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In de Kinderbijbel bij de HSV worden kinderen
vertrouwd gemaakt met ‘oude’ begrippen.
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Kinderbijbel bij de HSV
De Herziene Statenvertaling (HSV) verscheen in 2010. Acht jaar later volgt de
bijbehorende kinderbijbel, waardoor de
HSV nog meer kan gaan leven bij de
jeugd.
Het betreft een klassieke kinderbijbel waarmee
we in 150 verhalen van Genesis tot en met
Openbaring chronologisch door de Bijbel heen
wandelen. Ook de gespreksvragen aan het eind
doen traditioneel aan. Vergeleken met de
meeste andere kinderbijbels valt op dat deze
uitgave een compleet overzicht van de Bijbel
geeft en zich niet beperkt tot de bekende verhalen. Zo komen we bijvoorbeeld een uitgebreide vertelling tegen over de 7-jarige koning
Joas uit het boek Koningen. Dit verhaal ontbreekt in bijna iedere kinderbijbel. De link met
de HSV blijkt in elk verhaal door een kerntekst,
maar daarnaast zijn er ook aparte kaders waarin woorden worden besproken als vergeving,
zachtmoedigheid, tempel, genade, vertrouwen
en wedergeboorte: ‘Opnieuw geboren worden,
wedergeboorte, betekent dat we een nieuw
leven met God mogen beginnen. Eerst ken je
God nog niet goed, maar als je Hem beter leert
kennen, wil je graag je hele leven Zijn volgeling
zijn. Dat moment, dat je ontdekt dat je niet
zonder de Heere God kunt, is jouw wedergeboorte. Dan word je opnieuw geboren, als
kind van God!’ De bedoeling is dat kinderen al
snel vertrouwd raken met deze begrippen, die
ze later in de HSV regelmatig zullen tegenkomen.
De verhalen blijven dicht bij de grondtekst,
maar sluiten tegelijkertijd aan bij de belevings-
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wereld van kinderen. Het is vast een zoektocht
geweest voor de drie gerenommeerde kinderboekenauteurs hoe hiermee om te gaan. Dat
blijkt soms ook wel door bijvoorbeeld net wat
te veel informatie, maar in de meeste verhalen
is dat goed gelukt. Zo gebruiken ze veel dialoog
en vertellen ze sommige verhalen vanuit het
perspectief van het kind zelf. De karakteristieke, ietwat donkere, maar sfeervol uitgewerkte
illustraties vol beweging van Marjolein Hund
spreken tot de verbeelding. Kleine en grote af-

beeldingen wisselen elkaar af en geven de Bijbel een luxe uitstraling.
Is deze Bijbel ook te gebruiken voor kinderen
die van huis uit niet de HSV lezen? Hoewel de
titel anders doet vermoeden, is dat zeker het
geval. De kernbegrippen die voor hen (deels)
minder herkenbaar zijn, kunnen eenvoudig
overgeslagen worden omdat ze in een apart
kader staan of door de ouders vertaald naar
wat moderner taalgebruik.
Al met al is deze kinderbijbel een mooie aanvulling op de bestaande voorraad. De Bijbel valt
niet op vanwege de gekozen verwerkingsmogelijkheden (alleen gespreksvragen), maar wel
door de compleetheid, de boeiende verhalen en
de mooie vormgeving. Volgens de flap is hij bedoeld voor kinderen van 4 tot 8 jaar, maar de
meeste verhalen passen beter bij kinderen die
iets ouder zijn (6 tot en met 10 jaar). Voor de
jongste kinderen zijn de verhalen namelijk nog
wat te lang en ingewikkeld. ■

