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Genesis 2:15 De Here God plaatste de mens in de hof van Eden  
om de zorg daarvan op zich te nemen en de hof te bewerken. 
Joanne Westeneng



Woord vooraf

De foto’s in deze Fotobijbel zijn om te beginnen een illustratie bij een bijbel-
tekst. Maar er is meer: ze willen ook oproepen tot meditatie. Bij de selectie 
is daarom niet alleen gelet op hoe mooi ze zijn. En er zijn niet alleen foto’s 
gekozen bij de bekendste bijbelverhalen. We hebben een selectie gemaakt 
die door de hele Bijbel heen loopt. Dat maakt het bekijken van de foto’s 
spannend. Je realiseert je dat er een verhaal zit achter het plaatje. Je voelt 
soms vertedering, soms verbazing, soms prikkelt de foto je, soms voel je ver-
zet. Door die tegenstrijdige gevoelens heen kan het besef groeien van de 
rijkdom van de bijbelse traditie. Misschien stimuleert het ook de omgang 
met de kwetsbaarheid van je eigen leven. 

Door het plaatsen van foto’s uit het leven van nu bij de bijbeltekst ontstaan 
nieuwe verbindingen. Een foto die een oogst met een dorsmachine in beeld 
brengt kan een prima uitdrukking zijn van een gelijkenis over het binnen-
halen van de oogst.  Doordat je dieren ziet bij een tekst over een vredeoffer 
ben je je bewust wat een offer is. Je realiseert je dat de Bijbel eeuwen van 
gewoontes en cultuurverschillen overbrugt. 

We hebben mensen uitgenodigd om ons foto’s te sturen die zij bij de Bijbel 
vinden passen. Dat leverde een volle inbox op. Natuurlijk waren verbindin-
gen met de Psalmen en de evangeliën favoriet. Maar het is gelukt in deze 
uitgave ook foto’s op te nemen die aansluiten bij de profeten, bij de wijsheid 
van Salomo en bij brieven van Paulus. We maken het de lezer daarmee niet 
eenvoudig. Want de circa honderd foto’s nodigen je uit om de bijbeltekst 
opnieuw ter hand te nemen en op je te laten inwerken. 

We hebben ervoor gekozen om de foto’s te combineren met de Roodletter-
bijbel. In deze bijzondere bijbeluitgave zijn de directe uitspraken van God in 
een opvallende kleur gedrukt. Vaak helpen die teksten je bij het vinden van 
een toegangsdeur om een bijbelgedeelte beter te begrijpen. Uiteindelijk 
beogen zowel de drukwijze van de tekst als de foto’s de lezer te doen groeien 
in het wonder van God, die contact wil hebben met ons, mensen. 



Genesis 27:35b ‘Je broer was hier en heeft mij bedrogen.  
Hij heeft jouw zegen weggenomen.’  
Eline van der Veen



Exodus 2:3 Zij pakte een mandje van biezen, bestreek het met pek en teer, 
legde de baby erin en zette het mandje in de rietkraag langs de rivier.  
Piet Mulder



Exodus 3:5b ‘Trek uw sandalen uit, want u staat op heilige grond.’  
Tineke Brink



Leviticus 22:26a ‘Wanneer een rund, een schaap of een geit wordt geboren, 
moet hij zeven dagen bij zijn moeder blijven.’  
Margrieta Bosgra



Numeri 7:17 Als vredeoffer bracht hij twee runderen, vijf rammen,  
vijf bokken en vijf eenjarige schapen.  
Hans Malestein



Numeri 23:24 ‘Nu zal van Israël worden gezegd: ‘‘Wat een wonderen heeft 
God voor hen gedaan!” Dit volk staat op als een leeuw en zal pas gaan 
liggen als het de buit heeft gegeten’.  
Jacoline van Rijn



Deuteronomium 5:14 ‘De zevende dag is de sabbat van de Here, uw 
God, die dag mag geen werk worden verricht door u of iemand van uw 
huishouden: uw zonen, dochters, dienaren, ossen, ezels of ander vee.  
Ook buitenlanders die bij u wonen, moeten dit gebod gehoorzamen. 
Iedereen moet, net als u, rusten.’  
Manuëlla van der Streek


