
Informatieavond	  over	  kinderbijbels	  
Enorme	  keuze	  
Veel	  gelovige	  jonge	  ouders	  willen	  graag	  een	  kinderbijbel	  voor	  hun	  kind	  aanschaffen.	  Vroeger	  
was	  dat	  niet	  moeilijk.	  De	  keuze	  viel	  meestal	  op	  Anne	  de	  Vries	  of	  W.G.	  van	  de	  Hulst.	  Dat	  is	  nu	  
wel	  anders,	  want	  er	  is	  tegenwoordig	  opvallend	  veel	  keuze	  en	  een	  grote	  variëteit	  in	  
kinderbijbels.	  In	  de	  christelijke	  boekhandel	  staan	  lange	  rijen	  soms	  flink	  verschillende	  
uitgaven.	  Daarom	  is	  het	  prettig	  om	  beslagen	  ten	  ijs	  te	  komen	  en	  te	  weten	  waarop	  je	  moet	  
letten.	  	  
De	  aanschaf	  van	  een	  kinderbijbel	  mag	  ook	  wel	  wat	  tijd	  kosten,	  omdat	  het	  hierbij	  gaat	  om	  
een	  belangrijk	  deel	  van	  de	  christelijke	  opvoeding.	  Veel	  mensen	  weten	  uit	  eigen	  ervaring	  dat	  
de	  eerste	  kennismaking	  met	  de	  Bijbelverhalen	  vaak	  een	  levenlang	  blijft	  hangen.	  	  
	  
Avondvullende	  inleiding	  
Hoe	  kies	  je	  eigenlijk	  een	  goede	  kinderbijbel?	  Waar	  moet	  je	  op	  letten?	  Wat	  is	  belangrijk?	  Hoe	  
bepaal	  je	  wat	  goed	  is?	  Welk	  godsbeeld	  heeft	  een	  auteur	  en	  hoe	  kun	  je	  dat	  snel	  ontdekken?	  
Silvester	  van	  der	  Pol	  beantwoordt	  deze	  en	  andere	  relevante	  vragen	  in	  een	  avondvullende	  
inleiding	  over	  kinderbijbels.	  Hij	  beschrijft	  niet	  alleen	  de	  geschiedenis	  van	  de	  kinderbijbel	  in	  
Nederland,	  maar	  gaat	  ook	  in	  op	  moderne	  ontwikkelingen	  en	  schuwt	  daarbij	  niet,	  waar	  
nodig,	  te	  waarschuwen	  voor	  zaken	  die	  in	  feite	  haaks	  staan	  op	  het	  evangelie.	  
	  
Onderwerpen	  
In	  een	  boeiende	  en	  aansprekende	  voordracht	  en	  met	  behulp	  van	  een	  
PowerPointpresentatie	  komen	  de	  volgende	  zaken	  aan	  de	  orde:	  
	  

- Wat	  is	  een	  kinderbijbel	  precies?	  
- Met	  welke	  motivatie	  schaf	  je	  er	  een	  aan?	  
- De	  geschiedenis	  van	  de	  kinderbijbel	  in	  Nederland	  
- Wat	  wil	  je	  bereiken?	  Wat	  vind	  je	  belangrijk?	  
- Illustraties	  
- Teksten	  en	  verhalen	  
- Moderne	  ontwikkelingen	  
- Godsbeelden	  en	  Bijbelgetrouwheid	  
- Hoe	  keur	  je	  een	  kinderbijbel?	  Waar	  moet	  je	  op	  letten?	  
- Waar,	  wanneer	  en	  hoe	  lees	  je	  een	  kinderbijbel?	  
- Leeftijdscategorieën	  
- Persoonlijke	  tips	  
- Korte	  bespreking	  van	  een	  zevental	  goede	  en	  recente	  kinderbijbels	  

	  
Samenwerking	  met	  boekhandel	  
Om	  zijn	  verhaal	  verder	  te	  illustreren	  is	  het	  gewenst	  dat	  de	  plaatselijke	  christelijke	  /	  
evangelische	  boekhandel	  wordt	  uitgenodigd	  om	  met	  een	  boekentafel	  kinderbijbels	  
aanwezig	  te	  zijn,	  zodat	  de	  toehoorders	  de	  inhoud	  van	  de	  inleiding	  direct	  kunnen	  teruglezen	  
en	  daarbij	  wellicht	  ook	  al	  tot	  een	  keuze	  kunnen	  komen.	  Afstemming	  tussen	  de	  boekhandel	  
en	  de	  inleider	  geschiedt	  in	  onderling	  overleg.	  
	  



	  
Wie	  is	  Silvester	  van	  der	  Pol?	  
Silvester	  van	  der	  Pol	  (leerkracht	  van	  origine,	  
thans	  o.a.	  werkzaam	  in	  de	  communicatie)	  is	  
getrouwd	  en	  had	  als	  vader	  van	  twee	  zoons	  een	  
vaste	  column	  over	  zijn	  opvoedperikelen	  in	  het	  
christelijke	  opvoedblad	  Aan	  de	  Hand,	  en	  
recenseerde	  daarin	  ook	  telkens	  een	  aantal	  
betere	  (christelijke	  en	  seculiere)	  kinder-‐	  en	  
jeugdboeken.	  	  
	  
Hij	  heeft	  door	  een	  jarenlange	  ervaring	  als	  
kinderboekenrecensent	  (ook	  voor	  
bibliotheekorganisatie	  NBD/Biblion)	  inmiddels	  
een	  ruime	  kijk	  gekregen	  op	  dit	  onderwerp.	  
Daarbij	  heeft	  hij	  een	  flink	  aantal	  recent	  
uitgegeven	  kinderbijbels	  gelezen	  en	  zich	  
verdiept	  in	  achtergronden	  en	  ontwikkelingen.	  	  
	  
	  
Jonge	  ouders	  
Zijn	  inleiding	  over	  kinderbijbels	  is	  met	  name	  geschikt	  voor	  jonge	  ouders	  die	  op	  het	  punt	  
staan	  een	  (volgende)	  kinderbijbel	  aan	  te	  schaffen.	  Een	  speciaal	  daarvoor	  geplande	  avond	  in	  
een	  kerk/gemeente	  of	  een	  christelijke	  basisschool	  is	  de	  aangewezen	  plaats	  om	  deze	  
inleiding	  te	  houden.	  	  
	  
Boeking	  
Een	  boeking	  is	  mogelijk	  door	  een	  mail	  te	  sturen	  of	  een	  telefonische	  afspraak	  te	  maken.	  
	  
Contact	  
Tel.	  0318-‐613579	  
e-‐mail:	  s.pol@hetnet.nl	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


