Tien tips voor het uitzoeken van een goede
kinderbijbel
Het royale aanbod aan jeugdbijbels maakt het soms moeilijk een bijbel te kiezen die past bij de eigen
geloofsovertuiging en leeftijd van je kind. Verschil in woordgebruik, theologische visie en beeldmateriaal is
groot. Een paar tips om u op weg te helpen.

1.

Lees een paar verhalen uit de betreffende kinderbijbel om te onderzoeken of de toon van de verhalen u
aanstaat. Geschikte verhalen om dit te beoordelen zijn het scheppingsverhaal, Abrahams offer van Isaac,
Jezus en Zacheüs.

2.

Zijn de illustraties vrolijk, kleurrijk, historisch juist en voor kinderen aantrekkelijk? Voegen ze iets toe? Spreken
zij een eigen beeldtaal?

3.

Kijk of deze kinderbijbel kinderen in hun eigenheid serieus neemt. Kan uw kind zijn eigen leven, gedachten
en vragen in de verhalen herkennen?

4.

Nodigt deze kinderbijbel u en uw kind uit om met elkaar in gesprek te gaan over de
betekenis van de verhalen voor het eigen leven, over God en de wereld?

5.

Heeft de kinderbijbel waar nodig duidelijke verklaringen, uitleg en wegwijzers?

6.

Een goede kinderbijbel helpt de bijbelse kernwaarden zoals vrede en gerechtigheid,
te ontdekken en te begrijpen.

7.

Komt er in de kinderbijbel naar voren dat de bijbel één boek is met een Oud
Testament en een Nieuw Testament, maar met veel eigensoortige verhalen?

8.

In een goede kinderbijbel zijn de joodse wortels van het christelijk geloof te
herkennen.

9.

Een goede kinderbijbel komt overeen met de inhoud en geest van de bijbelse
oerteksten en bevat weinig of geen toevoegingen van de schrijver. Wel kan het
duidelijk de bedoeling zijn de verhalen in een hedendaagse omgeving te laten
spelen, zoals ‘Woord voor Woord’ van Karel Eijkman.

10. Een goede kinderbijbel gaat diepere thema’s zoals de vraag naar het lijden en het goede van God niet uit de
weg en weet deze op een voor kinderen begrijpelijke manier te verwoorden.
Verder: op www.kinderbijbels.nl vindt u objectieve besprekingen van vrijwel alle Nederlandstalige
kinderbijbels. Ook kunt u hier voorbeeldpagina’s inzien en is er aandacht voor bijzondere edities, zoals voor
jongeren met een lees- of verstandelijke beperking.
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