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� Hierbij bestel ik ….... ex. van het boek De Bijbel theologisch voor de prijs van 

€ 39,90 (prijs geldt van 1 september tot 1 december 2011, daarna is de prijs 
€ 47,50). De verzendkosten zijn slechts € 1,95.

� Ik bestel hierbij ….... ex De Bijbel cultureel
….... ex De Bijbel literair
….... ex De Bijbel spiritueel

� Ik ontvang mijn bestelling graag rechtstreeks op onderstaand adres
� Ik ontvang mijn bestelling graag via 

boekhandel……….........……………….. te ……………...................................…....…………
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Deze bon ongefrankeerd sturen naar Uitgeverij Meinema, t.a.v. afdeling verkoop, 
Antwoordnummer 10291, 2700 VB Zoetermeer. U kunt ook eenvoudig bestellen
op www.uitgeverijmeinema.nl.
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De Bijbel is het heilige boek bij uitstek voor zowel
joden als christenen. Van geslacht op geslacht hebben
zij zich erdoor laten inspireren in hun speurtocht naar
zin en ethiek. In onze tijd wordt de Bijbel opnieuw
ontdekt als een hoogtepunt binnen de
wereldliteratuur. Het ‘boek der boeken’ trekt vandaag
de dag mensen aan die van lezen houden, die de
bijzondere rijkdom aan literaire vormen weten te
waarderen en daarin een sleutel vinden om nieuwe
betekenissen aan de tekst te ontlokken.

De Bijbel literair is een gids die inleidt in het literair
lezen van de Bijbel. Alle boeken uit de Hebreeuwse
Bijbel en het Nieuwe Testament komen erin aan de
orde, ook de zogenaamde deuterocanonieke
geschriften. De benadering van de teksten sluit aan bij
ontwikkelingen in de taalkunde en de algemene
literatuurwetenschap waarmee de bijbelstudies steeds
meer hun voordeel doen. Er is een keur aan nieuwe
leesmodellen ontworpen die nieuw licht laten vallen
op de compositie van de bijbelse geschriften en op hun
gedachtegang. Ook de relaties tussen de afzonderlijke
teksten staan in het brandpunt van de belangstelling.
En soms zijn er ook opvallende parallellen met andere
literatuur uit het oude Oosten of uit de Grieks-
Romeinse wereld.

Aan De Bijbel literair hebben veertig auteurs uit
Nederland en België meegewerkt. Samen hebben zij
een geheel nieuwe gids geschreven die
wetenschappelijk verantwoord en up-to-date is.
Kennis van de grondtalen van de Bijbel wordt niet
verondersteld. Het handboek is toegankelijk voor een
brede kring van lezers en lezeressen die de Bijbel als
collectie van levende literatuur willen leren kennen, of
hun zicht erop herijken. Het boek kan uitstekende
diensten bewijzen in het theologische en literaire
onderwijs, in godsdienstonderricht en preekpraktijk.

Dr. J.P. Fokkelman (1940)
doceerde van 1963 tot 2001

Hebreeuws en Aramees aan de
Universiteit Leiden. Van zijn

hand verscheen eerder bij
Meinema: Dichtkunst in de
bijbel. Een handleiding bij
literair lezen (2000). In 2002

verscheen van hem het
Engelstalige standaardwerk

over de Psalmen, 
The Psalms in Form.

Dr. W.J.C. Weren (1946) is
hoogleraar Exegese Nieuwe

Testament aan de
Theologische Faculteit

Tilburg. Tot zijn publicaties
over nieuwe wegen in de

exegese behoren:
Intertextualiteit en Bijbel

(1993) en Vensters op Jezus.
Methoden in de uitleg van

de evangeliën (1999, 
2e druk).
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Spiritualiteit is primair de beweging van het hart, die de
mens, ook op het vlak van hoofd en handen, in beweging
zet. Inzichten en daden krijgen in die bewogenheid hun
kracht. De Bijbel Spiritueel peilt naar die lagen in de bijbelse
geschriften waar het hart klopt van wat er gedaan en
gezegd wordt. De Bijbel is vanouds het boek waar mensen
troost en uitdaging, bemoediging en voedsel voor de ziel
zochten en vonden. De klassieke gestalten van
spiritualiteit zijn daarvan doortrokken. Het spiritueel
potentieel van de Schrift is daarmee echter niet uitgeput.
Dat blijkt wanneer men haar probeert te ontsluiten
vanuit eigentijdse vragen omtrent zin en onzin, goed en
kwaad, echt en onecht. Dat is de inzet van dit boek. Als de
Schriften hun spirituele bronnen in die richting openen,
blijken zij een stroom van hedendaagse levenskunst te
doen ontspringen. Dit boek probeert de uiterst diverse
bijbelse spiritualiteit in beeld te krijgen. Bovendien wordt
geprobeerd vanuit specifieke invalshoeken aan de Schrift
antwoorden te ontlokken die op een eigen wijze de
zinvraag in onze tijd opnemen. 

