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‘Ellul is een van de profeten van de 

twintigste eeuw.’ 

–  Reinier Sonneveld, theoloog

‘Ellul ontmaskert de pretenties 

van de verstedelijkte cultuur als 

idolatrie.’

– Chris Doude van Troostwijk , 
hoogleraar Vrijzinnige Theologie (VU) 

‘Dit fascinerende boek geeft alle 

aanleiding om vanuit de theologie 

na te denken over de stad. Over de 

stad als gevangenis én als plaats 

waar de mens zijn vrijheid hervindt.’

– prof. dr. Roel Kuiper, rector 

Theologische Universiteit Kampen

Jacques Ellul
De grote stad
Een bijbels perspectief

272 blz.
Paperback met flappen
27,50 

Verschijnt januari 2020

De grote stad is een internationale theologische 
klassieker uit 1970. Nu eindelijk vertaald, uit het 
Frans. Ellul (theoloog en socioloog) ontdekt dat in de 
Bijbel de stad symbool staat voor rebellie tegen God: 
de mens kiest er zijn eigen systemen. 
Ellul wijst erop dat onze stedelijke samenleving 
gedomineerd wordt door machten als geld en 
techniek; die bedreigen de door God bedoelde 
vrijheid. Ellul is toch hoopvol, want God kiest  
uiteindelijk een stad om in te wonen: ‘een nieuw 
Jeruzalem’. 

Boekpresentatie 
23 januari 2020

singelkerk - amsterdam

studiedag vU
24 januari 2020

nieuw
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Boekpresentatie (o.v.)
LJG Utrecht 22 maart

met ernst Hirsch Ballin

nieuw

Jonathan Sacks
exodus
Boek van de bevrijding

320 blz. 
Paperback met flappen
29,95 

Verschijnt december 2019

‘Jonathan Sacks weet inzichten 

uit de religie aan de moderne 

wereld te verbinden en op 

een overtuigende manier het 

verhaal van het geloof opnieuw 

te vertellen. Een zeldzame 

prestatie.’

– Tony Blair

‘Om dit boek zijn we uitgever 

geworden.’

– De uitgever

‘Jonathan Sacks op zijn 

filosofische en exegetische best.’

– Jewish Chronicle

In dit wereldwijde standaardwerk bespreekt rabbijn 
Jonathan Sacks – wie anders dan hij – de belangrijkste 
Exodusverhalen. Hij leest ze door een groothoeklens: 
hij legt verbanden met de Tora als geheel, met filosofie 
en wereldgeschiedenis, en met ons persoonlijke leven. 

Exodus is het grote verhaal van een volk dat bevrijd 
wordt. Het behandelt in verhaalvorm de principes die 
dit volk tot eenheid maken: heiligheid van het leven, 
vrijheid, rechtvaardigheid, rechtspraak en menselijke 
waardigheid.

De 44 hoofdstukken zijn afzonderlijk te lezen. De 
andere vier delen van ‘Verbond en dialoog – joodse 
lezing van de Tora’ zijn in voorbereiding.

exodus op het 
leesrooster

febr. - juni 2020

respect voor religieuze tradities •  ontsluiting van bronnen •  de kracht van humaniteit

vertaling van 
Covenant & Conversation
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Kick Bras
Het bezielde 
landschap
Spiritualiteit in de 
schilderkunst

272 blz. 
Full colour
Paperback met flappen
32,50

Setaanbieding  
Het bezielde landschap en 
Oog in oog. Van 60,-  45,- 

h e t  b e z i e l d e
l a n d s c h a p

k i c k  b r a s

Spiritualiteit in de schilderkunst

h e t  b e z i e l d e
l a n d s c h a p

k i c k  b r a s

Spiritualiteit in de schilderkunst

‘Bras leert je kijken!’

– De Nieuwe Koers

‘Om de christelijke mystiek te 

doorgronden heb je een kenner 

als Bras nodig.’ 

– Trouw ***** over Oog in oog. 
Christelijke mystiek in woord en 
beeld

Kick Bras becommentarieert landschappen van 
William Turner tot Georgia O’Keeffe, van Vincent 
van Gogh tot Anselm Kiefer. Een rijk boek – met 
veel grote kleurafbeeldingen – dat niet alleen over 
spiritualiteit spreekt, maar het ook oproept.

‘Een prachtig uitgegeven boek. In een 
indrukwekkende tocht langs eeuwen van 
landschapsschilderkunst laat Bras zien hoe het 
goddelijke zich in de natuur manifesteert en hoe 
die natuur een vindplaats kan zijn voor de spirituele 
zoektocht van de mens.’ (Trouw)

Van Kick Bras verscheen eerder Oog in oog over 
christelijke mystiek. (Trouw *****)

15,- korting
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Gerard Swüste 
Uit het leven 
gegrepen
Salomo’s Spreuken, 
Prediker en Hooglied 
vertaald en toegelicht

256 blz. 
Gebonden met 
stofomslag en leeslint
29,95 

Verschijnt februari 2020

Salomo’s bijbelboeken zoeken elk op eigen wijze 
naar wijsheid. Ze zijn ‘uit het leven gegrepen’: de 
mens is aan het woord. Een eigentijdse vertaling met 
uitgebreide toelichting.

Spreuken onderzoekt wat goed is: ‘Vrouwe Wijsheid is 
een levensboom voor allen die haar vastgrijpen.’ 

Prediker beziet het broze leven: ‘Lucht en nog eens 
lucht, alles is lucht.’

Hooglied vindt levenswijsheid in de liefde. ‘Trek me 
mee, achter jou aan, laten we rennen! … dronken worden 
van je liefde, meer nog dan van wijn.’

