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Al drie eeuwen lang worden er in Nederland kin-
derbijbels en ‘vertalingen’ van Bijbelgedeelten 
voor kinderen uitgegeven. Naar deze rijke tra-
ditie – er zijn bijna 900 verschillende uitgaven 
bekend – is niet of nauwelijks wetenschappelijk 
onderzoek gedaan. 
 In dit toegankelijk geschreven boek brengt the-
oloog en journalist Willem van der Meiden het 
hele veld in kaart. Hij beschrijft talloze kinder-
bijbels en citeert veelzeggende passages, staat 
stil bij bijzondere uitgaven en trendbreuken en 
brengt de ontwikkelingen binnen het genre van 
de kinderbijbel in verband met kerk en theologie, 
opvoedingsidealen, bijbelliefde en vroomheid, 
verzuiling en secularisering in de Lage Landen. 
Van der Meiden besteedt hierbij ook ruime aan-
dacht aan de rol van illustraties en illustratoren 
in kinderbijbels. Tot slot vergelijkt hij de Neder-
landse kinderbijbels met die in het buitenland. 
‘Zoo heerlijk eenvoudig’ wordt afgesloten met een 
overzicht van vrijwel alle in Nederland versche-
nen kinderbijbels.
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