De Bijbel Spiritueel bevat een kleine honderd essays die de
boeken van de Bijbel, inclusief de deutero-canonieke
boeken, aftasten op hun spirituele dimensie. Elk
hoofdstuk maakt één woord of begrip uit een bijbelboek
tot thema. Na een verkennende lezing van de tekst, komen
de auteurs tot de vaststelling en bespreking van hun
thema. Wat dit thema in het licht van eigentijdse
zinvragen kan betekenen, is de spanningsvolle vraag van
elke bijdrage.

De Bijbel Spiritueel vormt een kleurrijk palet van teksten
voor mensen die van lezen houden en geïnteresseerd zijn
in de Bijbel en in spiritualiteit. Het boek kan ook dienst
doen als een werkboek in tal van situaties, bijvoorbeeld in
het onderwijs, binnen de kerken, in centra voor
spiritualiteit, in vormings- en groepswerk. 
Dit werk- en leesboek kent vele toepassingen en nodigt
zowel de individuele lezer als groepen uit om die zelf te
beproeven.

Dr. F.A. Maas is bijzonder
hoogleraar vanwege de

Radboudstichting aan de
faculteit der

godgeleerdheid van de
Universiteit Utrecht op het

vlak van christendom en
hedendaagse cultuur.

Dr. J.J.C. Maas is als
universitair hoofddocent 

voor Catechetiek
verbonden aan de

Katholieke Theologische
Universiteit te Utrecht.

Dr. K. Spronk is werkzaam
als pastor in een

verpleegtehuis en als
onderzoeker Oude
Testament aan de

Theologische Universiteit
Kampen.

www.uitgeverijmeinema.nl
www.pelckmans.be
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De Bijbel cultureel
De Bijbel in de kunsten
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€ 89,90
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Opbouw en gedachtegang
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hun onderlinge relaties
€ 65,00
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Bronnen van geestelijk
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Theologisch naslagwerk
De Bijbel theologisch is een belangrijk theolo-
gisch naslagwerk. Het geeft een samenhan-
gende weergave van het spreken in de Bijbel
over God en mens. Daarin wordt op heel ver-
schillende manieren over God en de ervarin-
gen van mensen met hun God verteld en
gezongen. De Bijbel biedt geen samenhan-
gende geloofsleer, maar een veelvoud aan
stemmen en benaderingen die de lezer voor
vragen stelt. De Bijbel theologisch is een gids
in dat boeiende landschap: specialisten uit
alle hoeken van het brede veld van kerk, sy-
nagoge en academie schetsen op toeganke-
lijke wijze doorlopende theologische lijnen
in de belangrijkste bijbelboeken. Daarnaast
behandelen ze centrale thema’s zoals seksua-
liteit, dood en leven na de dood, gebed, ge-
weld en schepping.

De Bijbel theologisch
• samenhangende geloofsleer
• behandelt de theologische eigenheid van

(clusters) bijbelboeken
• biedt overzicht aan een veelvoud aan stem-

men en benaderingen
• de Bijbel zelf is het uitgangspunt

De Bijbel theologisch is bedoeld voor theolo-
gen, predikanten en studenten, maar net zo
goed voor iedereen met belangstelling voor
de Bijbel en voor theologie.

Bestel 
met 

korting!

De bon aan de achterzijde geeft 
u recht op € 7,60 korting op de verkoop-
prijs. U betaalt dan geen € 47,50 maar 
€ 39,90. U kunt de bon portovrij 
opsturen naar Uitgeverij Meinema.

Klaas Spronk en Archibald van Wieringen (red.)
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Medewerkers
De Bijbel theologisch bevat bijdragen van Bob
Becking, Panc Beentjes, Suzanne Borocin-
Knol,Patrick Chatelion Counet, Joep Dub-
bink, Maarten den Dulk, Gerrit van Ek,
Dorothea Erbele-Küster, JanFokkelman,
Harm van Grol, Jan Holman, Cees Hout-
man, Rob van Houwelingen, Sam Janse, 
Aarnoud Jobsen, Bart Koet, Brenda Krone-
meijer-Heyink, Bert Jan Lietaert Peerbolte,
Maarten Menken, Piet van Midden, Magda
Misset-van de Weg, Melle Oosterhuis, Geert
Van Oyen, Marcel Poorthuis, Riemer Rou-
kema, Paul Sanders, Niek Schuman, Klaas
Spronk, Eep Talstra, Johannes Tromp, Hans
de Wit, Wim Weren, Archibald van Wierin-
gen, Willien van Wieringen en Annemarieke
van der Woude.

De redactie is in handen van Klaas Spronk,
hoogleraar Oude Testament aan de Protes-
tantse Theologische Universiteit, en Archi-
bald van Wieringen, priester en universitair
hoofddocent voor Oude Testament aan de
Faculteit Katholieke Theologie van de Uni-
versiteit van Tilburg.

Presentatie
Dit boek wordt feestelijk gepresenteerd tij-
dens een symposium op vrijdag 28 oktober
a.s. in Utrecht, i.s.m. de Universiteit van 
Tilburg en de Protestantse Theologische
Universiteit, vanaf 15.30 uur. Voor meer in-
formatie zie www.uitgeverijmeinema.nl.


