
Een verkenningstocht dwars
door de Bijbel. Jonge tieners
leren mensen kennen die eigen-
lijk heel erg op hen lijken. Je krijgt
praktische tips voor je leven. Maar
vooral: je ontdekt hoe ongelofelijk veel
God van je houdt. Hij is je beste Vriend
voor altijd. Want dáár gaat het om in de
Bijbel!

192 pagina's | Paperback | 
ISBN: 9789023927556 |  € 13,90

LEVEN ALS 

CHRISTEN

DAGBOEK VOORJONGE TIENERS

Afscheids-
cadeaus 

TOPPER
voor het 

basisonder-
wijs

• Een blijvende en inspirerende
herinnering voor uw leerlingen.

• Boeken die aansluiten bij hun
belevingswereld.

• Schrijf uw persoonlijke boodschap in 
het cadeau.

• Bij afname van 10 exemplaren per titel
5% korting.

• Bij afname van 30 exemplaren per titel
10% korting.

• Vraag de boekhandel naar de hoogte 
van de korting bij afname vanaf 
100 exemplaren per titel.

@boekencentrum   

Het Handboek voor jonge christenen
gaat in op zo’n 75 vragen die te maken
hebben met geloven, de Bijbel, de
kerk en het leven van elke dag. Een
(geschenk)boek vol tips dat stimuleert
een christelijke levensstijl te ontwik-

kelen: praktisch, to
the point, serieus en
met humor. Het
boek laat zien dat
het leven als chris-
ten zeker niet saai
is! Voor jongeren die
niet zoveel lezen,
maar wel meer wil-
len weten.

208 pagina's | 
Paperback | ISBN:
9789023925767 | Van

€ 14,90 voor € 11,90
(tot 1 juli 2014)

TOPPER
voor het 

voortgezet
onderwijs

Informatie over de afscheids-
cadeaus vindt u op de website van

de uitgever www.boekencentrum.nl.
Alle boeken zijn verkrijgbaar via de

boekhandel bij u in de buurt.

voor leerlingen in het 
basis- en voortgezet 

onderwijs!

Actieprijs

€ 14,90
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In dit boek geeft Johan Smith honderd be-
moedigingen door aan jonge tieners (9-13
jaar). Voor God ben je ontzettend speciaal;
God wil je zegenen; God is
altijd bij je; God wil dat je
geestelijk zal groeien… Zo-
maar een paar van de onder-
werpen die Johan Smith
behandelt. Voor elke dag is
er een kort stukje tekst met
een doordenker en een uit-
daging. Een fris dagboek
voor jonge tieners.

236 pagina's | Paperback | ISBN:
9789023924678 | Van € 14,90
voor € 11,90 (tot 1 juli 2014)

Van dezelfde auteur ver-
scheen ook: Je bent Gods
oogappel 
232 pagina's | Paperback | 
ISBN: 9789023923589 | € 14,90

Vragen zijn er om ge-
steld te worden. Daar
wordt in dit dagboek
van uitgegaan. Met
het oog daarop zijn
heel wat vragen van
tieners verzameld, om er vervolgens eerlijke
antwoorden op te zoeken. Dat zoeken ge-
beurt in de Bijbel. Want de auteurs geloven
dat God daarin op al onze belangrijke vra-
gen ingaat. Ook die van tieners!

197 pagina's | Paperback |
ISBN: 9789023907053 |  € 15,50

Speciaal voor
tieners is dit
tienerdagboek
gemaakt – met
korte teksten,
aansprekende
voorbeelden en

een directe stijl. Zowel bruikbaar naast
de (Herziene) Statenvertaling als de
Nieuwe Bijbelvertaling.

376 pagina's | Paperback |
ISBN: 9789023924296 |  € 19,90

Dit boek neemt tienermeiden mee in een zoek-
tocht naar hun vrouwelijke roots en de beteke-
nis daarvan voor hun leven. Zoals: omgaan met
je ouders, lekker in je vel zitten, jongens, seks

en gaan voor God. Het wordt in dit boek op
een heldere en humoristische manier be-
sproken en daagt meiden uit om er zelf
mee aan de slag te gaan.

De tekst wordt afgewis-
seld met leuke weetjes,
tekeningen, persoonlijke
verhalen en uitdagende
doe-opdrachten! Voor
meiden van 14 jaar en
ouder.

173 pagina's | Paperback |
ISBN: 9789023925743 | 
van  € 14,90 voor € 11,90 
(tot 1 juli 2014)

Leuke dingen doen, mei-
den, omgaan met je ouders,
seks en gaan voor God – dit
boek laat jongens zien hoe ze
een echte man worden! Je moet er in ieder geval lef voor hebben...
Dit boek neemt tienerjongens mee in een zoektocht naar het
echte man-zijn. Wanneer ben je een man? Hoe denkt een meisje?
Wanneer mag ik seks hebben? Wat betekent mijn vader voor me?
en andere jongensvragen. Dit boek laat op een heldere en humo-
ristische manier zien hoe je op kunt groeien tot een echte man.
De tekst wordt afgewisseld met leuke weetjes, tekeningen, per-
soonlijke verhalen en uitdagende doe-opdrachten!

