Boekenlijst voor leerlingen
Verschillende levensbeschouwingen
Titel:
Wat geloof jij? : een overzicht van de wereldreligies door de ogen van kinderen
Auteur:
Laura Buller ; red. Susannah Steel ... e.a.
Uitgave:
2005, Amersfoort, Kwintessens, 80 p
Isbn:
9020964356
Inhoud:
Dit boek in groot formaat biedt, na introductie over geloof in het algemeen,
brede informatie over zes grote wereldgodsdiensten. Aan iedere godsdienst zijn evenveel
pagina's besteed. Achter in het boek wordt een klein aantal onbekende religies in vogelvlucht behandeld. Centraal staan kleurenfoto's in verschillende formaten van voorwerpen,
mensen en heilige plaatsen. Tussen de foto's in staan korte stukken teksten. De tekst bestaat
uit uitleg van gebruiken en regels. Daarnaast zijn er, per behandelde wereldgodsdienst, verhalen opgenomen van kinderen uit verschillende landen over de manier waarop zij hun geloof beleven. Een register en woordenlijst zijn toegevoegd. Het boek behandelt verschillende
religies en geeft ook aan dat er mensen zijn die niet geloven. Vanaf ca. 11 jaar.
Titel:
Wereldwijd geloven
Auteur:
David Self
Uitgave:
Hilversum, NZV, 1997, 44 p
Isbn:
9069861925
Inhoud:
Vergelijkenderwijs worden verschillende aspecten van zes wereldgodsdiensten, als heilige boeken, (initiatie)riten, gebedshuizen, feestdagen en bedevaarten behandeld.
Maar ook diepere geloofsfundamentele aspecten, zoals wijze van geloofsbeleven, besef van
'goed en kwaad' en 'leven na de dood' binnen Boeddhisme, Christendom, Hindoeïsme, Islam,
Jodendom en Sikh-religie komen aan de orde. Talrijke foto's, kaartjes, schetsen en diagrammen illustreren en documenteren vooral het hoge informatiegehalte. Vanaf circa 10 jaar.
Titel:
God, Adonai, Allah : vragen over de drie grote religies
Auteur:
Katia Mrowiec, Michel Kubler, Antoine Sfeir
Uitgave:
’s-Hertogenbosch, KBS, 2006, 188 p
Inhoud:
Honderd vragen van kinderen over het jodendom, christendom en islam
worden beantwoord. Op een duidelijke manier geven de schrijvers antwoord op de vragen, die uiteenlopen van 'Hoe verloopt een begrafenis bij de moslims?' tot vragen naar
de verhouding tussen de drie godsdiensten en over religieus fanatisme. De antwoorden
op de grote vragen van het geloof worden van binnenuit gegeven zodat je begrijpt wie
God is voor een jood, en moslim, of een christen. Bij moeilijke kwesties wordt kort en
duidelijk uitgelegd waar het probleem ligt. Ook zijn een woordenlijst opgenomen, een
tijdlijn met grote data en een overzicht van de grote feesten. Vanaf ca. 10 jaar.
Titel:
God & Co : over geloven altijd en overal
Auteur:
Kolet Janssen
Uitgave:
Kampen, Ten Have, 2006, 126 p
Isbn:
9077942173
Inhoud:
In 24 hoofdstukken worden o.a. ontstaan, zingeving en uitingen van geloof,
belicht. Omdat gelovigen veelal verenigd zijn in een bepaalde gemeenschap, worden eigenheden, zoals rituelen, wijzen van verkondigen, leermeesters en voorgangers, leefregels en
geschriften van de wereldgodsdiensten, op gelijkwaardige, vergelijkenderwijs benoemd.
Hierbij worden ook duidelijk overeenkomsten en verschillen aangegeven. Ter afsluiting
wordt ingegaan op negatieve en positieve kanten van de diverse geloven, wetenschappelijke weerleggingen van bepaalde (verouderde) geloofspunten, voor en tegens van geloven
binnen de huidige samenleving en geloofsperspectieven. Vanaf ca. 11 jaar.

