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Bijbellezen met kinderen 
- achtergrondartikel voor opvoeders - 

 

Waarom Bijbellezen? 
Het is Gods opdracht. Op verschillende plaatsen in de Bijbel geeft de Heere deze opdracht 
aan opvoeders. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 6 vers 7: ‘En gij zult ze uw kinderen 
inscherpen en daarvan spreken, als gij in uw huis zit en als gij op den weg gaat, en als gij 
nederligt en als gij opstaat’. Bij de doop van je kind(eren) heb je deze taak op je genomen. 

 

Hoe Bijbellezen? 
(Voor de duidelijkheid beperk ik me hier tot Bijbellezen bij de maaltijd, maar de 
handreikingen zijn ook breder te trekken) 
1. Neem er de tijd voor, zodat het Bijbellezen niet onder tijdsdruk staat. Maak er tijd voor. 
Probeer zo lang mogelijk als gezin gezamenlijk te eten. Vraag alle gezinsleden daar hun best 
voor te doen. Laat ze bijvoorbeeld niet te laat thuiskomen of niet te vroeg ’s avonds weer 
iets afspreken. 
2. Neem er de rust voor en zorg dat er geen verstoringen zijn door smartphones en 
dergelijke. 
3. Wees eerbiedig en leer kinderen eerbiedig zijn. Als Gods Woord opengaat, spreekt de 
heilige God. 
4. Leer kinderen luisteren. Het gaat er niet alleen om dat iedereen tijdens het Bijbellezen stil 
is, maar vooral dat er echt geluisterd wordt.  
 

Handreikingen bij Bijbellezen 
1. Allemaal een Bijbel 
Zodra kinderen hebben leren lezen, kunnen ze meelezen uit hun eigen Bijbel. Voor de 
allerkleinsten kan er een zogenoemde kinderbijbel met een afbeelding die bij het 
Bijbelgedeelte past, neergelegd worden. Wie meeleest of meekijkt, kan zich beter 
concentreren. 

2. Probeer hun aandacht te vangen 
Dat kan bijvoorbeeld door het stellen van een vraag. Vooraf: ‘Hoe noemt David in deze 
Psalm de Heere?’ Maar een vraag stellen kan ook achteraf. Als kinderen weten dat hun 
ouders achteraf vragen stellen over het gelezen gedeelte, zal dat hen stimuleren om te 
luisteren. 
3. Leg uit 
Leg al tijdens het lezen bepaalde moeilijke woorden uit, zodat kinderen de lijn van het 
gedeelte vast kunnen houden. Bij het lezen van een heel Bijbelboek is het waardevol om je 
te verdiepen in de achtergrond, bijvoorbeeld wie de schrijver is en wat zijn bedoeling is. 
Oudere kinderen kunnen de opdracht krijgen dit op te zoeken of om iets anders uit te 

zoeken. Zij kunnen bij het Bijbellezen de Bijbel met kanttekeningen of de Bijbel met uitleg 
gebruiken, zodat zij bij een bepaalde tekst voor kunnen lezen wat erbij staat. 
4. Ga in gesprek 
Als we met kinderen blijven lezen zoals dat vroeger vaak gedaan werd: Bijbel open, een paar 
verzen lezen, Bijbel dicht, danken en overgaan tot de orde van de dag – is dat ontoereikend. 
Het merendeel van het gelezen gedeelte gaat dan langs de kinderen heen. Neem de tijd voor 
een stukje uitleg bij het gelezen gedeelte (bijv. m.b.v. een dagboek) of om er met elkaar 
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even over van gedachten te wisselen. Leg een brug van Gods Woord naar het kinderhart. Als 
je dat zelf moeilijk vindt, gebruik dan boekjes waaruit je het kunt voorlezen. Het is zo 
belangrijk dat de inhoud van Gods Woord en wet van jongs af aan op een liefdevolle wijze 
aan het kinderhart wordt gelegd.  
5. Bid om Gods zegen 
Aan Gods zegen is alles gelegen. ‘Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden 

deszelfs bouwlieden daaraan’ (Psalm 127 vers 1). 
 

Waarom is Bijbellezen moeilijk? 
- Door de zonde zijn we doof voor de stem van God en is de Bijbel een gesloten boek (1 
Korinthe 2 vers 14). We zien niet dat de Bijbel begeerlijker is dan goud en we proeven niet 
dat de Bijbel zoeter is dan honing (Psalm 19 vers 11). 
- De god van deze eeuw en de wereld hebben onze ogen verblind en ons hart verhard en 
daarom maken we nauwelijks tijd voor de Bijbel (2 Korinthe 4 vers 4). 
-  De Bijbel is geschreven in een andere tijd en cultuur waardoor dingen van het dagelijkse 
leven vaak onbekend zijn wat het begrijpen kan bemoeilijken. 
- We hebben uitleg nodig om de Schrift te kunnen begrijpen. Dat vraagt inspanning 
(Handelingen 8 vers 30-31). Dat vraagt bovenal om de Heilige Geest! 
 