Boekpresentatie en studiedag 14 febr. 2020, 
Dominicanenklooster Zwolle.

Setaanbieding  
Uit het leven gegrepen en 
Altijd hetzelfde lied. 
Van 69,45 54,45 

‘De taal van deze bewerking is 

prachtig, dynamisch, melodieus 

en sterk, met talloze schitterende 

formuleringen.’

– NL Bibliotheekdienst over 
Altijd hetzelfde lied (2015,  
5e druk), Swüstes psalmvertaling

nieuw

15,- korting
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Zing de zee
Liederen van Keiland

48 blz. | Paperback | 12,50

Liederen (tekst en muziek) geschreven voor de dagelijkse vieringen 
van Keiland. Ze zingen veerkrachtig van zee, wind, God en mensen. 
Keiland is een week lang kunst, kerk en kamperen op Terschelling.

Willem van der Meiden en  
Derk Stegeman (red.)
Dat wonderlijke kerkasiel 
De non-stopviering in de Haagse Bethelkapel  

112 blz. | 
Paperback met kleurafbeeldingen | 13,95

Een non-stop kerkdienst van 97 etmalen. Doel: 
een veilige plek voor het uit te zetten gezin 
Tamrazyan. Het eindigt 30 januari 2019 met een 
kinderpardon als wonderbaarlijk resultaat.
Twaalfduizend kerkgangers en talloze 
meelevenden. Veelgehoord: ‘Als dit de kerk is, wil 
ik erbij zijn!’ En: ‘Zo zou de kerk van mij altijd 
mogen zijn.’

Dit boek laat zien wat het deed met kerk- en voor-
gangers, en doordenkt wat kerk en theologie er-
van kunnen leren, over o.a. de kerkelijke presentie 
in de samenleving. Verschijnt januari 2020.

nieuw

Bert Dicou en Koen Holtzapffel (red.) 
Mijn held en ik
Autobiografisch bijbellezen

176 blz. | Paperback | 16,95

Van Lea tot Simson, van de Hoogliedse schone tot ‘antiheld’ Judas. 
Elf predikanten verbinden het levensverhaal van hun bijbelse ‘held/
heldin’ met hun eigen leven. Het leidt tot bijbel- en zelfinzicht. 
Geschikt voor gesprekskringen. Verschijnt februari 2020.
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Pádraig Ó Tuama
verhalen van 
liefde en alles 
wat schuurt

272 blz. 
Paperback
22,50

Jezelf, de ander en alles wat je onderweg tegenkomt 
welkom heten en aanvaarden. Dat is volgens Ó Tuama 
het begin van het goede leven. In autobiografische 
verhalen neemt hij de lezer mee op een spirituele reis 
waarin het alledaagse wordt omarmd. Hij verweeft 
ze op een knappe manier met bijbelverhalen, Ierse 
spiritualiteit, mindfulness en poëzie. Een intiem en 
spiritueel boek van een meesterlijk verteller; fijnzinnig 
en zintuigelijk geschreven.

‘Het boek raakt gewoon. 

Het is goed geschreven. Het 

is grappig, slim, eerlijk en 

recht voor z’n raap. ... Het 

is kwetsbaar geleefd geloof 

zonder vrome opsmuk.’ 

– Trouw **** 

‘Tuama’s boodschap van 

menselijk gebrek en de 

noodzaak deze gebrokenheid 

met elkaar te delen, brengt 

heling voor de ziel en hoop tot 

leven, en roert je tot tranen.’ 

nieuw

Pádraig Ó tuama is theoloog, vredesactivist en 
bezinningscoach. Hij is een verbinder: tussen katholieken en 
protestanten in Belfast, tussen lhbt’ers en homohaters.

✶✶✶✶
Trouw
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Trees van Montfoort 
Groene theologie

320 blz. | Paperback met flappen | 27,50 

‘Een hyper-urgent en noodzakelijk boek. ... Het boek helpt 

door een andere bril de Bijbel te lezen.’ 

– Juryrapport ‘Beste theologische boek 2019’

‘... een fantastisch mooi, hoogst actueel en aanstekelijk 

geschreven boek. Een rijpe vrucht van theologische 

reflectie.’ 

– prof. dr. Heleen Zorgdrager

Trees van Montfoort is onderzoeker en predikant 

In de Bijbel staat niet de mens centraal, 
maar Gods liefde voor heel de schepping.

Beste theologische boek 2019

naam:

adres:

postcode en plaats  

iban:

handtekening: 

* In NL € 2,50 verzendkosten bij bestellingen onder de € 25,-. Buitenland: werkelijke verzendkosten.
De bon mailen naar info@skandalon.nl of in een gefrankeerde envelop sturen naar: 
Skandalon, Hoge Akkers 8, 7961 AA  Ruinerwold. Ook verkrijgbaar bij de boekhandel en www.skandalon.nl.

BesteLBoN Ik bestel onderstaande en machtig Skandalon om het 
verschuldigde bedrag af te schrijven van mijn rekening*.

aantal: aantal:

 Dat wonderlijke kerkasiel 13,95 _____
 De grote stad 27,50 _____
 Exodus 29,95 _____
 Groene theologie 27,50 _____
 Het bezielde landschap 32,50 _____
 Het bezielde landschap + 

 Oog in oog van 60,- voor 45,00 _____

 Mijn held en ik 16,95 _____
 Uit het leven gegrepen 29,95 _____
 Uit het leven gegrepen + Altijd  

 hetzelfde lied van 69,45 voor 54,45 _____
 Verhalen van liefde ... 22,50 _____
 Zing de Zee 12,50 _____
 ___________________________________ _____
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