Jodendom
Titel:
De Tora en het jodendom
Auteur:
Vivienne Cato
Uitgave:
Harmelen, Corona, 2004, 28 p
Inhoud:
Niet alleen de Tora komt aan de orde, maar ook meer algemene informatie over het jodendom wordt gegeven. Nu heeft het begrip Tora in het jodendom verschillende betekenissen, zoals de eerste vijf bijbelboeken, de Tora-rol, de mondelinge
Tora en de joodse traditie als geheel. Het boek bevat veel informatie binnen kort bestek,
is mooi in kleuren geïllustreerd, voorzien van aanvullende kaderteksten en citaten. Het
is vanuit een joods standpunt geschreven. Weinig aandacht voor de situatie in Nederland. Met verklarende woordenlijst en register. Vanaf ca. 11 jaar.
Titel:
Jodendom
Auteur:
Douglas Charing
Uitgave:
Amsterdam : Memphis Belle, 2004, 64 p
Isbn:
9045900483
Inhoud:
Met behulp van teksten en veel beeldmateriaal wordt in dit boek een
globaal overzicht gegeven van de oorsprong en de ontwikkeling van het jodendom. Het
geheel is onderverdeeld in 25 hoofdstukken met als belangrijkste thema's: de geschiedenis van het jodendom vanaf 4000 jaar geleden, de bijbelse tijd, de Romeinse overheersing en de middeleeuwen, het leven in de diaspora, het zionisme, de holocaust.
Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan religieuze rituelen, functies en culturele
context. De over beide pagina's verdeelde illustraties bestaan uit kleurenfoto's van
diverse religieuze voorwerpen/objecten en personen. De tekst welke varieërt in grootte en lettertype, bestaat uit drie categorieën te weten: als inleidend stukje, als bijschrift bij de voorwerpen/objecten en een aantal korte fragmenten. Achterin het boek
bevindt zich een alfabetisch register. Vanaf ca. 12 jaar.
Titel:
Wat weten we over het jodendom?
Auteur:
Doreen Fine
Uitgave:
Den Haag, Novib, 2001, 45 p
Isbn:
9068329138
Inhoud:
Het boek heeft tot doel niet-joodse kinderen uitleg te geven over joodse
feesten en gebruiken. Een aantrekkelijk uitgegeven boek, kleurrijk en fraai geïllustreerd met
duidelijk op de doelgroep gerichte informatie over het hedendaagse jodendom, de godsdienst, de feesten en het belang van de staat Israël voor de joodse gemeenschap. Afbeeldingen en tekst gaan in op de gebruiken zoals die worden nageleefd in de verschillende
joodse groeperingen in Engeland en de VS: van streng orthodox tot liberaal en reform. De
beelden en verhalen zullen bij veel leerlingen nog wel vragen oproepen. Vanaf ca. 11 jaar.
Titel:
Jodendom
Auteur:
Angela Wood ;
Uitgave:
Harmelen, Corona, 1997, 48 p
Isbn:
9054951222
Inhoud:
In dit boek wordt velerlei wijzen informatie geboden over de joodse godsdienst en het joodse volk. Behalve de doorgaande tekst zijn afzonderlijke tekstblokken en
teksten in de kantlijn opgenomen. Verder vindt men er goed illustratiemateriaal (veelal
kleurenfoto's) in met korte bijschriften. Door de vormgeving nodigt het boek uit tot bladeren en lezen. In kort bestek komt heel veel aan de orde. De schrijfster heeft echter kunnen
vermijden dat het boek saai zou worden; ze geeft duidelijk aan dat haar boek over levende
mensen gaat in onze tijd. Op het punt van de joodse geschiedenis is wel enige kritiek te
leveren, maar daar staat veel tegenover. Vanaf ca. 12 jaar.

