Leeftijd 4-6 jaar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FEEST
door Marian Schalk-Meijering
Illustraties: Rita Hijma
Uitgevrij Den Hertog, Houten
Leeftijd: 4-6 jaar
Leesniveau: AVI E3
285 blz.
Prijs: € 12,50
Inhoud:
Dit boek bevat vijf eerder verschenen deeltjes over Tim en Toos. (feest in de lucht, feest in de tent, feest op het ijs,
feest op dierendag en feest op zolder) Tim en Toos beleven van alles. Of het nu op het ijs is of in de een luchtballon.
Een andere keer hebben ze veel plezier op zolder. En ook dierendag is een leuk feest.
Beoordeling:
Een lekker dik verhalenboek met veel plaatjes. Het is goed voor uren voorleesplezier of om zelf te lezen. Er zit geen
christelijke strekking in. Doordat er geen christelijke strekking in zit, is het minder geschikt voor het kerstfeest.
Eindoordeel:
Aanbevolen, maar niet geschikt om uit te delen op het kerstfeest

DAAN EN DIBBES SPELEN MET RIK
door Annelies Tanis
Illustraties: Daan van Oostenbrugge
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Leesniveau: AVI M4, CLIB 3
76 blz.
Prijs: € 9,95
Inhoud:
Daan en Rik beleven veel avonturen met hond Dibbes. Elk hoofdstuk is een afzonderlijk avontuur. Zo raakt de hoed
van opa kwijt en komt deze niet geheel ongeschonden terug. Ook bouwen de jongens een hut, vinden ze een poes
en verkopen ze zaadjes.
Beoordeling:
Een leuk boek met voor kinderen herkenbare situaties. De toon is respectvol: ouders worden met u aangesproken en
klanten van de zaadjesverkoop met meneer en mevrouw. Een christelijke strekking ontbreekt echter, waardoor het
boek minder geschikt is om uit te delen op het Kerstfeest van de zondagsschool.
Eindoordeel:
Aanbevolen, maar minder geschikt om uit te delen op het Kerstfeest van de zondagsschool, gezien het ontbreken van
een duidelijke christelijke strekking
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Leeftijd 4-6 jaar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EEN BIJZONDERE NACHT
door Michel de Boer
Uitgeverij Mes, Vierhouten
Leeftijd: 6-8 jaar
32 blz.
Actieprijs: € 6,95, na 31-12-2018 € 7,95
Inhoud:
Maria krijgt bezoek van een engel. Zij zal een Kindje krijgen, Gods Zoon. Aan Jozef verschijnt ook een engel. Na een
aantal maanden moeten ze van de keizer naar Bethlehem. Daar wordt in een stal het Kindje geboren. De herders
horen de blijde boodschap en gaan snel naar Bethlehem. In de tempel ziet Simeon het Kindje Jezus. ‘Dit Kind zal veel
mensen redden’, zegt hij. De wijzen volgen de ster om de geboren Koning te vinden. In Jeruzalem zegt koning
Herodes tegen hen dat ze terug moeten komen als ze de Koning gevonden hebben. Nadat de wijzen het Kindje Jezus
aanbeden hebben, horen ze in een droom van God dat ze niet langs Herodes terug mogen gaan. God waarschuwt
Jozef dat zij moeten vluchten. Nadat ze een tijdje in Egypte gewoond hebben, keren ze weer terug naar Nazareth.
Beoordeling:
Het vierkante boek is mooi uitgevoerd. Het is een prentenboek waarin de kerstvertelling op een eenvoudige manier
verteld wordt. De tekststukjes zijn kort zodat er ruimte is voor de bijpassende platen. Een mooi boekje om voor te
lezen!
Eindoordeel:
Warm aanbevolen