Dit bijbels dagboek motiveert
tienermeiden om elke dag van het
nieuwe jaar even stil te staan bij
het Woord van God. Wat kun je
met de Bijbel in het gewone
leven? Hoe laat je aan anderen
Gods liefde zien? En kun je
schitteren als je je misschien
onzeker voelt?
De stukjes zijn kort en boeiend
geschreven met een serieuze
ondertoon. Ze starten met een
bijbeltekst en eindigen met een
gebed. Bij 2 Samuel 22 is dat
bijvoorbeeld: ‘Lieve Vader, bij U
kan ik schuilen en daarvoor ben ik
U heel dankbaar, want het is fijn
om een plek te hebben waar ik
me verbergen kan. Om te weten
dat U mij beschermt en er zo voor
zorgt dat ik altijd en overal veilig
ben.’
De weken zijn verdeeld in thema’s, bijvoorbeeld over geduld
hebben en vrucht dragen. De frisse lay-out en de overzichtelijke
indeling nodigen uit om te lezen.
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Het boek Bijbel Infographics voor
kids doet een geslaagde poging
om kinderen op een leuke manier
alles te laten ontdekken over de
Bijbel. Niet via verhalen, maar via
een hippe lay-out, humor, kleurrijke illustraties en tabellen, die
allerlei bijbelweetjes presenteren.
Zo zien we het levensverhaal van
David in plaatjes langskomen en
leren we tussendoor allerlei bijzondere feitjes. Bijvoorbeeld dat
een geslingerde steen supersnel
kan gaan: meer dan 100 km per
uur. Of dat David meer dan 1100
keer genoemd wordt in de Bijbel.
Ook zien we naar welke landen de
discipelen zijn afgereisd om het
evangelie te brengen en welke
beroepen ze hadden.
Zo trekken we de Bijbel door van
Genesis tot en met Openbaring,
waarbij de auteurs verrassende
vergelijkingen maken. Zo maken
ze de omvang van de ark duidelijk
door hem te vergelijken met het
Witte Huis en het Washingtonmo-

nument. Daaruit is ook meteen op
te maken dat het boek oorspronkelijk in de Verenigde Staten uitkwam.
Niet alleen voor kinderen, maar
ook voor volwassenen is er nog
veel te ontdekken. Wat zijn bijvoorbeeld de tien meest gebruikte
woorden in het bijbelboek Psalmen? Naast Heer en God blijken
dat ook liefde en trouw te zijn.
Deze kleurrijke uitgave bevestigt
weer dat een beeld veel meer zegt
dan duizend woorden. Het is een
prachtige aanvulling voor de boekenkast en smaakt naar meer.
Deel 2 is er al, maar dan in het
Engels. Hopelijk ligt een vertaling
volgend jaar bij ons in de winkel.
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In de serie ‘Mijn kleine verhalendoos’ verscheen dit najaar het
tweede deel: De ark van Noach.
Van de tekst in het vrolijk geïllustreerde boekje moet deze serie
het niet in hoofdzaak hebben, die
is kort en kernachtig.
Maar het spelelement maakt dit
meer dan goed. Van de doos kunnen de kinderen namelijk een ark
maken, waarbij een puzzel van 16
grote stukken een speelplaat
vormt.
De puzzel laat allerlei eilandjes
zien die van elkaar gescheiden zijn

door waterplassen. Met de bijgeleverde houten en kartonnen
speelfiguren kunnen de peuters
en kleuters het verhaal naspelen.
Wat opvalt, is dat het vierkante
boekje van karton en vooral de
drie houten figuren (giraf, Noach
en duif) heel stevig zijn. Een
mooie manier om het verhaal echt
te beleven.

Het brullende leeuwtje
Michel de Boer. uitg. Buddy Books,
Almere 2018. 32 blz. € 7,95 4+

Alweer een boek over de ark van
Noach? Voegt dat nog wat toe aan
de grote stapel die er al is? Wel als

Michel de Boer het schrijft. Zijn
speelse en fantasievolle manier
van vertellen en vooral afbeelden
geeft een creatieve twist aan bekende verhalen.
De Boer is onder meer bekend
van zijn Opa Knoest-boeken,
waarvan er meer dan 150.000 zijn
verkocht.
Dit keer staat een leeuwtje centraal, dat eigenlijk niet van plan is
met de ark mee te gaan.
Hij is bovendien helemaal alleen,
terwijl alle andere dieren met zijn
tweeën zijn.
Gelukkig is Noach er om het
leeuwtje op zijn gemak te stellen.
‘Jullie zijn veilig in mijn boot. Over
een tijdje kunnen jullie weer naar
buiten.’ Maar kan het brullende
leeuwtje nog wel gelukkig worden?
Het sfeervolle kleurgebruik en het
verrassende perspectief overtuigen.
Zo zien we bijvoorbeeld hoe de
ark er onder water uitziet te midden van allerlei exotische vissen.
Een vrolijk boek om van te genieten en een mooie kennismaking
voor de kleintjes met dit bekende
verhaal. ■

