvorm van
de christelijke geloofsgemeenschap.

Hoe kun je sterk en moedig het Koninkrijk binnengaan? Jozua ‘liep
stage’ bij Mozes en leerde waar hij zijn kracht vandaan moest halen
voor de strijd. Mozes leerde hem de geestelijke wapenrusting aan te
trekken.

38

Als pionier van de Gemeente Groei Groep
ben ik nog steeds enthousiast over het
concept van de GGG. Dit materiaal nodigt je
uit tot een geloofsgesprek.

€ 8,95

De eerste brief aan Petrus roept op om de liefde van Christus aan de
wereld te tonen, het daarbij horende lijden te aanvaarden en de hoop
die Jezus in je hart heeft geplant te koesteren.

ISBN 978 90 323 00715
2017, paperback, 144 pagina’s

€ 8,95

Psalmen spreken de taal van poëzie en gebed. Ze helpen je om ieder
aspect van je leven neer te leggen bij en te bespreken met Hem die
ons kent en liefheeft.

€ 8,95

ISBN 978 90 323 00524
2016, paperback, 128 pagina’s

ibb.nu
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Wat is het beste nieuws dat je ooit gehoord hebt?

Wat is de puurste liefde die je kent?

Christianity Explored is
een korte cursus die je
helpt iets te begrijpen
van het christelijk geloof
en het leven van Jezus.
In zeven bijeenkomsten
worden drie vragen
besproken die dicht
bij het hart van het
christelijke geloof
komen: Wie is Jezus?
Waarom kwam Hij?
En wat betekent het om
Hem te volgen?

Discipleship Explored is
een cursus die (nieuwe)
gelovigen helpt te
doordenken wat het
betekent een echte
discipel van Jezus
Christus te zijn. Deze
verdiepingscursus neemt
de deelnemers in acht
weken mee door de brief
van Paulus aan de
Filippenzen.

Handboek

Werkboek

Dvd

ISBN 978 90 323 00760
Paperback, 160 pagina’s

ISBN 978 90 323 00678
Paperback, 80 pagina’s

ISBN 978 90 323 00807
144 min, Nederlands ondertiteld

€ 17,50

€ 7,50

€ 19,50

Werkboek

ISBN 978 90 323 00890
Paperback, 96 pagina’s

€ 17,50

€ 7,50

Soul

Wat is het mooiste cadeau dat God je kan geven?
Life Explored is een
cursus die mensen helpt
ontdekken waar ze nu
werkelijk voor leven en
ons toont hoe God, in
Christus, ons diepste
verlangen naar geluk
beantwoordt. In zeven
bijeenkomsten wordt
nagedacht over het
verlangen en het zoeken
naar geluk en waarom
het zo lastig vast te
houden is.

Handboek

ISBN 978 90 323 00883
Paperback, 112 pagina’s

Dvd

ISBN 978 90 323 00906
126 min, Engelstalig (pdf
Nederlandse tekst op de site)

€ 19,50

Door tijdens Christianity Explored

Op reis door het Markusevangelie
In 7 korte films neemt Nate

samen het Markusevangelie te lezen,
krijgen zoekers een helder beeld van
wie Jezus is, en blijft er voor de

Morgan Locke de (jonge)

cursusleider iedere cursusronde

kijker mee langs de belang-

iets nieuws te ontdekken.

rijkste passages uit Markus.

Dat geeft mij voldoening en vreugde.

Hij legt uit. En hij daagt uit.
Soul is zeer geschikt als
persoonlijk bijbelstudie-

Alrik Vos | Heerhugowaard

materiaal, maar ook voor
groepswerk. De dvd van

Handboek

Werkboek

Dvd

ISBN 978 90 323 00753
Paperback, 128 pagina’s

ISBN 978 90 323 00722
Paperback, 64 pagina’s

ISBN 978 90 323 00791
153 min, Nederlands ondertiteld

€ 17,50

€ 7,50

€ 19,50

Soul is goed te gebruiken
bij de cursus Christianity
Explored. Op www.ibb.nu/
christianity-explored.html
kun je beknopt gespreksen verwerkingsmateriaal
downloaden voor alle

Dvd

ISBN 978 90 323 00968
96 min, Nederlands ondertiteld

€ 19,50

Presentatie programma

Graag presenteren wij dit nieuwe programma
en lichten wij de mogelijkheden toe. Nodig ons
hier gerust voor uit!

Meer informatie vind je op www.ibb.nu

Explored-cursussen.
40
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PROGRAMMA VOOR DE KERKEN

PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS

LEEF!