FIEN WIL EEN PAARD
door Janco Bunt-Koster
Illustraties: Anneke Verheul
Uitgevrij Om Sions wil, Alblasserdam
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Leesniveau: AVI E3
89 blz.
Prijs: € 8,50
Inhoud:
Dit is het eerste deel in de serie van Fien en Ton. Fien en Ton zijn zus en broer. Ze gaan met een zware tas op stap
naar oma en opa. Onderweg komen ze langs een paard. Ton is wel een beetje bang voor het paard. Fien helemaal
niet. Ze wil zelf ook een paard. Dat is wel een goed cadeau voor haar verjaardag. Maar is dit wel een goed idee?
Beoordeling:
Een heel leuk boek. Fien en Ton beleven van alles. Het zijn voor kinderen herkenbare belevenissen. Het heeft een
positief christelijke strekking.
Eindoordeel:
Warm aanbevolen
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Leeftijd 4-6 jaar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FLIP EN JIP DE KIP
door Ida Lok-de Haan
Illustraties: Ida Lok-de Haan
Uitgeverij Mes, Vierhouten
Leeftijd: 4-6 jaar
Leesniveau: AVI E3
62 blz.
Prijs: € 6,75
Inhoud:
Flip en Floor zijn vaak bij boer Bram. Boer Bram heeft teveel kippen. Flip en Floor maken een bord waarop de kippen
te koop worden aangeboden. Eén kip loopt mank, niemand wil hem hebben. Flip noemt hem Jip. Op school leren ze
een liedje over de kip, na het verhaal van de juf over de schepping. Als Flip weer bij boer Bram komt, is Jip de kip
weg. Verkocht! Samen met Floor gaat Flip op zoek naar de vrouw die Jip heeft gekocht. Stiekem gaan ze ook het bos
in waar ze verdwalen. De boswachter brengt hen op het juiste pad. Op zijn verjaardag krijgt Flip een grote verrassing,
Jip de kip! Zijn moeder had hem gekocht. Samen met een haan. Een tijdje later is er weer een verrassing: kuikentjes.
Beoordeling:
Dit boekje is het vierde deel over Flip en Floor. Een leuk boekje voor beginnende lezers, de zinnen zijn kort en
verdeeld in verschillende alinea’s op één pagina. Eenvoudige tekeningen ondersteunen het verhaal. De christelijke
identiteit is op een natuurlijke manier door het verhaal heen verweven.
Eindoordeel:
Warm aanbevolen

GEITENKEUTELS VOOR OPA
door Michiel Bakker
Illustraties: Marijke Duffhauss
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn
Leeftijd: vanaf 4 jaar
104 blz.
Prijs: € 10,95
Inhoud:
Ruth en Ruben beleven weer van alles. Vader moet een bal uit de boom halen die hij zelf erin heeft geschopt. Ruth
haalt haar zwemdiploma. Lotta uit Duitsland komt in de zomervakantie logeren. Ze maken een fietstocht door de
regen en ze bezoeken een geitenboerderij waar ze geitenkeutels voor opa kopen. Lotta mag ook mee op vakantie
naar Katwijk. Ze maken een schelpenketting en spelen een bruiloft na. Ze bezoeken ook een vuurtoren. Als de
vakantie voorbij is moet Lotta weer terug naar Duitsland. Ze krijgt een fotoboek mee van de vakantie.
Beoordeling:
Dit derde deeltje van de avonturen van Ruth en Ruben is weer een vrolijk boek voorleesboek geworden. Het boek is
uitgegeven op mooi papier. De bladzijdes zijn versierd met een speelse rand. De kleurrijke illustraties zijn speels en
passen goed bij de verhalen. De hoofdstukken zijn los van elkaar voor te lezen, hoewel er wel een lijn in het verhaal
zit. De christelijke identiteit is zijdelings verweven door het boek.
Eindoordeel:
Aanbevolen
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Leeftijd 4-6 jaar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IEMAND IS MIJN BESTE VRIEND
door Michel de Boer
Illustraties: Michel de Boer
Uitgeverij Mes, Vierhouten
Leeftijd: vanaf 6 jaar
32 blz.
Prijs: € 7,95
Inhoud:
De koektrommel van Beer is leeg. Dat heeft hij niet zelf gedaan. Beer besluit op zoek te gaan naar de dader. Hij
ontmoet diverse andere dieren die elkaar de schuld geven van de koekjesdiefstal. Uiteindelijk wordt duidelijk wie de
echte schuldige is.
Beoordeling:
Een leuk kinderboek met grappige elementen. Zo spreekt de (Vlaamse) Gaai echt Vlaams. Ook de namen Iemand en
Niemand zorgen voor een leuk taalspel. Kinderen worden er door het boek alert op, dat iets best je eigen schuld kan
zijn. De christelijke identiteit ontbreekt echter, waardoor dit boek niet geschikt is voor uitdelen op het Kerstfeest van
de zondagsschool.
Eindoordeel:
Niet aanbevolen

