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TEN GELEIDE 

 

 

Deuteronomium is waarschijnlijk niet het meeste geliefde boek van de Bijbel, maar 

het is ongetwijfeld wel een van de belangrijkste. Hier wordt een toon gezet die zal 

doorklinken in de manier waarop over God en de relatie tot zijn volk wordt gespro-

ken in veel van de volgende boeken. Wie het boek Deuteronomium nauwkeurig 

leest, zal er sporen in ontdekken van een voortgaande discussie over de centrale 

theologische vragen. Een diepgaand overzicht van het moderne onderzoek naar 

deze ontstaansgeschiedenis van het boek Deuteronomium wordt in dit nummer 

geboden door Eckhart Otto, een deskundige bij uitstek op dit gebied. Hij heeft en 

toont weinig affiniteit met de ‘Amsterdamse’ exegetische traditie. Dat is ook geen 

voorwaarde voor een bijdrage aan de Amsterdamse Cahiers. Waar het om gaat – en 

daar ligt ook de verbinding met het werk van Otto – is de nauwkeurige lezing van 

de Hebreeuwse tekst. Het verschil zit hem vooral daarin dat men in de ‘Amster-

damse’ traditie verder gaat of soms inzet op het punt waar Otto zijn bijdrage 

eindigt, wanneer hij opmerkt dat Deuteronomium het ‘centrum van de Bijbelse 

theologie’ is. Een goed voorbeeld van zo’n benadering van het boek Deuterono-

mium met het oog op de Bijbelse theologie is de (door Otto in zijn overzicht niet 

genoemde) studie van René Venema, Reading scripture in the Old Testament: 

Deuteronomy 9-10; 31, 2 Kings 22-23, Jeremiah 36, Nehemiah 8, Leiden 2004 

(een vertaling van zijn dissertatie aan de Universiteit van Amsterdam in 2000, 

Schriftuurlijke verhalen in het Oude Testament). 

 Dit is een passende plaats om melding te maken van het afscheid van René 

Venema als redactielid. Sinds cahier 14 (1995) was hij betrokken bij dit tijdschrift 
en we zijn hem veel dank verschuldigd voor het vele werk dat hij met name als 

redactiesecretaris heeft verricht. Nauwgezet en stijlvol heeft hij zich steeds een 

waardig hoeder van de ‘Amsterdamse’ traditie betoond.  

 Als nieuw lid van de redactie mogen we Joep Dubbink verwelkomen. Sinds 

september 2007 is hij bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit namens de 

‘Dirk Monshouwerstichting voor Bijbelse Theologie, Exegese en Liturgie’. 

 De inhoud van dit nummer over Deuteronomium spreekt overigens voor zich en 

biedt benaderingen van dit Bijbelboek van vele kanten: van studies over het oude 

Nabije Oosten tot de Groeibijbel van Piet van Midden. 
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