LEEF!

voor de kerken

Hét christelijke peuterprogramma
voor de kinderopvang

De methode is afgestemd op de ontwikkeling van het jonge kind (2-4 jaar)
waarin de geloofsontwikkeling voorop staat.
Ondersteunend materiaal
Bij de lessen wordt gebruik gemaakt van de serie B-boekjes, de bijbehorende
dvd’s en 3 knieboeken van Kerstfeest, Pasen en Pinksteren. Bij de handleiding
wordt een cd-rom geleverd met 80 kleurplaten.
Inhoud
De methode bestaat uit 20 lessen bij het Oude- en 20 lessen bij het Nieuwe
Testament met 20 lesschetsen voor een herhalingsles. In elke les staat een
thematekst op rijm centraal waarmee de peuters zich eigen kunnen maken
wat God zegt en doet voor hen.

Vanuit principes als voorleven, naleven, uitleven, meeleven en beleven, wil LEEF!
handvatten bieden aan pedagogisch medewerkers en verzorgers. In de verschillende
leeftijdsgroepen wordt gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, geestelijke
vorming, taalontwikkeling, voorbereidend rekenkundig inzicht, de motorische ontwikkeling
en vaardigheden die passen bij de leeftijd van het kind. Informatie zie www.ibb.nu/leef.html
Ondersteunend materiaal
Bij de themaprogramma’s wordt gebruik gemaakt van de serie B-boekjes en knieboeken
met de bijbehorende dvd’s. Bij de handleiding wordt een cd-rom geleverd met aanvullend
materiaal, zoals dagritmekaarten, praatplaten, kleurplaten, verwerkingen, brieven voor
de ouders, e.d.
Inhoud
20 programma’s waar steeds een maand mee gewerkt kan worden.
Elk bijbelverhaal wordt uitgewerkt in enkele thema’s en activiteiten bij de
belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters.

LEEF! voor de kerken

€ 50,00
(prijzen voor aanvullende
modules, zie website)

Heel tevreden
“We gebruiken LEEF! nu al een aantal jaren
voor de allerkleinste kinderen in de kerk en
we zijn er heel tevreden over. Het programma
is een leuke combinatie van verhalen, activiteiten en muziek die goed aansluiten op de
belevingswereld van de peuters. Vooral het
diertje dat op elke pagina van het B-boekje
terugkomt spreekt de kinderen erg aan.
Het programma biedt net dat beetje meer,
dan wanneer je alleen een boek gebruikt
om een bijbelverhaal te vertellen. Zo kun je
uitbreiden met liedjes die passen bij het
onderwerp of kun je met de oudere kinderen
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een kleurplaat maken, die je eenvoudig van
de bijbehorende cd haalt. Je bent zelf vrij
om ermee te doen wat je wilt en zo sluit het
altijd precies aan bij je eigen wensen.”

Gerieke Dunsbergen
GKv Putten

Informatie over de samenstelling en prijzen van de
pakketten LEEF! staan op
www.ibb.nu
De aangegeven pakketvormen
zijn alleen rechtstreeks
via het contactformulier te
bestellen (niet via de boekhandel). Via de site zijn ook
voorbeeldprogramma’s te
downloaden.

ibb.nu
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IBB voor het onderwijs
De IBB wil handvatten bieden aan leerkrachten in het basisonderwijs
en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang om onderwijs te
geven vanuit de christelijke identiteit.

Startpunt is een beproefde en
gewaardeerde methode voor het
godsdienstonderwijs. In twee jaar
tijd kun je honderden verhalen uit
het Oude en Nieuwe Testament tot
de verbeelding van de kinderen
laten spreken.
Om leerlingen uit de bovenbouw op
weg te helpen met bidden, heeft de
IBB vier gebedenboekjes voor
pre-teens ontwikkeld (pagina 26).
Voor elk kind een eigen boekje tegen
aantrekkelijke kortingen.
Doe leerlingen die de basisschool
verlaten eens een bijbels dagboek
cadeau, zoals de dagboeken voor
jonge 10-ermeiden en –jongens
(pagina 25).

Voor de jongste kinderen in de
kinderopvang, peuterspeelzaal of
bij gastouders is het programma
LEEF! beschikbaar (pagina 43).
Dit programma sluit aan bij de
voor- en vroegschoolse leerlijn.

“Laat de Bijbel

spreken op je school!!”

STARTPUNT
Veel scholen en leerkrachten zijn op zoek naar bijbels
verantwoord materiaal bij het bijbelonderwijs op de basisschool.

Hoe werkt Startpunt dat uit?
>> Door een paar keer per week de Bijbel te gebruiken, een chronologisch
vertelrooster.
>> Door bijbelse principes praktisch te leren toepassen in het dagelijks leven.

>> Door confronterend en uitdagend bijbelgebruik rondom een weekthema.

|
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biedt in 2 jaargangen
ruim 80 weken
programma’s voor:
• Groep 1/2
• Groep 3/4
• Groep 5/6
• Groep 7/8

€ 50,00

Doel van STARTPUNT is om kinderen vertrouwd te maken met
de Bijbel en bijbelse principes, die ze toe mogen passen in hun
eigen leven.