KLAARTJE DE CAVIA
door Geesje Vogelaar-van Mourik
Illustraties: Linda Heijnekamp
Uitgeverij Mes, Vierhouten
Leeftijd: vanaf 3 jaar
61 blz.
Prijs: € 6,95
Inhoud:
Klaartje de cavia woont in de winkel, samen met Koen de cavia, totdat Fien haar koopt. Thuisgekomen is Klaartje erg
bang van Moor, de poes. Gelukkig mag ze in een fijne kooi wonen. Op een dag mag Klaartje mee naar school. Ze
wordt bang van zoveel kinderen, daarom kruipt ze onder het hooi. Daar luistert ze naar de juf die het verhaal vertelt
van het verloren schaap. Daarna komen de kinderen één voor één naar Klaartje kijken. Ze willen dat Klaartje op
school blijft. Sam wil ook een cavia. Op zijn verjaardag brengt Sam een cavia mee naar school, het is Koen. Samen
met Klaartje blijft Koen op school wonen, alleen in de grote vakantie mogen ze mee terug naar het huis van Fien.
Beoordeling:
Het boekje is geschreven in de ik-vorm, namelijk vanuit de cavia Klaartje. Door haar ogen zie je alle gebeurtenissen.
Een leuk boekje over de belevenissen van een cavia. De christelijke identiteit is door het verhaal heen verweven.
Eindoordeel:
Warm aanbevolen
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Leeftijd 4-6 jaar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUISTER! DAGBOEK VOOR KINDEREN
door Marleen Vos- van Aalst (red.)
Uitgave in samenwerking met de HHJO
Uitgeverij Den Hertog, Houten
Paperback
Leeftijd: 4-6 jaar
375 blz.
Prijs: € 14,90
Inhoud:
Luister! is een dagboek voor jonge kinderen, van ongeveer 4 tot 6 jaar. Elke dag begint met een korte schriftlezing
van enkele Bijbelverzen. Vervolgens wordt het Bijbelgedeelte eenvoudig naverteld in korte zinnen. Aan het einde
van elke dag staat een vraag of een opdracht om iets te maken of te tekenen. Soms staat er een gebedspunt of een
lied om te zingen. Het dagboek volgt de Bijbelse geschiedenis aan de hand van thema’s als: Het begin, Mozes, David,
Gelijkenissen en Zendingsgeschiedenis. Het eerste halfjaar behandelt het dagboek het Oude Testament en het
tweede halfjaar het Nieuwe Testament.
Beoordeling:
Een goed en begrijpelijk dagboek voor de leeftijd van 4-6 jaar. De dagboekteksten zijn helder en door de korte
zinnen toegankelijk. Het volgen van het dagboek geeft structuur aan het Bijbellezen van jonge kinderen èn van hun
ouders. De toon van het dagboek is gunnend: het schildert wie God voor een kind wil zijn. Duidelijk komt naar voren
dat de Heere een wonder wil doen in harten van jonge kinderen en dat dat ook nodig is. Een klein nadeel is dat soms
de opdrachten aan de onderzijde van de bladzijde niet duidelijk zijn.
Eindoordeel:
Warm aanbevolen

OMA KNIERTJE EN HET KERSTVERHAAL
door Michel en Leontine de Boer
Illustraties: Michel en Leontine de Boer
Uitgeverij Mes, Vierhouten
Leeftijd: vanaf 4 jaar
32 blz.
Prijs: € 7,95
Inhoud:
Oma Kniertje krijgt bezoek van haar kleinkinderen. Die willen graag met oma een sneeuwpop maken. Maar eerst
moeten ze binnenkomen, om te smullen van een heerlijk kerstbrood. Daar zien ze een oud boek, een kerstboek. Met
daarin het verhaal over de geboorte van de Heere Jezus. Finn en Femke vinden het prachtig en ze mogen het boek
hebben. Daarna gaan ze met oma de sneeuwpop maken.
Beoordeling:
In dit boek wordt op een eenvoudige manier het kerstverhaal vertelt voor kleine kinderen. Op de laatste bladzijde
staat nog een heerlijk recept voor een kerstbrood, net zoals oma dat in het verhaal had klaargemaakt. Een boek om
aan de hele kleine kinderen op de zondagsschool het kerstverhaal te vertellen.
Eindoordeel:
Warm aanbevolen

