
Den Hertog te Houten gaf uit 'Bijbelse verhalen voor kinderen' van Gisette van 

Dalen-Heemskerk. Schitterende tekeningen van de Zeeuw Danker Jan Oreel 

geven een extra dimensie aan het keurig gebonden boek. In totaal staan er 60 

verhalen in uit het Oude Testament en 27 verhalen uit het Nieuwe Testament. 

De beoogde leeftijdsgroep is kinderen van 4 tot 8 jaar. Voorlezen is een goede 

mogelijkheid voor (groot)ouders. De auteur blijft heel kort bij de Bijbelse tekst 

en schrijft toch eenvoudig, zodat het voor kinderen aantrekkelijk is om zelf te 

lezen of te luisteren naar het voorgelezen verhaal. Elk verhaal wordt afgesloten 

met een drietal vragen. Dat is te waarderen. Het is een test voor de kinderen en 

voor de ouders. Een test om te zien of ze goed 

geluisterd hebben. Ook kun je bij het gegeven 

antwoord door de kinderen met hen 

doorpraten over sommige vragen. Bij het eerste 

hoofdstuk over 'De Schepping' is dat al 

het geval, vooral met vraag 3: 'Waarom 

moeten wij goed voor de schepping zorgen?' 

Ook het persoonlijke element ontbreekt 

niet. Bij het verhaal over de Wetgeving op 

Sinaï bijvoorbeeld staat deze vraag er: 'Het 

volk voelt dat zij die gehoorzaamheid (aan 

de Wet, CvdB) niet hebben. Voel jij dat 

ook?'  Dan kun je daarover op een 

kinderlijke eenvoudige manier doorpraten 

hoe dat komt... De pentekeningen zijn 

verrassend schoon! Op bladzijde 97 zie je hoe 

David met een steen uit zijn slinger Goliath treft en hoe de reus achterover valt. 

Zo treffend getekend! Ook mooi is de plaat op bladzijde 131 van de drie jongens 

in de vurige oven, met een vierde Man bij hen ... Dit verhaal is eveneens heel 

goed beschreven. De gehoorzaamheid aan de Heere komt sterk naar voren. Maar 

ook de macht van God, zo groot dat zelfs hun kleren niet naar het vuur ruiken. 

Het verhaal over de eerste discipelen, met Johannes de Doper op een rotsblok 

getekend, is prachtig beschreven en getekend! Die combinatie valt telkens weer 

op. Gisette heeft een mooie, waardevolle kinderbijbel samengesteld, een lust om 

naar te luisteren, en de tekeningen van Oreel maken het een lust voor de ogen. 

Beiden mijn complimenten en Den Hertog eveneens voor het uitgeven van dit 

werk! We wensen het in veler handen en hopen dat men het in veel gezinnen zal 

kopen! (15 november 2017). 
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