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De Christenreis van Bunyan lezen met kinderen (3-15 jaar) 
-overzicht van hulpmiddelen- 

 

1. (Voor)leesboeken van De Christenreis voor kinderen (alle leeftijden) 
 

 

 

 

 

 
 
 

2. Luisterboeken van De Christenreis (+ 8 jaar) 

 
 

 

De christenreis (naverteld voor kinderen) 
Uitg. Den Hertog, vanaf 8 jaar 
ISBN 9789033123504 
 

Bunyans Christenreis (naverteld door T. Mateboer) 
Uitg. Den Hertog, 9-12 jaar 
ISBN 9789033114663 
(oudere drukken hebben een andere voorkant) 
 

De Pelgrimsreis – Bunyans Christenreis naverteld voor de jeugd door 
J. de Jager 
Uitg. De Banier 
ISBN 9789033613715 
(alleen tweedehands verkrijgbaar) 
 
 De Christenreis – verteld en uitgelegd voor kinderen door 

A.C.H. van Vuuren 
Uitg. JohnBunyanStichting 
ISBN 9789076306261  

De Christenreis, naverteld door M.J. Ruissen 
(met bijpassende Psalmen aan het eind van een hoofdstuk) 
Uitg. De Ramshoorn ism CBB 
ISBN 9789080238985 
 
 
Ook uitg. De Toren heeft een luisterboek over Bunyans Christenreis. 

https://www.christelijkeluisterboeken.eu/john-
bunyan/9789491601484-de-christenreis-luisterboek-john-bunyan 
 
 

De Christenreis naverteld 
M.J. Ruissen 
Uitg. De Ramshoorn 
ISBN 9789080238954 
 
 

https://www.christelijkeluisterboeken.eu/john-bunyan/9789491601484-de-christenreis-luisterboek-john-bunyan
https://www.christelijkeluisterboeken.eu/john-bunyan/9789491601484-de-christenreis-luisterboek-john-bunyan
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3. Presentatie van De Christenreis (-12 jaar) 

 
 
 
 

 
4. Online vertellingen van Bunyan en zijn Christenreis (4-12 jaar) 
- Het Kerstenonderwijscentrum heeft in lockdowntijd zeven vertellingen van de Christenreis 
(vanaf Stad Verderf tot aan het Poortje) online gezet. Je kunt ze vinden op: 
https://kocdiensten.nu/onderwijs-op-afstand/ - kies ‘christen(inne)reis’  
 
- Meester Dirksen heeft in 16 afleveringen de Christenreis van Bunyan voor kinderen 
naverteld en deze op zijn YouTube-kanaal gepubliceerd. Je kunt ze vinden op: 
https://www.youtube.com/watch?v=KkHHfSS1zOQ&list=PLG4dzzpXBFMBUki0rb3xXB5YqR5
30xGj0 
 
- Dick Baarssen heeft het levensverhaal van John Bunyan ingesproken waarbij hij 
afbeeldingen van Ben Horsthuis laat zien. Luister eerst even zelf of je je in de verwoordingen 
helemaal kunt vinden, voordat je het samen met je kind(eren) beluistert en bekijkt. 
http://www.baarsen.com/Zendingsverhalen/ 
 

 
5. Werkboekjes bij De Christenreis (+7 jaar) 

 
https://www.hervormdezondagsscholen.nl/webshop/kerkhervorming/john-bunyan-3-de-christenreis 
 

 
 

Dit boekje van de Bond van Hervormde Zondagsscholen op 

gereformeerde grondslag vertelt in het kort de geschiedenis en 

geeft een samenvatting van De Christenreis. Daarnaast zijn er 

een aantal puzzels en vragen ter bespreking opgenomen. Het 

boekje heeft als doel om kinderen te interesseren boeken over 

de Christenreis te gaan lezen. 

Je vindt hier 25 puzzels bij bekende gedeelten uit De 
Christenreis van Bunyan. 
G.W. van Leeuwen-van Haaften 
Uitg. Den Hertog 
 

Voor -12 clubs maakte de JBGG een DVD over Bunyans Christenreis. 
Ook geschikt voor gezinnen. Inhoud van de DVD: 
- Vertelschets over John Bunyan 
- Verwerkingsboekje John Bunyan 
- Presentatie over De Christenreis met beeld en geluid 
- Dagboekstukje voor sluiting van de avond 
- Het lied ‘Eens was ik een vreemd'ling'. 

https://www.jbgg.nl/webshop/presentaties/dvd-de-christenreis/ 

 

 

https://kocdiensten.nu/onderwijs-op-afstand/
https://www.youtube.com/watch?v=KkHHfSS1zOQ&list=PLG4dzzpXBFMBUki0rb3xXB5YqR530xGj0
https://www.youtube.com/watch?v=KkHHfSS1zOQ&list=PLG4dzzpXBFMBUki0rb3xXB5YqR530xGj0
http://www.baarsen.com/Zendingsverhalen/
https://www.hervormdezondagsscholen.nl/webshop/kerkhervorming/john-bunyan-3-de-christenreis
https://www.jbgg.nl/webshop/presentaties/dvd-de-christenreis/
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6. Bijbelstudies bij De Christenreis (+12 jaar) 

 
 