5

Leeftijd 4-6 jaar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OP PAD VOOR SCHOOL
door Ineke op den Brouw
Illustraties: Anita Engelen
Uitgeverij Mes, Vierhouten
Leeftijd: 6-8 jaar
AVI E3
66 blz.
Prijs: € 6,75
Inhoud:
Fleur en Daan zijn vrienden. Op school wordt er een markt georganiseerd omdat de school tien jaar bestaat. De
opbrengst is voor een goed doel. Fleur en Daan willen mam helpen maar maken er een puinhoop van. Op een dag
gaan ze samen op pad voor school. Met een kar gaan ze spullen ophalen om op de markt van school te verkopen. In
een flat komen ze een man tegen die veel spullen weg wil gooien, zoals een lamp en een bank. Met een kar achter
zijn auto brengt hij de spullen bij het huis van Daan. Daar laat hij alles achter op de stoep. Even later komt er een
man langs die de bank wil kopen. Hij laat hem ophalen door zijn zoon. Dat is de man die alles bij Daan gebracht
heeft.
Beoordeling:
Een vrolijk boekje voor beginnende lezers. Het boek bevat alleen woordjes met één lettergreep. De tekeningen zijn
mooi en passen goed bij het verhaal, het hadden er wel meer mogen zijn! Een leuk boekje met een origineel einde.
Fleur en Daan zetten zich belangeloos in voor het goede doel. De school waar ze op zitten wordt ‘de school van de
kerk’ genoemd. Verder ontbreekt de christelijke identiteit.
Eindoordeel:
Aanbevolen

SAM SNEL WERKT OVER ISRAËL
door Annelies Tanis
Omslagtekening en illustraties: Trish Flannery
Omslagontwerp: José v.d. Meer
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn
Leeftijd: 4-6 jaar
24 blz.
Prijs: € 13,95
Inhoud:
Sam werkt met de kinderen uit zijn klas over het Joodse geloof en over allerlei Joodse gebruiken. Ze praten erover en
maken allerlei werkjes. Op die manier leren ze heel veel. De onderwerpen die behandeld worden, zijn: Israël, het
land van Abraham; een boekrol; het Joodse volkslied; een jad; de sabbat; het keppeltje; de mezoeza; de menora; de
sjofar en een gebedsmantel. Op elke tekening is heel veel te zien, ook dingen die niet genoemd worden, zoals de
davidsster en de Joodse vlag. Je ziet aan de gezichten van de kinderen hoe ze op de dingen reageren. Daardoor is er
veel praatstof. De tekst is op rijm gezet, wat op een enkele keer na, erg leuk klinkt.
Beoordeling:
Een positief, christelijk prentenboek, waarin op een speelse manier aandacht gevraagd wordt voor het Joodse geloof
en de Joodse gebruiken. De tekeningen bevatten een schat aan informatie. Het boek is heel goed te gebruiken bij
een project in de onderbouw. Het geeft de leerkrachten genoeg ideeën voor knutselwerkjes en praatstof om een
‘begrip’ te introduceren. Op de zondagsschool kan het gebruikt worden als er in het Bijbelverhaal iets aan de orde
komt, bijvoorbeeld over een boekrol of het bidden van de Joden.
Eindoordeel:
Aanbevolen, maar niet geschikt om uit te delen op de zondagsschool
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Leeftijd 4-6 jaar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEP & SANNE (deel 3)
door Margriet de Graaf
Illustraties: Sanne Miltenberg
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn
Leeftijd: om voor te lezen en voor beginnende lezers
69 blz.
Prijs: € 11,95
Inhoud:
In dit deeltje beleven Sep en Sanne weer allerlei avonturen. Ze spelen in de sneeuw en mogen met de
schoonmaakdag helpen. Ze halen ook grapjes uit met de vader van Sep. Op een dag komt er een man langs met
stroopwafels. Sep en Sanne horen van hem dat hij met het geld arme kinderen wil helpen. Ze gaan naar huis en
zoeken van hun speelgoed spullen uit om weg te geven.
Beoordeling:
Een heel leuk boek voor kleuters en kinderen die net kunnen lezen. Het zijn allemaal losse verhaaltjes. Daarom
geschikt om elke dag een verhaaltje voor te lezen. Kinderen lezen hoe je je naaste kunt helpen door iets van jezelf
weg te geven. Er zit geen christelijke strekking in dit boek.
Eindoordeel:
Aanbevolen, maar gezien het ontbreken van de christelijke strekking niet geschikt om uit te delen tijdens het
kerstfeest

