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Hoe kunnen we zogenoemde kinderbijbels  

het beste gebruiken in gezinnen  
zodat voordelen benut  

en nadelen voorkomen worden? 
 

 
 

Minder Bijbelkennis bij kinderen 
Er is iets bijzonders aan de hand met de kinderen van tegenwoordig. We hebben 
kinderbijbels voor gezinnen, christelijke en reformatorische scholen, kerken waar (in 
het algemeen gesproken) meer dan vroeger in de prediking oog is voor kinderen, 
zondagsscholen waar Gods Woord open gaat… en noem maar op. En toch wordt er 
allerwege opgemerkt: de Bijbelkennis van kinderen neemt af. Veel kinderen weten 
maar weinig van de Bijbel. Eenvoudige vragen als ‘waar denken we aan met Pasen’ 
kunnen door veel kinderen niet beantwoord worden.  
Verder blijken er ook nogal wat gaten in de Bijbelkennis van kinderen te zitten. 
Sommige Bijbelverhalen kunnen ze dromen. Maar van andere dingen hebben ze bij 
hun weten nog nooit gehoord.  
En tenslotte is voor veel kinderen de Bijbel een boek met mooie verhalen over 
vroeger en hebben ze vaak geen idee hoe ze de Bijbel met hun eigen leven kunnen 
verbinden. 
Hoe komt dat? 
 
 

Verband met kinderbijbels? 
Er zijn verschillende factoren van minder Bijbelkennis bij kinderen aan te wijzen. In 
dit artikel ga ik aan het brede verband voorbij. Persoonlijk kan ik me niet aan de 
indruk onttrekken dat dit ook te maken kan hebben met het gebruik van kinderbijbels. 
 
 

Voor- en nadelen   
Het positieve aan kinderbijbels en Bijbelse vertellingen is dat kinderen op hun niveau 
en voorstellingsvermogen een navertelling van een Bijbelse geschiedenis horen. 
Maar ligt hier tegelijk niet een nadeel? Is het gevaar daarvan niet dat de Bijbel een 
boek wordt met mooie (en allemaal losse) verhalen over vroeger? 
Beseffen kinderen voldoende dat de Bijbel ook helemaal voor nu en voor ons 
persoonlijk leven zeggingskracht heeft? Ook raken kinderen door het lezen uit 
kinderbijbels niet vertrouwd met het taalkleed van de Bijbel.  
 
 

Laat Gods Woord aan het woord 
Het is belangrijk dat Gods Woord aan het woord komt in het leven van onze 
kinderen, dus dat aan tafel in gezinsverband de Bijbel Zelf open gaat. Dan spreekt 
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God tot mensen van alle leeftijden! Het Woord moet het doen. Het Woord mag het 
doen. Het Woord is genoeg! Waar Gods Woord aan het woord komt, gebeuren grote 
dingen.  
Natuurlijk is het nodig om in gezinsverband door te praten over het gelezen 
Bijbelgedeelte. Wat staat hier? Wat betekent het? Wat betekent dit voor ons hart en 
leven? Kinderen kunnen hierbij veel meer aan dan wij vaak denken. Veel kinderen 
blijken kleine theologen te zijn, wanneer wij ze aansporen om vragen te stellen aan 
de tekst. Kinderen kunnen veel meer aan dan wij vaak denken. Zij zijn heel goed in 
staat om op hun niveau over de Bijbel na te denken. Veel kinderen blijken kleine 
theologen te zijn, wanneer wij hen aansporen om vragen te stellen aan een tekst, 
daar samen over na te denken, antwoorden te zoeken. Het punt is dat we dat proces 
vaak niet op gang brengen. We doen alsof het domme kindertjes zijn die wij eens 
even alles zullen vertellen. Daardoor blijven ze zich ‘dom’ opstellen, vermindert de 
Bijbelkennis en wordt zelfstandig Bijbelgebruik afgeremd. Daarom is het nodig om 
onze kinderen te begeleiden bij het zelf nadenken over een Bijbelgedeelte en hen 
voor te gaan in het verbinden van de gelezen verzen met hun eigen leven. Maak in 
Gods Woord hun gang en treden vast! 
 
 

Nadelen van kinderbijbels ondervangen en voordelen versterken 
En kinderbijbels dan? Probeer ze zo te gebruiken dat je de nadelen ondervangt en 
de voordelen versterkt. Gebruik ze om de Bijbelkennis van kinderen te vergroten. 
Laten we onze kleintjes er overdag of bij het naar bed gaan veel uit voorlezen om 
hun Bijbelkennis te vergroten. Laat oudere kinderen er ook zomaar tussendoor veel 
zelf uit lezen (eventueel aansluitend bij het Bijbelrooster van school). Maar laten we 
voorzichtig zijn om ze als plaatsvervanger voor het Bijbellezen aan tafel in 
gezinsverband te gebruiken.  
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