Christendom
Titel:
Dossier Geloof
Auteur:
M+ Redactie & Communicatie ; Willem van der Meiden, Jaap Tanja... e.a.
Uitgave:
Hilversum, Kwintessens, 2005, 31 p
Isbn:
9057881225
Inhoud:
Aan de hand van feiten, meningen en ervaringen komen allerlei aspecten
van het christelijk geloof aan de orde. Met een stripverhaal en gekleurde illustraties. De
grote lijnen van het christelijk geloof worden in dit boek toegelicht. Het bestaat uit tien
hoofdstukken, met interviews, (strip)verhalen, een soort essay waarin de lezer wordt
geprikkeld te bepalen waar hij staat op de lijn 'geloven in niks' en 'geloven in God', de
Nederlandse grondwet en de tien geboden, veel gestelde vragen. Een rijke variatie aan
bronnen is gebruikt om het christelijk geloof objectief weer te geven. Daarnaast is ruimte voor visie van verschillende mensen. Het boek is duidelijk van opzet; aantrekkelijk
vormgegeven, gevarieerd in illustraties, informatie is toegankelijk en goed vindbaar en
vindplaatsen voor meer informatie worden gegeven. Vanaf ca. 10 jaar.
Titel:
Maar wie is God?
Auteur:
Stanislas Lalanne ; samen met: Mijo Beccaria ... e.a.
Uitgave:
Hilversum : Kwintessens ; 's-Hertogenbosch : KBS, 2003, 239 p
Isbn:
9057881020
Inhoud:
In dit boek voor kinderen worden 150 vragen gesteld en evenzovele
antwoorden gegeven. Kinderen stellen vragen over dood en leven, oorlog en vrede,
over God, Jezus, geloven, de bijbel en nog veel meer. Per pagina wordt een vraag behandeld. Voorbeeldvragen zijn: "Waarom zijn er gelovigen die oorlog voeren?" en "Is
Jezus echt opgestaan?". Alle antwoorden zijn geschreven vanuit een christelijk gedachtegoed, met name vanuit katholiek perspectief. Achterin een register en een lijst met
bijbelverwijzingen. Vanaf ca. 9 jaar.
Titel:
Wat weten we over het Christendom?
Auteur:
Carol Watson
Uitgave:
Den Haag, Novib, 2002, 45 p
Isbn:
9068329367
Inhoud:
Vele vragen over het christendom, zowel katholicisme als protestantisme, worden beantwoord, zowel over de inhoud als de rituelen in brede zin, van overal
in de wereld. Via het register achterin kun je gericht zoeken naar een bepaald begrip. De
onderwerpen zijn overvloedig geïllustreerd met kleurenfoto's en tekeningen; voorin is
een tijdbalk opgenomen. Een aantrekkelijk ogende encyclopedieachtige uitgave, waarin
de gebrandschilderde ramen aan de binnenkant van de kaft voor en achter opvallen.
Voor kinderen vanaf ca. 11 jaar.
Titel:
Christendom
Auteur:
Philip Wilkinson
Uitgave:
Amsterdam, Memphis Belle, 2003, 64 p
Isbn:
9076900825
Inhoud:
Met behulp van teksten en veel beeldmateriaal wordt in dit boek een
globaal overzicht gegeven van de oorsprong en de ontwikkeling van het Christendom.
Het geheel is onderverdeeld in 21 hoofdstukken met als belangrijkste thema's: de oorsprong van het Christendom en het leven van Jezus; de verspreiding van de religie en de
diverse stromingen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan religieuze rituelen,
functies, historische ontwikkeling en culturele context. De over beide pagina's verdeelde illustraties bestaan uit kleurenfoto's van diverse religieuze voorwerpen/objecten en
personen. Vanaf ca. 12 jaar.

