List of publications – Joep Dubbink (j.dubbink@vu.nl)
o ‘Noach – Eenheid of Bronnen?’, in: Summa, Blad van de Theologische Faculteit van de
Universiteit van Amsterdam, 16/4 (1984), 8-12.
o

Exegetische bijdragen voor De Eerste Dag (tijdschrift bij het oecumenisch leesrooster
van de Raad van Kerken) 1988-1991 en 1998-2005. Totaal ca. 75 bijdragen over
perikopen uit OT en NT, waar mogelijk in hun onderlinge verband.

o ‘“Mens en dier bevrijdt Gij”. Opbouw en functie van Genesis 7:7-16a in het geheel van
het vloedverhaal’, in: ACEBT 7 (1986), 46-54.
o ‘Preken in de jaren negentig’, in: Interpretatie 1-8 (1993), 17-20.
o ‘God als pottenbakker? jatsar (‘vormen’) in Gen. 2 en Jer. 18’, in: R. Abma e.a. (red.),
Nog dichter bij Genesis. Opstellen over het eerste bijbelboek voor Karel Deurloo ter
gelegenheid van zijn zestigste verjaardag. Baarn 1995, 51-56.
o Waar is de Heer? dynamiek en actualiteit van het woord van JHWH bij Jeremia (diss.).
Gorinchem (Narratio) 1997.
o ‘Wil de ware Jezus opstaan?’, in: Interpretatie 5-4 (1997), 16-19.
o ‘Eén boek, vele visies. Een overzicht over de stand van het onderzoek naar Jeremia’, in:
ACEBT 16 (1997), 7-31.
o Bijdrage over ‘Bronnensplitsing’ voor het materiaal van de NCRV-cursus Bijbels
Hebreeuws (1997).
o ‘Verzoening – een bron van strijd?’, in ELK 19-11 (1997), 8-9.
o ‘Beeldrijke taal maakt Dienstboek toegankelijk voor ‘gewone’ gemeente’, in:
Kerkinformatie 58 (1999), 12-13.
o ‘Leesrooster in de praktijk’, in De Eerste Dag XXII-3 (1999), 1-2.
o ‘Jeremiah: Hero of Faith or Defeatist? Concerning the Place and Function of Jeremiah
20.14-18’, in: Journal for the Study of the Old Testament 87 (1999), 76-84.
o ‘Listen before you speak. The Prophet as Spokesman and First Recipient of the Word of
YHWH’, in: J.W. Dyk e.a. (eds), The Rediscovery of the Hebrew Bible (ACEBT
Supplement Series 1, Maastricht 1999), 69-83.
o ‘God als minnaar – een gepassioneerde studie’ (bespreking van Bonds of Love, diss. van
R. Abma), in: In de Waagschaal nw. jaarg. 28-14 (1999), 14-17.
o ‘Cedars decay, a Sprout will blossom: Jeremiah 23:5-6, Conclusion of the Prophecies on
Kingship’, in: J.W. Dyk e.a. (eds.), Unless some one guide me... Festschrift for Karel A.
Deurloo (ACEBT Supplement Series 2, Maastricht 2001), 157-166.
o ‘Methoden in meervoud. Over ‘Oude en Nieuwe lezers’ van Eep Talstra’, in: Interpretatie
10-8 (2002), 22-24.
o ‘Liturgische bouwstenen bij de Israëlzondag’ in Verbinding (2003), 2-3.
o ‘Gebroken bakken en levend water’ (over Jer. 2) in: Interpretatie 12-4 (2004), 5-6.
o ‘Getting Closer to Jeremiah. The Word of YHWH and the Literary-Theological Person of
a Prophet’, in: Martin Kessler (ed.), Reading the Book of Jeremiah: A Search for
Coherence. Winona Lake (Eisenbrauns) 2004, 25-39.
o ‘Lezen wat er staat en verstaan wat je leest’, in: Interpretatie 13-6 (2005), 24-27.