>> Door uitnodigend bijbelgebruik waardoor kinderen enthousiast worden
over de Bijbel.

44

Startpunt

per deel

De mappen STARTPUNT worden niet
via de boekhandel
geleverd maar zijn
rechtstreeks via het
contactformulier
op www.ibb.nu te
bestellen.
Daar is ook een
voorbeeldles te
downloaden, evenals enkele kerst- en
paasvieringen.
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Leidraad

Wat God kan doen met een bijbelleesrooster!

Leidraad is het bijbelleesrooster van de Internationale Bijbelbond dat in 2017 al 75 jaar
bestond! Ieder kwartaal verschijnt Leidraad met actuele dagteksten en toepassingen voor
het dagelijks leven als volgeling van Jezus.

Ieder kwartaal maken we Leidraad met
actuele dagteksten en toepassingen
voor het dagelijks leven als volgeling
van Jezus en dat al 76 jaar in 2018!
Leidraad gaat in 4 jaar door het hele
Nieuwe Testament en 8 jaar door het
hele Oude Testament volgens een
leesrooster dat wordt ontwikkeld door
Scripture Union Europe.

Leidraad gaat in 4 jaar door het hele Nieuw Testament en in 8 jaar door het hele Oude
Testament volgens een leesrooster dat werd ontwikkeld door Scripture Union Europa.

Elke dag mag je met Leidraad een
geestelijk ontbijt nuttigen en een
inspirerende dag met God beleven.
De dagteksten bieden steun bij het
vasthouden aan een dagelijkse regelmaat van bijbellezen. Ook voor een
bijbelkring zijn de overdenkingen,
liedsuggesties, gebeden en toepassingsvragen geschikt om ter inspiratie te
gebruiken. Tegenwoordig maken we

“

“Dank voor het

dagelijks onderwijs
in hapklare
brokken!

”
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Als gevolg van een herseninfarct
heeft mijn man een ernstige vorm van
afasie, waardoor hij niet kan spreken.
Wonder boven wonder kan hij wel
lezen. Omdat dit wel veel moeite kost,
is hij heel blij met de grootletterLeidraad! Hij liet mij vol verwondering
zien wat hij zojuist gelezen had.
Wat bleek? Zowel zijn naam als mijn
naam worden tot tweemaal toe in de
tekst genoemd.
We geloofden onze ogen niet!
Nu geloven we dat het gedeelte uit
Efeziërs door Gods genade persoonlijk
op ons mogen toepassen, maar om
het zo letterlijk met onze namen op
papier te zien staan, is echt verbazingwekkend. We geloven niet in briefjes
uit de hemel, maar je zou het nu haast
gaan geloven... We vonden het heel
bemoedigend!

”

een bijbelstudiebrochure als bijlage,
elk kwartaal rond een ander bijbelse
persoon of bijbelboek. We hopen dat
kringen daarmee op ontdekkingstocht
gaan en ontdekken hoe God spreekt in
je leven .
Tot slot wil ik in dankbaarheid voor wat
Gods Woord kan uitwerken twee lezersreacties met je delen.

Annelies Smouter
Eindredacteur Leidraad

“

Ik ben christelijk opgevoed, maar heb
ongeveer zes jaar geleden beslissingen
genomen waarvan ik wist dat God het er
niet mee eens zou zijn. Nu bijna zes jaar
later zit ik in de gevangenis… daaruit
blijkt duidelijk dat ik het dus niet red in
mijn eentje.
Na een tijd boos te zijn geweest op God,
dat Hij me hier liet zitten, merk ik dat
het voor mij een time-out is. Zoals je
die als ouders aan je ongehoorzame
kind geeft. Ook merk ik hier in alles
Gods leiding weer, en sta ik opnieuw
open voor zijn Woord. Dankzij de
Leidraad merk ik dat Hij me niet
vergeten is en nog steeds voor me
zorgt. Dank voor de dagelijkse woorden,
en voor het dagelijks onderwijs in
hapklare brokken!

”

Bestel
Leidraad

via www.ibb.nu
of stuur een briefje
naar Internationale
Bijbelbond,
Antwoordnummer 496,
3800 VB Amersfoort.
Het is ook mogelijk
iemand een geschenkabonnement te geven
voor € 25,- per jaar.
Abonnementskosten
• Nederland:
€ 25,- per jaar
• Buitenland:
€ 50,- per jaar
• Losse verkoop:
€ 7,50
ISSN 0165-3237
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GroeiMagazine

Wat typeert GroeiMagazine?

GroeiMagazine is een kwartaaluitgave van de Internationale Bijbelbond,
gericht op geloofsopbouw en de dagelijkse omgang met God en anderen.