Islam
Titel:
Islam
Auteur:
Sue Penney
Uitgave:
Harmelen, Corona, 2003, 48 p
Isbn:
9054957808
Inhoud:
Dit boek behandelt het ontstaan van de islam, de Koran, Soennieten en
Sjiieten, religieuze feesten; kortom alles wat belangrijk is in de islam. De vormgeving is
goed verzorgd: levendig door de extra korte blokjes tekst met informatie, de kleurenfoto's en de kleurige randen langs de pagina's. Elk onderwerp neemt twee pagina's in
beslag. Aan het einde zijn een chronologisch overzicht, een register, een geografische
kaart en een verklarende woordenlijst opgenomen. Op de prachtige omslag staat een
kleurige foto van kalligrafie en versieringen op een muur. Vanaf ca. 11 jaar.
Titel:
Islam
Auteur:
Philip Wilkinson
Uitgave:
Amsterdam, Memphis Belle 2003, 64 p
Isbn:
9076900817
Inhoud:
Een overzichtelijk en praktisch kijk- en leesboek over de islam. Het biedt
naast korte, heldere teksten veel prachtige kleurenfoto's, tekeningen en kaarten. Veel
onderwerpen uit deze godsdienst komen aan bod zoals het ontstaan van de godsdienst
en de pijlers van de islam. Er wordt geschreven over het leven van de profeet Mohammed, de koran en de moskee. Ruime aandacht krijgt ook de islamitische cultuur in de
hoofdstukken leraren en leerlingen, schrijven en wetenschap zoals geneeskunde, astronomie en wiskunde. Ook zijn er hoofdstukken gewijd aan kleding en sieraden, voedsel en de festivals en ceremonies binnen de verschillende islamitische gemeenschappen. Vanaf ca. 12 jaar.
Titel:
Wat weten we over de Islam?
Auteur:
Shahrukh Husain
Uitgave:
’s-Gravenhage, Novib, 2000, 45 p
Isbn:
9068328832
Inhoud:
Dit boek geeft op beknopte wijze een groot aantal aspecten uit de wereld van de islam weer. Aan de orde komen onder andere: de geschiedenis, de verspreiding van de islam, wat het moslimgeloof inhoudt en de belangrijkste vormen van
kunst. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan verhalen waarin het geloof in de
praktijk wordt toegepast. Er is een kleine wereldkaart waarop de moslimbevolking in
percentages staat aangegeven en wordt in het kort getoond hoe het rituele gebed
plaatsvindt. Niet alleen geschikt voor kinderen, ook voor ouderen een manier om op
gemakkelijk toegankelijke wijze kennis te nemen van de islam. Vanaf ca. 12 jaar.
Titel:
De Koran en de islam
Auteur:
Anita Ganeri
Uitgave:
Harmelen, Corona, 2003, 28 p
Isbn:
9054956828
Inhoud: Informatief boek over het ontstaan en andere aspecten van de islam, over de
profeet Mohammed en zijn leefwijze, over het ontstaan en de indeling van de koran en
de koran in het dagelijks leven. Dus: wat de koran jou leert. De informatie wordt heel
helder, begrijpelijk en neutraal verteld, met een handige verklarende woordenlijst en
register achter in de uitgave. De vormgeving is levendig en modern, met ondermeer
kleurenfoto's, verschillende lettertypes, vele korte koranteksten en langs elke pagina
versierde randen. Vanaf ca. 10 jaar.

Hindoeïsme
Titel:
Hindoeïsme
Auteur:
Anita Ganeri
Uitgave:
Baarn, Gooi en Sticht, 1997, 32 p
Isbn:
9030408847
Inhoud:
Het boek vertelt en laat zien in duidelijke bewoordingen en met behulp van kleurenfoto's en gekleurde tekeningen hoe mensen in hun dagelijks leven
omgaan met gewoonten en levenswijzen met hun religie. In negen hoofdstukken
wordt respectievelijk ingegaan op het geloof van de hindoes; hun goden en godinnen; de vormen van eredienst; de heilige boeken en plaatsen; hun feesten en familiefeesten. Het boek sluit af met een korte woordenlijst en index. De tekst is zeer
helder en boeiend, terwijl de prachtige foto's, kaartjes en tekeningen de verhalende
teksten verduidelijken. Kleine vraaggesprekjes, knutselwerkjes en recepten maken
het boek nog aantrekkelijker. Het is goed bruikbaar vanaf ca. 10 jaar.

Titel:
Wat weten we over Hindoeïsme?
Auteur:
Anita Ganeri
Uitgave:
's Gravenhage, Novib, 2000 47 p
Isbn:
9068328840
Inhoud:
In dit boek wordt in 20 hoofdstukken beknopt uitgelegd wat we weten over het hindoeïsme. Belangrijke onderwerpen zijn: het ontstaan en de geschiedenis, hun goden, hun tempels, de heilige plaatsen en hun geschriften, hun feestdagen. Ook de geneeskunde en de kunst en de muziek en dans van de hindoe krijgt
aandacht in aparte hoofdstukken. Vanaf ca. 12 jaar.