Hulpmiddelen voor achtergrondinformatie 
Wat kan helpen om de Bijbel (met het verstand) beter te kunnen begrijpen? 
 
1. Bijbelse encyclopedie, Bijbelcommentaren, Bijbel met uitleg, landkaart, tijdbalk, 
afbeelding van voorwerpen die genoemd worden. 
 
2. Op www.debijbel.nl/wereld-van-de-bijbel/kennis-achtergronden/ vind je allerlei Bijbelse 
voorwerpen, gewoonten, muziekinstrumenten en dergelijke afgebeeld en uitgelegd. 
 
3. Soms zijn er exposities die meer licht werpen op Bijbelse gebruiksvoorwerpen en 
gewoonten. Bijvoorbeeld in het Israëlcentrum in Nijkerk. Exposities van de Bijbelse Cultuur 
Stichting kun je vinden op www.bijbelsecultuur.nl 
 
4. Het Deputaatschap voor Israël (uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten) heeft een 
speciale website waarop meer te vinden is over het land van de Bijbel: 
www.onderwijsenisrael.nl . Er staat veel over het Jodendom, maar er is ook een tabblad 
‘land van de Bijbel’: www.onderwijsenisrael/land-van-de-bijbel/  
 
5. De Verkenners is een gezamenlijk project van Stichting Steunfonds Israël / Isaac da Costa, 
Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Albert en 
Martha Groothedde maken vanuit Israël video’s over het land van de Bijbel om 
achtergrondinformatie te geven: www.deverkenners.info 
 
6. Margriet Wijland maakt Bijbelse leskisten met Bijbelse voorwerpen rond een bepaalde 
Bijbelse geschiedenis of Bijbels thema. Deze leskisten kun je lenen: www.bijbelse-leskisten.nl 
 
7. Er zijn een aantal Bijbelse uit-tips te geven die kinderen meer kunnen leren over het land 
van de Bijbel. Bijvoorbeeld: 

http://www.debijbel.nl/wereld-van-de-bijbel/kennis-achtergronden/
http://www.bijbelsecultuur.nl/
http://www.onderwijsenisrael.nl/
http://www.onderwijsenisrael/land-van-de-bijbel/
http://www.deverkenners.info/
http://www.bijbelse-leskisten.nl/
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 - Bijbelverhalen in zand (Elburg): www.zandverhalen.nl  
- Museumpark Orientalis (Heilig Landstichting bij Nijmegen): 
www.museumparkorientalis.nl   
- Verhalenark: www.arkmuseum.eu 
- Bijbelse tuin (Hoofddorp): www.bijbelsetuininhoofddorp.nl  
- Binnentuin over God (Voorthuizen): www.binnentuinovergod.nl  

- Archeon (Alphen ad Rijn) vertelt over de tijd van Abraham, Izak en Jakob en hun 
manier van wonen: www.archeon.nl  

Let op: Bij sommige van de hierboven genoemde uittips kun je afbeeldingen van de Heere 
Jezus aantreffen 

 
 

Hulpmiddelen voor begrijpend Bijbellezen 
Het belangrijkste wat opvoeders voor kinderen kunnen doen is hen zelfstandig leren 
Bijbellezen. Dat vraagt in de huidige vluchtige beeldcultuur meer van opvoeders dan 
vroeger. En misschien hebben opvoeders in het verleden wel teveel geleund op kinderbijbels 
en dagboeken – hoewel dit goede hulpmiddelen kunnen zijn.  
Om kinderen begrijpend en zelfstandig Bijbellezen te leren, is het volgende Bijbelmateriaal 
gemaakt: 
1. Bijbelleeskaarten voor kinderen van ongeveer 7-11 jaar 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbelleeskaarten-7-11-jaar/ 
2. Bijbelstudiekaarten voor tieners van ongeveer 11-18 jaar 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbelstudiekaarten-11-18-jaar/ 
 

 
 

Voorbeeld van opvoeders 
Voordat Mozes in Deuteronomium 6 zegt dat we Gods Woord bij kinderen moeten inscherpen, 
zegt hij eerst tegen de ouderen dat dit Woord in hun hart moet zijn (vers 5-6). Welk voorbeeld 

geef je wat betreft het omgaan met de Bijbel? Hoe sta je zelf ten opzichte van het Woord? Zijn je 
gang en treden vast in dat Woord? Ken je de grote rijkdom die in de Bijbel te vinden is? Is Gods 

Woord een dierbaar Boek omdat je Gods stem erin hebt gehoord en Christus erin hebt gezien? 
Kun je het Jeremia nazeggen: ‘Als Uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten, en Uw 
woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns harten’? 

http://www.zandverhalen.nl/
http://www.museumparkorientalis.nl/
http://www.arkmuseum.eu/
http://www.bijbelsetuininhoofddorp.nl/
http://www.binnentuinovergod.nl/
http://www.archeon.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbelleeskaarten-7-11-jaar/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbelstudiekaarten-11-18-jaar/