STIJN BLUST DE BRAND
door Gisette van Dalen
Illustraties: Marjolein Hund
Uitgeverij Den Hertog, Houten
Leeftijd: 4-6 jaar
Leesniveau: AVI M3
57 blz.
Prijs: € 8,50
Inhoud:
Stijn helpt boer Bas. Hij maakt een hek. Hij raapt een ei.Hij zorgt voor Sjiep, het schaap.
Maar dan ... ziet Stijn iets ergs. Er komt rook uit de schuur! Sjiep woont bij boer Bas.
Ze maakt iets engs mee.
Beoordeling:
Goed geschreven boek met prachtige illustraties op iedere pagina! Kinderen die houden van de boerderij en de
beestenboel zullen genieten van dit levendige verhaal. Identiteit is indirect in de zorg voor de dieren aanwezig. O.a.
een schaap in nood.
Eindoordeel:
Aanbevolen
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Leeftijd 4-6 jaar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUUS EN SEM MAKEN EEN TENT
door Linda Bikker
Illustraties: Linda Bikker
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn
Leeftijd: vanaf 6 jaar
AVI E3
29 blz.
Prijs: € 9,95
Inhoud:
Suus verveelt zich. Mama heeft hier wel een oplossing voor. ‘Kijk’, zegt mama, ‘hier heb je een oude lap.’ Suus heeft
wel een idee wat ze wil met die lap. Samen met Sem maakt ze van die lap een tent. Maar dan… gaat het regenen. Als
verrassing heeft mama een echte tent, die over de tafel past, gemaakt. Het is net een echt huisje waar je ook in kan
eten.
Beoordeling:
Het is voor kinderen van die leeftijd een leuk boek. Er zit geen christelijke strekking in, daarom minder geschikt om
met het kerstfeest te geven
Eindoordeel:
Aanbevolen, maar niet voor het kerstfeest

TIM EN TOMMIE
door Annemieke van de Geer
Illustraties: Mirjam Schiebaan
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn
Leeftijd: om voor te lezen vanaf 4 jaar
29 blz.
Prijs: € 11,95
Inhoud:
Een erg mooi boekje met leuke voorleesverhaaltjes over twee broertjes, Tim en Tommie. De verhaaltjes gaan over
alledaagse zaken, dus zullen voor de meeste kinderen herkenbaar zijn. Korte verhaaltjes over hoe de broertjes
samen spelen, een verrassing maken voor hun oma en naar de tandarts gaan.
Beoordeling:
In het boekje staan 12 leuke korte verhaaltjes. De verhaaltjes staan op rijm. Het boekje is geschikt om voor te lezen
aan kleine kinderen. De mooie en kleurige illustraties ondersteunen de leuke verhaaltjes. Aan de hand van de
illustraties kan het verhaaltje bijna terug verteld worden door de kinderen! Erg knap gedaan! Het boekje ademt een
positieve sfeer, doch een duidelijk christelijke strekking ontbreekt. Of het zou moeten zijn dat op de school van Tim
en Tommie groep 8 spullen verkoopt voor de zending.
Eindoordeel:
Aanbevolen, maar minder geschikt om uit te delen op het kerstfeest, gezien het ontbreken van een duidelijke
christelijke strekking
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Leeftijd 4-6 jaar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TROEP OP DE STOEP
door Gerda Luytjes-Mensink
Illustraties: Ellen van Boggelen
Uitgeverij Mes, Vierhouten
Leeftijd: om voor te lezen vanaf 4 jaar, om zelf te lezen vanaf 6 jaar
Leesniveau: AVI M3
59 blz.
Prijs: € 6,75
Inhoud:
Pim tekent met krijt een boom op de stoep. Hij wordt weggestuurd door een boze man, Dirk. Die wil geen troep op
de stoep voor zijn huis. Pim vertelt dit aan zijn vriend Teun. Teun maakt met wit krijt nog een bloem bij de boom.
Maar dan komt Dirk er aan. O, wat is hij boos! Pim gaat snel naar huis. Maar, waar is Teun..??
Beoordeling:
Een boekje met een leuk verhaal. Kinderen zullen vast wel dingen herkennen uit hun eigen leven. Het boekje ademt
een positieve sfeer. Een duidelijk christelijke strekking ontbreekt echter. De in het boekje gebruikte korte
eenvoudige woorden en korte zinnen, maakt het gemakkelijk voor kinderen uit groep 3 om het zelf te lezen. Op de
meeste bladzijden staat een tekening die ondersteunend is aan het verhaal.
Eindoordeel:
Aanbevolen, maar minder geschikt om uit te delen op het kerstfeest, gezien het ontbreken van een duidelijke
christelijke strekking

