
 

 

Boekenlijst voor leerkrachten 
 

 

Titel: Nederland wereldland 10 jaar verder: Feesten, rituelen en gebruiken van veel culturen In Nederland 

Auteur:  Schaik, P. van (samenst., red.) 

Uitgave: Amsterdam : PlanPlan, 2008, 176 p 

Inhoud: Het boek geeft duidelijke informatie over hindoes, boeddhisten, Chinezen, 

joden, christenen, moslims en humanisten in Nederland. Aan elke groep is een hoofdstuk 

gewijd met daarin ontstaan en ontwikkeling, informatie over regels en gebruiken, interviews 

waarin  verteld wordt over overtuigingen en veel foto's en tekeningen. Achterin dit boek 

bevindt zich een overzicht van niet religieuze feesten en vieringen, waaronder Sinterklaas, 

Koninginnedag, Sint Maarten en Srefi Densi.  

 

 

 

Titel:   Spoorzoeken in de bonte wereld van geloven en denken 

Auteur:  B. van Gelder en E.G. Hoekstra 

Uitgave: Kampen, Kok, 2004, 686 p 

Isbn:   9043507326 

Inhoud: Het boek kent vier sporen: de grote wereldgodsdiensten en de niet-

godsdienstige groepen. Uitvoerig worden de varianten van het christelijk geloof belicht. De 

'kruispunten' (verschillen en overeenkomsten) van de verschillende kerken worden 

systematisch in kaart gebracht. Het laatste deel gaat over spoorzoekers, van Augustinus tot 

moeder Teresa.  

 

 

Titel:  Een wereld vol geloof 

Auteur:  Erik Idema 

Isbn:   9789057881879 

Uitgave:  Amersfoort, Kwintessens, 2007, 182 p 

Inhoud:  Beknopte informatie over de vijf grote wereldgodsdiensten, met name 

bedoeld voor (aankomende) leerkrachten in het basisonderwijs. Dit boek biedt een overzicht 

van de meest elementaire kennis die onderwijsgevenden zouden moeten hebben. De vijf 

grote wereldgodsdiensten (hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, christendom, islam) komen 

aan bod. Een inleidend hoofdstuk behandelt de nodige 'vragen vooraf'. De informatie wordt 

helder aangeboden.  

 

 

Titel:   Rituelen in religieus Nederland 

Auteur:  E.G. Hoekstra en R. Kranenborg (red.)  

Uitgave:  Baarn, Ten Have, 2001, 420 p 

Isbn:   902595260  

Inhoud: Een helder en veelomvattend overzichtswerk betreffende de riten van de meest 

omvangrijke godsdiensten van Nederland: joden, christenen, moslims, hindoes en boeddhisten. 

In de inleiding beschrijven de auteurs drie soorten riten: overgangsriten, zoals van de ene 

levensfase naar de andere; crisisriten - bij een individuele- of groepscrisis; en cyclische riten, 

bijvoorbeeld rond het kerkelijk jaar. Elke cultus heeft een hoofdstuk, dat globaal als volgt is 

opgebouwd: inleiding, overgangsriten, feesten, gebeden, gebouwen voor de eredienst.  

 

 

 

 

 



 

 

Titel:  Islam 

Auteur:  J. Slomp  

Uitgave: Kampen, Kok, 1999, 142 p 

Isbn:  9024293723 

Inhoud:  Islam betekent overgave aan God. In zijn boek over de Islam luistert Jan Slomp 

naar moslims die door deze overgave proberen te leven. Het boek is geschreven vanuit een 

houding van openheid-dialoog. Hoofdthema's zijn: Godsbeleving, verering van de Profeet, 

gebed, sociale ethiek en vragen over geweld en vrede. 

 

 

Titel:  Het jodendom 

Auteur:  Anno van der Heide  

Uitgave: Kampen, Kok, 2001, 190 p 

Isbn:  9043503622 

Inhoud:  In dit boek wordt op beknopte en toegankelijke wijze een beschrijving gegeven 

van de joodse godsdienst. Na een overzicht van de geschiedenis van het joodse volk volgt een 

beknopte behandeling van de belangrijkste joodse geschriften. Een uitvoeriger hoofdstuk is 

gewijd aan de feesten, rituelen en gebruiken die het traditionele joodse leven kenmerken. Een 

schets van het jodendom in Nederland besluit het geheel. 

 

 

Titel:  Hindoeïsme 

Auteur:  R. Kranenborg  

Uitgave: Kampen, Kok, 1997, 114 p  

Isbn:  9024279607 

Inhoud: Korte godsdiensthistorische inleiding op het hindoeïsme. Een geslaagd, vlot 

geschreven en voor een ruim publiek goed toegankelijk boekje, geschikt voor een eerste 

kennismaking met deze wereldgodsdienst. Met thema’s als: geschiedenis, geschriften, rituelen 

en feesten. 

 

 

Titel:  Christendom  

Auteur:  Hans Hoekstra en E.G. Hoekstra  

Uitgave: Kampen, Kok, 2004, 256 p 

Isbn:  9043505676 

Inhoud:  In kort bestek biedt dit boek opvallend veel informatie. Historische aspecten als 

de totstandkoming van bijbel, dogma's en credo's en de diversiteit aan stromingen en kerken 

krijgen ruim aandacht. Dit geldt mede voor de eerste eeuwen en voor de Rooms-Katholieke Kerk 

en haar liturgie en sacramenten. Met onder meer de oecumene en missie/zending gunt Hoekstra 

de lezer zicht op het wereldwijde karakter van het christendom.  

 

 

Titel:   Boeddhisme : oorsprong, geloof, gebruiken, heilige teksten, gewijde plaatsen 

Auteur:  Malcolm David 

Uitgave:  Kerkdriel, Librero, 2003, 112 p  

Isbn:   9057643502 

Inhoud:  Dit boek is een beknopte en toegankelijke inleiding tot het boeddhisme. Na een 

schets van de oorsprong en de historische ontwikkeling van het boeddhisme geeft de auteur 

aandacht aan onder meer de volgende onderwerpen: het achtvoudige pad, ethische 

beginselen; tantra; het levenswiel; boeddha's, bodhisattva's en mandala's; arhats en siddha's; 

pelgrimstochten en tempels; feesten en overgangsriten. Het laatste hoofdstuk richt zich ook op de 

maatschappelijke en politieke rol van het boeddhisme, met o.a. aandacht voor de Dalaï Lama en Ang San Suu Kyi 

(Birma).  


