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Jonathan Sacks
Genesis Leviticus
Boek van het begin  Boek van het heilige

704 blz. |  Paperback met flappen 
van 59,90*  49,90

In dit wereldwijde, 5-delige standaardwerk 
bespreekt rabbijn Jonathan Sacks – wie anders 
dan hij – de belangrijkste toraverhalen. Hij 
leest ze door een groothoeklens: hij legt 
verbanden met de Tora als geheel, met filosofie 
en wereldgeschiedenis, en met ons persoonlijke 
leven. Elk hoofdstuk is afzonderlijk te lezen. 

De delen Numeri en Deuteronomium volgen later.

* Actieprijs geldig tot 1 juni 2020
  Verschijnt november 2020

setaanbieding

Jonathan Sacks
Een gebroken wereld heel maken
Verantwoordelijk leven in tijden van crisis

352 blz. | Paperback met flappen | 29,95

‘Leven is: door God geroepen worden tot 
verantwoordelijkheid.’ Rabbijn Jonathan Sacks 
biedt een ethiek van verantwoordelijkheid die 
midden in het leven staat én geworteld is in de 
joodse Bijbel, traditie en theologie, in dialoog met 
filosofen en ethici uit andere culturen.

‘Een inspirerende gids voor degenen die oriëntatie zoeken 

voor hun handelen.’

– prof. dr. Ernst Hirsch Ballin

‘Een hoopvol boek dat boeiend is van de eerste tot de 

laatste bladzijde!’

– Sophie

€ 10 korting*

http://www.skandalon.nl/shop/theologie-cultuur/515-exodus-sacks-verbond-en-dialoog-tora.html
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Jonathan Sacks
Exodus
Boek van de bevrijding

320 blz. 
Paperback met flappen
29,95 

‘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

‘De korte essays munten uit in 

helderheid en actuele relevantie. 

… Sacks verrast in zijn bijbeluitleg 

met onvergetelijke visionaire 

inzichten.’

– Benedictijns Tijdschrift

‘Sacks beschouwingen verrassen 

door hun inzicht en wijsheid’

– Katholiek Nieuwsblad

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

tot en met juni 2020
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‘Een waar meester van de tekst ... Ook zijn centrale betoog is 
overtuigend: een volk dat in vrijheid wil leven, moet zich die 
vrijheid ook eigen blijven maken. Een must-read voor iedereen 
die nadenkt over de verhouding tussen politiek en religie.’
– Trouw *****  

✶✶✶✶✶
Trouw

hoogste 

waardering
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Kick Bras
Het bezielde landschap
Spiritualiteit in de 
schilderkunst

272 blz. | Full colour
Paperback met flappen
(los: 29,95)

‘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

‘Bras leert je kijken!’

– De Nieuwe Koers
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Kick Bras
Oog in oog
Christelijke mystiek in 
woord en beeld

224 blz. | Full colour 
Paperback met flappen 
(los: 27,50)

‘Een helder opgebouwd boek, dat in klare 

taal mystiek nabij brengt en invoelbaar 

maakt. Tegelijkertijd ontdoet het mystiek van 

het zweverige en ondoorgrondelijke dat er 

voor velen aan kleeft. Een prachtig boek.’

– Katholiek Nieuwsblad

‘Om de christelijke mystiek te doorgronden 

heb je een kenner als Bras nodig. ... Hij weet 

via kunst en teksten de kern zo over te bren-

gen dat mystieke ervaring voelbaar wordt.’

– Trouw *****

SETAANBIED ING

van 57,45

Het bezielde landschap 
en Oog in oog 45,-

http://www.skandalon.nl/shop/theologie-cultuur/492-het-bezielde-landschap-spiritualiteit-in-de-schilderkunst.html
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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
(los: 27,50)

‘Wat is wijsheid.’ Het is een 
verzuchting die je slaakt als je 
het even niet meer weet. De 
bijbelboeken van Salomo zoeken 
elk op eigen wijze naar wijsheid. 
Ze zijn ‘uit het leven gegrepen’: de 
mens met zijn vragen en inzichten 
is aan het woord. Een sprankelende 
vertaling met toelichting.