BRIT IS WEG!
door Lianne Biemond
Eerste deel in de serie ‘Avonturen van Steef Stekel’
Illustraties: Marijke Duffhauss
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Leesniveau: AVI E3 / CLIB S
73 blz.
Prijs: €9,95
Inhoud:
Steef Stekel woont naast een veld. Een groot groen veld. Hij speelt er vaak met de bal. Maar nu staat er een hek. Een
hoog hek. Op het veld wordt gebouwd. Steef is boos. Hij wil tóch naar het veld. Hij kruipt door het hek. En hij neemt
zijn hamster mee. Steef speelt met het zand. Dat is heel leuk. Totdat…
Beoordeling:
Lianne Biemond schreef een herkenbaar verhaal dat beginnende lezers graag helemaal zelf zullen willen lezen. Het
boek ademt een positieve sfeer, maar een christelijke strekking wordt gemist.
Eindoordeel:
Aanbevolen, maar minder geschikt om uit te delen op het kerstfeest, gezien het ontbreken van een duidelijke
christelijke strekking
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Leeftijd 4-6 jaar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAS OP VOOR DE BOEF
door Bram Kasse
Illustraties: Daan van Oostenbrugge
Uitgeverij Den Hertog, Houten
Leeftijd: 4-6 jaar
Leesniveau: AVI M3 / CLIB S
62 blz.
Actieprijs: €4,90, na 31-12-2018 € 8,90
Inhoud:
Lis heeft snoep voor de klas. Een tas vol. Maar help! Daar is Brok de boef. Hij pakt de tas! En Brok wil nog meer
snoep. Waar gaat hij naar toe? De vijf broers zijn boos. Maar Jip heeft een plan. Kijk maar uit, Brok!
Beoordeling:
Een grappig en toch eenvoudig verhaal dat beginnende lezers al snel zelf kunnen lezen. Het boek ademt een
positieve sfeer, maar een christelijke strekking wordt gemist.
Eindoordeel:
Aanbevolen, maar minder geschikt om uit te delen op het kerstfeest, gezien het ontbreken van een duidelijke
christelijke strekking

DE GOEDE SAMARITAAN / DE GEBOORTE VAN JEZUS / DAVID EN GOLIATH
/ NOACH EN DE ARK
door Annelies van der Kleijn
Vier deeltjes uit de serie Mes Bijbel Boekjes
Illustraties: Ellen van Boggelen
Uitgeverij Mes, Vierhouten
Leeftijd: vanaf 2 jaar
28 pagina’s per deel
Prijs: € 5,95 per deel,
De Geboorte van Jezus € 4,95 tot 31-12-18
Inhoud:
Elk boekje behandelt in dertien hoofdstukjes een bekend Bijbelverhaal. Op de linkerpagina is de tekst afgedrukt, op
de rechterpagina een passende illustratie. Van de titels ‘De Geboorte van Jezus’ en ‘Noach en de ark’ is ook een
kleurboekje (€ 2,25) verkrijgbaar. In het kleurboekje staan de niet-ingekleurde illustraties van het gelijknamige Mes
Bijbel Boekje.
Beoordeling:
Goed aan de Mes Bijbel Boekjes is de volledige behandeling van een Bijbelse geschiedenis. Deze geschiedenissen
worden in korte zinnen zo begrijpelijk mogelijk weergegeven. Voor de doelgroep van 2-jarigen zijn de boekjes toch
aan de moeilijke kant. Voor kinderen in de zondagsschoolleeftijd zijn ze aan de eenvoudige kant. In die zin lijken ze
het meest geschikt om uit te delen aan kinderen van 3 of 4 jaar die (nog) niet de zondagsschool bezoeken.
In het boekje ‘De Geboorte van Jezus’ wordt het kindje Jezus niet direct afgebeeld, maar is van de achterzijde de
vorm van een kindje in doeken gewonden te zien. Voor peuters is het heel aardig om op elke pagina het konijn aan
te wijzen. Niet iedereen vindt dit passen bij de heiligheid van het Evangelie.
In lijn met de populaire voorstellingen, maar niet met de Evangeliebeschrijvingen, is de reis van Maria per ezel van
Nazareth naar Bethlehem. Ook is er voor gekozen om Jozef een brief van de keizer te laten ontvangen. Verder is de
Bijbelse geschiedenis accuraat in hedendaagse kinderlijke taal weergegeven.
Eindoordeel:
Aanbevolen, voor kinderen van 3 à 4 jaar
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