Titel:
Hindoeïsme
Auteur:
Dilip Kadodwala
Uitgave:
Harmelen, Corona, 1996, 48 p
Isbn:
9074777996
Inhoud:
Het boek is mooi geïllustreerd met 45 kleurenfoto's. In het boek worden in 7 hoofdstukken de volgende onderwerpen behandeld: het verhaal van het hindoeïsme; de wereld van de hindoes; de geschriften; gezins- en familieleven; gemeenschapsleven; het leven van een hindoe; vieringen. Het boek heeft een verklarende
woordenlijst en een register. In de kantlijn van de tekst worden steeds typische hindoetermen uitgelegd zoals: dharma; Sanskriet. Vanaf ca. 12 jaar.

Titel:
Hindoeïsme
Auteur:
Anita Ganeri
Uitgave:
Etten-Leur, Ars Scribendi Uitgeverij, 2008, 31 p
Isbn:
9789055660377
Inhoud:
Shria vertelt wat het betekent om een hindoe te zijn. Aan de hand
van vragen in een tekstballon boven aan de pagina wordt ingegaan op allerlei aspecten van dit geloof, zoals: wat is een hindoe, goden en godinnen, de mandir, de pujari,
de eredienst thuis, de hindoetekens, de hindoeverhalen, feesten, huwelijk en het
gezin. Veel mooie en verhelderende kleurenfoto's worden begeleid door een korte
tekst (twee à drie regels) in een duidelijk, vrij groot lettertype. Voor ouders is op twee
pagina's een verhelderend verhaal opgenomen. Afgesloten wordt met een duidelijke
woordenlijst en een register. Zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.

Boeddhisme
Titel:
De Tipitaka en andere boeddhistische geschriften
Auteur:
Anita Ganeri
Uitgave:
Harmelen, Corona, 2004, 28 p
Isbn:
9054956798
Inhoud:
Dit boek geeft informatie over de heilige teksten van het boeddhisme:
hoe déze tot stand zijn gekomen en hoe er heden ten dage met déze teksten wordt omgegaan door zowel monniken als leken. Het boek is ingedeeld in vijf hoofdstukken, die
weer zijn onderverdeeld in logische delen die ieder telkens twee bladzijden beslaan. Op
déze bladzijden staat het hoofdverhaal duidelijk weergegeven met fraaie kleurenfoto's
en illustraties naast korte uitspraken uit de boeddhistische teksten en extra informatie
ter verdieping daaromheen. Op de gekleurde omslag staat een foto van een jonge monnik, die een geschrift aan het bestuderen is. Vanaf ca. 11 jaar.

Titel:
Boeddhisme
Auteur:
Anita Ganeri
Uitgave:
Baarn, Gooi en Sticht, 1998, 32 p
Isbn:
9030409169
Inhoud:
In dit kijk-, lees-, en doeboek wordt het boeddhisme voor kinderen zeer
toegankelijk gepresenteerd. Op simpele, heldere wijze wordt de boodschap van de
Boeddha uit de doeken gedaan, waarbij de verschillende tradities in verschillende landen aan bod komen. Korte vraaggesprekken, knutselwerkjes en de mooie foto's geven
een levendig beeld van het boeddhisme als levensbeschouwing. Dit boek is mooi uitgegeven met een heldere lay-out. Vanaf ca. 10 jaar.

Titel:
Wat weten we over het boeddhisme?
Auteur:
Anita Ganeri
Uitgave:
Den Haag, Novib, 2001, 45 p
Isbn:
906832912X
Inhoud:
Dit boek geeft achtergronden van het boeddhisme aan de hand van
vragen die in korte hoofdstukken van twee bladzijden worden beantwoord. Op iedere
bladzijde staan vele fraaie kleurenfoto's en tekeningen en de teksten staan daar in kleine brokstukken, voorzien van een kopje, omheen. Op de gekleurde omslag een foto van
een jonge monnik omgeven door getekende boeddhistische attributen. Bevat een verklarende woordenlijst en een register. Vanaf ca. 11 jaar.

Titel:
Boeddhisme
Auteur:
Catherine Hewitt
Uitgave:
Harmelen, Corona, 1997, 48 p
Isbn:
9054951117
Inhoud:
Veel en afbeeldingen en foto’s lijken in dit boek. In het korte bestek van
het boek wordt veel informatie gegeven over het leven in de kloosters van de verschillende sekten, daardoor is er wat minder ruimte voor een overzichtelijke presentatie
van de boeddhistische leer. De vertaling van enkele citaten uit teksten is soms wat
moeilijk. Vanaf ca. 12 jaar.