‘Een dichterlijke en fraaie vertaling.’ 

– Nederlands Dagblad 
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Gerard Swüste 
Altijd hetzelfde lied
150 psalmen bewerkt 
en toegelicht

446 blz.
Gebonden met stofomslag en leeslint
(los: 35,00) 

Psalmen komen recht uit het hart en 
verwoorden het hele scala aan gevoelens. 
Ze zijn nu toegankelijk en poëtisch vertaald, 
dicht bij de grondtekst. Bij elke psalm één 
pagina toelichting. ‘Swüste vindt nieuwe, 
eigentijdse woorden voor tijdloze ervaringen.’ 
(Konferentie Nederlandse Religieuzen) Nu al 
5e druk. 

‘De taal is prachtig, dynamisch, melodieus en sterk, met 

talloze schitterende formuleringen; een groots boek.’ 

–  NL Bibliotheekdienst

SETAANBIED ING

van 62,50

Uit het leven gegrepen 
en Altijd hetzelfde lied

45,-
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Een internationale theologische klassieker uit 
1970. Ellul (theoloog en socioloog) ontdekt dat 
in de Bijbel de stad symbool staat voor rebellie 
tegen God. Machten als technologie, geld en 
eigendunk vieren hoogtij. Toch bevrijdt God 
uiteindelijk: ‘een nieuw Jeruzalem’.
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Jacques Ellul
De grote stad
Een bijbels perspectief

272 blz. | Paperback met flappen | 27,50 

‘Wat een verademing, zo’n doorwrochte studie met een 

karakteristiek eigen geluid. ... de grondtoon van zijn 

magnifieke studie is één van hoop en belofte.’  

– Nieuwwij.nl

‘Werkelijk fascinerend om te lezen wat Ellul in de Bijbel 

allemaal blootlegt. ... De grote stad kon nog wel eens heel 

lang actueel blijven.’ 

– Trouw

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

176 blz. | Paperback | 16,95

Elf voorgangers lezen een bijbels verhaal door 
een autobiografische bril en verbinden hun 
bijbelse held met hun eigen levenservaringen. 
De boeiende ontmoeting met voorbeeldfiguren 
leidt tot meer bijbel- én zelfinzicht. Het boek 
sluit aan bij het jaarthema van de Remonstranten 
en is geschikt voor kringen. Met bijdragen van 
o.a. Sigrid Coenradie, Lense Lijzen en Alleke 
Wieringa. Tekeningen: Bert Kuipers

‘Spannende lectuur … Met het effect van rode wangen, soms 

ook rode oortjes. De Bijbel een oud boek? Hou toch op.’ 

– Jos van Oord, theoloog 
  (werkte mee aan Rebible van Inez van Oord) 

 

http://www.skandalon.nl/shop/theologie-cultuur/503-de-grote-stad-een-bijbels-perspectief.html
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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, hoop en 

roert je tot tranen.’ 

– Miranda van Holland - 
organisator Geestdrift Festival

‘Met heel veel plezier gelezen. 

Vaak is theologie lezen een 

middel: om kennis te vergaren 

[etc.] … Bij dit boek was ik 

aan het lezen om het lezen 

zelf. Ik wilde eigenlijk niet dat 

het “uit” zou zijn.’

– Heleen Weimar, predikant 
Pádraig Ó Tuama is katholiek 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:

 De grote stad 27,50 _____
 Een gebroken wereld heel maken 29,95 _____
 Exodus 29,95 _____
 Groene theologie 27,50 _____
 Het bezielde landschap + 

 Oog in oog van 57,45 voor 45,00 _____
 Het bezielde landschap 29,95 _____

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

 hetzelfde lied van 69,45 voor 45,00 _____
 Uit het leven gegrepen 27,50 _____
 Verhalen van liefde ... 22,50 _____
 ___________________________________ _____
 ___________________________________ _____
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