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Onlangs (15 september) is de Vrouwenbijbel verschenen. Het doel van deze Bijbel 
is de drempel voor vrouwen te verlagen om de Bijbel te lezen en de inhoud ervan 
zich toe te eigenen.

Vrouwen hebben een andere belevingswereld dan mannen. Daarom heeft de 
redactie geprobeerd door middel van aantekeningen en artikelen vragen en 
invalshoeken op te pakken die direct aansluiten bij de belangstelling van 
vrouwen.

In de Vrouwenbijbel wordt ieder Bijbelboek voorzien van een inleiding over 
schrijver van het Bijbelboek en de tijd van ontstaan, gevolgd door een 
themapagina. Dat wil zeggen dat er bij het betreffende Bijbelboek een duidelijk 
aan de orde staand thema behandeld wordt, en dat van daar uit lijnen getrokken 
worden door de hele Bijbel heen. De themapagina bij Prediker bijvoorbeeld gaat 
over ‘Praktische levenswijsheid’ bij Job gaat de themapagina over ‘Lijden en 
depressie’ en aan de brief aan de Filippenzen wordt het thema ‘Blijdschap in het 
geloof’ ontleend.

Door middel van meditaties (89), waarin teksten een praktische toepassing 
krijgen, en biografieën (70) over bekende en minder bekende vrouwen in de Bijbel
wil de Vrouwenbijbel laten zien hoeveel er te leren is van vrouwen uit de Bijbel.

Direct aansluiting bij vrouwen probeert de Vrouwenbijbel te leggen door de 
zogenaamde strooiers: bij ieder hoofdstuk wordt in twee korte stukjes een 
verband gelegd tussen de inhoud van dat hoofdstuk en wat dat betekent voor 
jouw verhouding tot God en wat dat inhoudt voor je relatie tot de ander. Dat 
dwingt tot nadenken en doorpraten met elkaar.



Er is een encyclopedie van alle vrouwen in de Bijbel, waarin vrouwen met een 
naam (153) en 105 naamloze vrouwen kort beschreven worden.

Het geheel wordt afgesloten met een paar leesroosters, om systematisch een 
thema aan de hand van verschillende lezingen duidelijk te maken.

Kortom: de Vrouwenbijbel brengt vrouwen uit de Bijbel dichterbij, en legt een 
verbinding tussen de Bijbel en het dagelijks leven voor vrouwen van nu. De 
relatie met God staat centraal en van daaruit is er aandacht voor relaties van 
mensen onderling.

De vrouwenbijbel is aantrekkelijk vormgegeven en telt 2097 pagina's.
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