GroeiMagazine wil de Bijbel laten
spreken
Bij het verkennen van een thema gaan
we als redactie eerst na wat de Bijbel
hierover zegt. De bijbelstudie bij het
thema legt de context uit van de bijbelgedeelten die worden aangehaald.
Ook in de andere artikelen laten we
zoveel mogelijk de Bijbel spreken.

In iedere editie vindt u tien artikelen rond een thema, boekentips,
een bijbelstudie en een bijbelleesrooster.

GroeiMagazine biedt verdieping
In onze tijd zijn oppervlakkige antwoorden snel gevonden. Maar vaak zijn
die antwoorden niet afdoende.
GroeiMagazine wil daarom verder
gaan en dieper graven. Dit betekent
onder andere dat we niet voorbij willen
gaan aan gevoelige onderwerpen.
GroeiMagazine is praktisch toepasbaar
Wij geloven dat Gods woorden relevant
zijn voor het leven van alledag. Dat blijkt
niet alleen uit de interviews die we

plaatsen, maar ook uit de verwerkingsvragen en praktische handvatten bij de
artikelen.
‘We concentreren ons op wat christenen
samenbindt: de liefde voor Gods Woord.
Daarom benader ik graag auteurs met
verschillende kerkelijke achtergronden.
Voor 2019 staan diverse artikelen
gepland over hoe we Kerk kunnen zijn
in een veranderende samenleving.
Actueel en heel relevant, ik zie ernaar
uit om hiermee aan de slag te gaan!’

Francisca Folkertsma
Eindredacteur GroeiMagazine

Volgende nummers
>> 2018/4

Samen leven

Met artikelen van o.a. Theanne Boer, Aart de Bonte, Marja Bos,
Wil Doornenbal, Oscar Lohuis en Marije Vermaas

“We concentreren ons op wat christenen samenbindt: de liefde voor Gods Woord.”
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>> 2019/1

Geloven in 2019

>> 2019/2

Omgaan met lijden

>> 2019/3

Leven door de Geest

>> 2019/4

Recht doen

Bestel
Groei

via www.ibb.nu
of stuur een briefje
naar Internationale
Bijbelbond,
Antwoordnummer 496,
3800 VB Amersfoort.
Het is ook mogelijk
iemand een geschenkabonnement te geven
voor € 25,- per jaar.
Abonnementskosten
• Nederland:
€ 25,- per jaar
• Buitenland:
€ 50,- per jaar
• Losse verkoop:
€ 7,50
ISSN 2352-1023
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“Er is een

wereld te winnen
met christelijke boeken”

Voor de boekhandels staan Nathan, Bernard en
Klaas klaar om met raad en daad te willen helpen.

Ook als je iets speciaals zou willen regelen, kun je
altijd bij hen terecht.

“Onze missie
“De basis is het

lezen en kennen
van Gods Woord,
de Bijbel”
Scripture Union Netherlands
Maanlander 14 D-1
3824 MP Amersfoort
Postbus 2554
3800 GC Amersfoort
T (085) 489 63 70
E info@ibb.nu
W www.ibb.nu
IBAN NL29 INGB 0000 6041 96
BIC INGBNL2A
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Bestellingen
CBC ’t Gulden Boek bv, Houten
T (030) 252 66 11 (verkoop)
F (030) 252 66 12
E verkoop@cbcboek.nl
W www.cbc.nl

als CLC Boeken
en Muziek is dat we mensen willen helpen om
God (beter) te leren kennen en om Hem volgen in
hun leven.
De basis is het lezen en kennen van Gods Woord,
de Bijbel. We zijn daarom altijd op zoek naar
materiaal dat mensen kan helpen om de Bijbel
te lezen en beter te begrijpen.
Cursusmateriaal zoals bijvoorbeeld de cursus
Discipleship Explored is daarbij heel waardevol!

Corine Brijs

”

CLC Boeken en Muziek Apeldoorn

Vertegenwoordiging Nederland
Servicebureau voor christelijke boeken
• Klaas Kaan
T (06) 31 04 47 28
E klaaskaan@svcb.nl
• Nathan Oosterom
T (06) 46 22 27 92
E nathanoosterom@svcb.nl
• Bernard van Weeghel
T (06) 22 21 08 54
E bernardvanweeghel@svcb.nl

Lidmaatschap Scripture Union
De Internationale Bijbelbond is onderdeel
van Scripture Union International
W su-international.org

Vormgeving
StudioFrisk.nl * Wendy de Kruijff
Druk
De Groot - grootsgedrukt.nl

Webwinkel
• internationalebijbelbond.kameel.nl

Prijswijzigingen en kennelijke drukfouten
in deze catalogus voorbehouden
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T (085) 489 63 70
E info@ibb.nu

Pagina 14

Pagina 13

Pagina 9

www.ibb.nu