178 pagina's | Paperback | ISBN: 9789023925729 | 
van € 14,90 voor € 11,90 (tot 1 juli 2014)

Actieprijs

€ 11,90
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Afscheidscadeaus die je   
voor het basisonderwijs...
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Leven met God, daarover
gaat deze survivalgids.
Maar ook over overleven
met God, want dat is wat
Hij wil. Deze gids geeft de
leerling wat hij of zij onder-
weg nodig heeft: bemoedi-
ging en lessen vanuit de
Bijbel, raad en advies van
andere christenen, gebe-
den, beelden van internet,
zelfreflectie aan de hand
van een test, enzovoort.

176 pagina's | Paperback |
ISBN: 9789023926764 |  
€ 12,90

Dit boekje bevat 10 peppers
voor jongeren die belang-
rijke of moeilijke keuzes
moeten maken.  Noem het
schouderklopjes, gangma-
kers, positieve prikkels of…
peppers. Elke pepper be-
staat uit vier onderdelen:
drie bijpassende bijbelteksten, een kort
statement, drie tips en een klein ervarings-
verhaal, en dat dus 10 keer! Een prachtig
cadeau voor leerlingen die afscheid nemen
van school.

46 pagina's | Gebonden | 
ISBN: 9789023920939 | 
slechts  € 7,90 Dit dagboek 

over de Bijbel is 
inspirerend, be-
moedigend en ge-
zaghebbend voor
jongeren. Het is
eigenlijk één uit-
gebreide (nadere)

kennismaking met de Bijbel en met 
bijbellezen.

428 pagina's | Luxe paperback | ISBN:
9789023913498 | nu van € 18,50 voor 
slechts € 13,90 (tot 1 mei 2014)

Dit rijk geïllustreerde kijk- en leesboek bij de 
Bijbel is speciaal geschreven voor jongeren. Aan 
de hand van grote, zeer gedetailleerde platen,
kaarten, foto’s, informatieve teksten en weetjes

komen de bijbelse ge-
schiedenissen tot leven
en ontdekken jongeren
de wereld van Adam en
Eva tot en met de Open-
baring van Johannes.

64 pagina's | Gebonden |
ISBN: 9789023922834 | 
€ 15,90

Keuzes maken is niet eenvou-
dig. Er valt zo veel te kiezen.
Hoe moet je de dingen afwe-
gen? Wat is echt belangrijk?
Volgelingen van Jezus willen luisteren naar zijn lokroep: zoek
eerst het koninkrijk van God. Zo’n keuze beïnvloedt alle andere
keuzes en dat maakt je al gauw tot een uitzondering tussen je
studiegenoten en collega’s. Maar hoe kun je nu precies Gods
wil leren kennen en zijn leiding van je leven?  

160 pagina's | Paperback | ISBN: 9789023927839 | € 14,90

Actieprijs

€ 13,90

Slechts

€ 7,90

...en het voortgezet 
onderwijs

Ga voor meer informatie over deze uitgaven naar 
www.boekencentrum.nl of bezoek de boekhandel.

   inspireren en bijblijven



PRAKTISCHE
HANDREIKINGEN

ZEER GEWAARDEERD 

DAGBOEK

Voor veel werkers in het onderwijs valt het niet mee om 
dagelijks een moment van bezinning te creëren. Met dit
dagboek kun je dat wel. Het biedt overdenkingen voor vijf
dagen in de week en 40 weken in het jaar. Het dagboek is
opgebouwd rond 4 thema’s: leven met God in je werk, om-
gaan met mensen in en om de school, een bijbelse persoon
die ook een opvoed- of leertaak had, een schoolvak. Naast
persoonlijke stille tijd kan het Bijna-elke-dagboek ook uit-
stekend gebruikt worden bij een weekopening of -sluiting of
een vergadering
met collega’s.  

216 pagina's | 
Paperback | ISBN:
9789023921851 |
€ 14,90

Dit boek biedt een handreiking
aan christenen om hun dage-
lijks werk te doen in het licht
van het koninkrijk van God, of
we nu naar kantoor gaan of de
steiger beklimmen, sluizen be-
dienen of voor de klas staan.
Gelovigen staan vanuit hun toe-
wijding aan God met beide
benen in de wereld, letterlijk of
figuurlijk met de voeten in de
modder. Zo verbinden ze de ere-
dienst van de zondag met de
dagelijkse dienst op de werk-
vloer.

Achter ieder hoofdstuk zijn 
gespreksvragen opgenomen,
zodat het boek zich goed leent voor 
bespreking in een groep.

88 pagina's | Paperback | ISBN:
9789023927518 | 
€ 10,90

Hoe kun je als professional werken met diepgang?
Het antwoord van dit nieuwe boek is: streef naar
deskundigheid op het terrein van methodiek en 
reflecteer op je motieven, waarden en idealen in
het handelen. Deze uitgave illustreert die drie 
uitdagingen met voorbeelden uit de praktijk van
verschillende werkvelden.

Drijfveren wortelen in verschillende levensbe-
schouwelijke tradities of bronnen. Ook de organi-

satie waarin je
werkt is doordrenkt
met waarden en 
gericht op idealen.
Persoonlijke uitda-
gingen en het 
beleid van de 
organisatie: hoe
brengt je die als
professional in
overeenstemming?

320 pagina's | 
Gebonden | ISBN:
9789021144238 | 
Van € 38,50 voor 
€ 25,00 
(tot 15 juni 2014)

Uitgaven
voor mensen die werkzaam
zijn in het onderwijs

Nu tijdelijk
van € 38,50

voor 
€ 25,00!

INSPIREREND

PERSPECTIEF

Ga voor meer informatie over 
deze uitgaven naar www.boekencentrum.nl 

of bezoek de boekhandel.


