Bijbelse DAGBOEKEN
voor het nieuwe jaar

Deze flyer is een uitgave van:

Brancheorganisatie voor het
Christelijke Boeken- en Muziekvak

 meditaties van
Henri Nouwen
Voor elke dag van het jaar
Henri Nouwen
Dit boek met dagelijkse meditaties, is
samengesteld uit de spirituele nalatenschap van Henri Nouwen, inclusief niet
eerder gepubliceerde teksten. Het dagboek helpt om een spirituele houding
te vinden in vertrouwelijke relaties en
pijnlijke confrontaties, in persoonlijk
lijden en mededogen.

Bijbels dagboek 
Kracht voor elke dag
Dolf te Velde, Annemarie Kuijvenhoven-Dwarshuis e.a.
Bijbels dagboek is ieder jaar weer een
succesvol dagboek. Dit gevestigde dagboek staat vol afwisselende onderwerpen,
originele teksten en gedegen uitleg waar
je in het dagelijks leven wat mee kunt.
UITG. VUURBAAK | 385 PAG.
STANDAARD FORMAAT | ISBN 9789055605569 | € 11,99
GROOT FORMAAT | ISBN 9789055605576 | € 14,99

UITG. LANNOO | ISBN 9789401460095
GEBONDEN | 384 PAG. | € 19,99

Een dagboek vol geluk
Leo Bormans
Uit psychologisch onderzoek weten
we dat wie zijn geluksmomenten
regelmatig opschrijft effectief
gelukkiger wordt. Dit dagboek
biedt je de ruimte én de inspiratie
om 365 persoonlijke ervaringen op
te schrijven. Inclusief 250 concrete
tips, opgehangen aan de 12 beste
beslissingen die je in leven kunt
nemen om gelukkig te zijn.

Connectie
Voor jonggehuwden
Ds. E. Gouda e.a.
Dit dagboek wil jonggehuw
jonggehuwden leiding geven voor het
leven van elke dag, in goede
en slechte dagen.
UITG. DE BANIER | ISBN 9789087182304
PAPERBACK | 424 PAG. | € 16,95

UITG. LANNOO | ISBN 9789401409513
GEBONDEN | 385 PAG. | € 15,99

De mooiste dagboeken vind je in de christelijke boekhandel!

Psalmendagboek
Een jaar lang leven met de
liederen van Jezus
Tim Keller
Dit dagboek biedt een prachtige
handreiking om een jaar lang intensief met de Psalmen bezig te
zijn, levenslessen eruit te leren
en zo dagelijks je geloofsleven
een krachtige impuls te geven.
UITG. VAN WIJNEN | ISBN 9789051945522
GEBONDEN | 384 PAG. | € 22,50

De mooiste
dagboeken vind je
in de christelijke
boekhandel!
Geloof dat maar
Bijbels dagboek
Arie van der Veer
Op veler verzoek heeft Arie van der Veer een prachtig Bijbels
dagboek samengesteld. Steeds weet hij in een paar zinnen de
essentie van een bepaalde Bijbeltekst weer te geven, waarna hij
een treffende toepassing noteert voor het dagelijks leven.
UITG. VAN WIJNEN | ISBN 9789051944501 | GEBONDEN | 800 PAG. | € 31,00

Spreukendagboek
Gods wijsheid voor het leven
Tim Keller
Spreuken is Gods boek met wijsheid.
In dit dagboek met een dagelijkse
overdenking biedt Tim Keller zijn lezers een pittige les voor elke dag van
het jaar op basis van verschillende
passages in het boek Spreuken.
UITG. VAN WIJNEN | ISBN 9789051945614
GEBONDEN | 384 PAG. | € 19,95

Alle dagen
Bijbels dagboek
Arie van der Veer
In Alle dagen is rekening gehouden
met alle bijzondere momenten in het
kerkelijk jaar. Het is behalve voor persoonlijk lezen en mediteren ook heel
goed te gebruiken voor bijvoorbeeld
openingen van kerkelijke vergaderingen en kringbijeenkomsten.
UITG. VAN WIJNEN | ISBN 9789051945218
GEBONDEN | 768 PAG. | € 22,95

Dagboek Duizendmaal dank
Op zoek naar genade voor elke dag
Ann Voskamp
In 60 overdenkingen voert Ann ons door
een bos van genade waarin we in onze
diepste nood telkens weer Gods adembenemende liefde tegen het lijf lopen. Met
ruimte om je dankpunten op te schrijven en
zo je ogen te openen voor Gods gulheid.
UITG. VAN WIJNEN | ISBN 9789051945676
GEBONDEN | 256 PAG. | € 19,95

Schatgraven in de Bijbel
Dagelijks lezen in Johannes 14-17, Romeinen en Jakobus
Tim Keller & Sam Allberry
UITG. VAN WIJNEN | ISBN 9789051945652 | GEBONDEN | 288 PAG. | € 17,50

Schatgraven in de Bijbel
Dagelijks lezen in Rechters, Galaten en Efeziërs
Tim Keller & Richard Coekin
UITG. VAN WIJNEN | ISBN 9789051945645 | GEBONDEN | 288 PAG. | € 17,50

In 90 dagelijkse hoofdstukken nemen Keller, Allberry &
Coekin je mee om schatten uit Gods woord op te delven.
De zorgvuldige vragen, verhelderende verklaringen en
nuttige aanwijzingen helpen om de Bijbelse boodschap
te begrijpen en in je leven toe te passen.

De mooiste dagboeken vind je in de christelijke boekhandel!

Dagboek Gebroken leven
Op weg naar overvloed voor elke dag
Ann Voskamp
Dagboek Gebroken leven is één
lange prachtige beweging in zestig
stappen, van bedroefde gebrokenheid naar op Christus gerichte
overvloed. Ann Voskamp wijst je
de weg naar het leven waarvoor je
altijd al bedoeld was.
UITG. VAN WIJNEN | ISBN 9789051945591
GEBONDEN | 288 PAG. | € 19,95

Onder ’t heiligend Kruis
U bent mijn Schuilplaats

Bijbels dagboek
R.M. McCheyne

Bijbels dagboek
C.H. Spurgeon

Alleen onder ’t heiligend kruis
kan een pelgrim een veilige reis
maken naar het Vaderlijk Huis.

De dagboekstukjes komen uit het bekende
boek De psalmen Davids van Spurgeon.

UITG. DE BANIER | ISBN 9789087182212

UITG. DE BANIER | ISBN 9789462780231

GEBONDEN | 384 PAG. | € 19,95

GEBONDEN | 384 PAG. | € 19,95

De mooiste
dagboeken vind je
in de christelijke
boekhandel!

Brevier
Vertrouw op Hem
Bijbels dagboek voor kinderen
N.J. Mosterd (red.)
Dit dagboekje helpt kinderen
om zelf in de Bijbel te lezen.
Voor kinderen ouder dan 10
jaar.
UITG. DE BANIER | ISBN 9789462783157
GEBONDEN | 192 PAG. | € 14,95

Woorden voor elke dag
Maarten Luther
Voor elke dag een Bijbeltekst
met een korte uitleg.
UITG. DE BANIER | ISBN 9789462783553
GEBONDEN | 280 PAG. | € 12,95