 
7. De Christenreis lezen met peuters en kleuters – materiaal www.bijbelsopvoeden.nl 

Hierboven zie je dat er voldoende materiaal is om De Christenreis te lezen en te verwerken 
met kinderen die kunnen lezen en schrijven. Maar het is ook heel mooi om De Christenreis 
te lezen met kinderen van 3-6 jaar. Daarvoor heeft BijbelsOpvoeden het volgende materiaal 
gemaakt. Je vindt het in de Leeswijzer bij Bunyans Christenreis op www.bijbelsopvoeden.nl: 

a. Een indeling van De Christenreis, aansluitend bij het werkboekje en de handleiding 
bij De Christenreis van J. de Bruijn (zie hierboven bij 5) met een aantal 
gespreksvragen voor verschillende leeftijdsgroepen 

1. In Stad Verderf 
2. Op reis 
3. Door de Poort 
4. Leren in het huis van Uitlegger 
5. Bij het kruis 
6. Een moeilijk pad 
7. Paleis Lieflijkheid 
8. De geestelijke strijd 
9. Een vriend na een diep dal 
10. Door de stad IJdelheid 
11. Een nieuwe vriend  
12. Gevangen in het kasteel van reus Wanhoop 
13. Lieflijke bergen en Immanuëlsland 
14. Laatste moeilijkheden 
15. Het einde in zicht 
16. Door de rivier naar de hemelstad 

 

Na het lezen van of luisteren naar De Christenreis kun je 
er zelf nog over nadenken door de invullesjes, puzzels en 
andere opdrachten te maken. Ook kan er bij elk 
hoofdstuk een sticker worden geplakt. Bij dit werkboekje 
voor kinderen (vanaf 8 jaar) vind je ook een handleiding 
voor ouders. 
J. de Bruijn (met tekeningen van Adri Burghout) 
Uitg. BunyanStichting 
 

Voor tieners schreef J.H. Mauritz ‘Pelgrim naar Sion’: een boekje 
met 14 Bijbelstudies bij Bunyans Christenreis. 
Uitg. Den Hertog 
ISBN 9789033125652 
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b. Bij elk van deze 16 thema’s vind je een kleurplaat die kinderen tijdens het luisteren 
(of achteraf ter verwerking van het gehoorde) kunnen kleuren. 

 
c. Een overzichtsplaat van de weg uit Stad Verderf naar de Hemelstad. 
Op deze plaat zie je de weg die Christen loopt. Je kunt samen met je kinderen elke keer 

het thema kleuren dat voorgelezen wordt. Zo volg je Christen op zijn reis, ziet het kind de 

route voor ogen en leer je je kind het gelezen gedeelte plaatsen in het grotere geheel 

van het boek. 

d. Een tip: bouw mee met blokken, Duplo of Lego… 
In ons Bijbelonderwijs (en kerkgeschiedenisonderwijs) zijn we vaak heel erg gericht op 
het gehoor. Terwijl duidelijk is dat kinderen veel beter leren en informatie verwerken als 
ook andere zintuigen ingeschakeld worden. De HEERE noemt dit zelf al in Zijn Woord 
(Deuteronomium 6). Het is heel mooi om elke keer als je een stukje van de reis van 
Christen leest, mee te bouwen (met blokken, Duplo, Lego of iets dergelijks). Je zou 
kunnen overwegen om er een vensterbank voor vrij te maken. Dan staat het niet in de 
weg op de grond en kun je er steeds naar kijken of bij aansluiten. 
 
e. Ervaring van een vader  
“Ik heb met onze tweeling toen ze 3 jaar waren De Christenreis van Bunyan  doorgewerkt en 
ben nu bezig met de Christinnereis. Daarbij heb ik niet zelf materiaal gemaakt, maar wel veel 
uit de vertellingen in de dagelijkse gesprekken terug laten komen.  
Bijvoorbeeld bij een gesprek over vergeving van zonden stel ik vaak de vraag:  
Waar en wanneer verloor Christen zijn pak? Juist, toen hij zag op het kruis.  
Wat is het pak dat hij op zijn rug had? Zijn last van de zonden.  
Waarom verloor hij deze bij het kruis? De Heere Jezus had geleden en gestorven voor zijn 
zonden. Hij heeft nooit zonden gedaan, daarom konden de zonden van Christen vergeven 
worden. 
Of over de leeuwen: dat er soms bange momenten zijn, maar dat God zijn volk toch zal 
bewaren. 
Ik lees dit op zondag voor, en vereenvoudig de tekst tijdens het voorlezen. De langere en 
diepere gesprekken kort ik in of sla ik over, door bijvoorbeeld te zeggen: terwijl zij verder 
liepen, spraken zij veel over wat God aan hen gedaan had en wat zij op de reis hadden 
meegemaakt. 
Ik probeer bij sommige personages telkens de naam en direct daarna het synoniem te 
noemen van deze persoon, zodat het voor de kinderen duidelijker wordt wat de betekenis 
echt is. Bijvoorbeeld: Christinne klopte aan de deur van het huis van mijnheer Uitlegger, de 
Heilige Geest. (…) Uitlegger, de Heilige Geest, bracht ze toen in een kamer waar een man … 
Ik heb wel een zoektocht gehad naar de meest eenvoudige boeken. Het liefst heb ik voor 
jonge kinderen een boek met erg veel platen, zodat ze hun aandacht makkelijker er bij 
kunnen houden. Voor de Christenreis werkt dit het beste met twee boeken, een voor de 
tekst, en een voor de afbeeldingen. Ik gebruikte voor de tekst van de John Bunyanstichting 
‘De Christenreis naar de eeuwigheid’ met illustraties van Adri Burghout, ISBN 
9789081868059. En voor de afbeeldingen: ‘De pelgrimsreis voor de jeugd verteld door J. de 
Jager, een uitgave van De Banier: ISBN 9789033603167. 