o ‘Jeremia, persoon en profeet’, in: Interpretatie 14-1 (2006), 7-9.
o Heiligheid als grens of als mogelijkheid. Een pleidooi voor bijbels en communicatief
spreken over wat heilig is. (oratie). Amsterdam (VU drukkerij) 2007.
o ‘Twee werelden? Priesters en profeten over het begrip “heilig”’, in: Interpretatie 15-4
(2007), 1-4.
o ‘Bijbelvertalen na de Naardense Bijbel’, in: Theo van Willigenburg (red.), Van aanschijn
tot zaaizaad. In gesprek met de vertaler van de Naardense Bijbel. Vught (Skandalon)
2007, 70 t/m 89.
o ‘God als onderwerp’, in: Niets en Iets. Over de godsvraag in deze tijd. (Feestbundel 25jarig ambtsjubileum ds. Jaap Goorhuis). Groningen 2008, 175-180.
o ‘“Onmogelijke” teksten – zeven strategieën’ in: Geruchten 26 (2008), 14-15.
o ‘Ähnlich und doch ganz anders: Priester und Propheten über die Begriffe ‘heilig’ und
‘unrein’, in: Communio Viatorum L (2008-I), 6-19.
o ‘“Hoe is uw naam?” – het bestaan van God in bijbels perspectief’ in Het Ouderlingenblad
(jaargang 85, nr. 983, juni 2008), 10-13.
o ‘“Reality is highly overrated” – God in taal en werkelijkheid in Brueggemann’s Theology
of the Old Testament’, in: Interpretatie 16-7 (2008), 26-28.
o ‘De ezel – van lastdrager tot messiaans rijdier’, in: Interpretatie 17-1 (2009), 13-14.
o ‘“Reality is highly overrated” – God in Language and Reality in Brueggemann’s
Theology of the Old Testament’, in: Communio Viatorum 51 (2009), 240-249.
o ‘Ezra en de Tora – Nehemia 8 als alternatieve liturgie’, in Schrift 247 (jaarg. 42/1, febr.
2010), 20-24.
o ‘Dun zwijgen’ (column), in: Woord en Dienst 59-18 (okt. 2010), 6.
o ‘Dialogisch lezen – Micha in Advent’, in: Interpretatie 18-8 (2010), 19-21.
o ‘Soms moet het, God doet het ook. Nuttige leugens in Tenach’, in: Interpretatie 19-4
(2011), 4-7. VU-Dare: http://hdl.handle.net/1871/31743.
o ‘Sidra Tetsawe’ en ‘Sidra Ki Tisa‘ in: Geen tittel of jota. Proeve van een leesrooster bij de
Tora. Zoetermeer 2011, 51-54.
o ‘Jeremia’ in: Klaas Spronk en Archibald van Wieringen (red), De Bijbel Theologisch.
Hoofdlijnen en Thema’s. Zoetermeer (Meinema) 2011, 91-102.
o ‘“Niet omwille van jullie”. De argumentatie voor Israëls herstel in Ezechiël 36:16-38’, in:
ACEBT 26 (2011), 65-76. VU-Dare: http://hdl.handle.net/1871/31744.
o ‘A Story of Three Prophets – Synchronic and Diachronic Analysis of Jeremiah 26’, in:
W.Th. van Peursen en J.W. Dyk (eds), Tradition and Innovation in Biblical
Interpretation. Studies Presented to Professor Eep Talstra on the Occasion of his SixtyFifth Birthday (Studia Semitica Neerlandica Vol. 57). Leiden/Boston (Brill) 2011, 13-30.
VU-Dare: http://hdl.handle.net/1871/31734.
o ‘Heilige plaatsen in de bijbel – Waarom en hoe?’, in: Nederlands Tijdschrift voor Kerk en
Recht, 5 (2011), 124-139.
o ‘“Misschien” – Een eenvoudig bijwoord als theologische blikopener’, in: Interpretatie jrg.
20, mei 2012), 30-33. http://hdl.handle.net/1871/39s775

o ‘Op de schouders van Mozes : Onopgeefbaar verbonden – rondom de Schriften?’, in: Kerk
en Israël onderweg 14/1 (2012), 16-17. VU-Dare: http://hdl.handle.net/1871/43784.
o ‘Vandaag gebeurt de Schrift – actualiserende bijbeluitleg in Nazaret (Lucas 4:16-30)’,
Schrift 264 (jaarg. 44/6, dec. 2012), 195-199.
o ‘Deuterocanonieke geschriften, de canon en de bijbelse theologie’ in: ACEBT 28 (2013),
15-25.
o ‘Is iets te wonderlijk voor de Heer? Wonderen in de Hebreeuwse Bijbel’, in: Schrift 268
(jaarg. 45/4, sept. 2013), 117-121.
o Bespreking van: Eberhard Bons et Thierry Legrand (Réd.), Le monothéisme biblique.
Évolution, contextes et perspectives. Paris, 2011, in: TvT 53/3 (2013), 301-302.
o Bespreking van: dr. A. Versluis, Geen verbond, geen genade. Analyse en evaluatie van het
gebod om de Kanaänieten uit te roeien (Deuteronomium 7). Zoetermeer 2012, in: NTT
67/4 (2013), 321-322.
o ‘God is boos – een ongemakkelijk onderwerp’, in: Woord en Dienst 63/11, november
2014, blz. 12-14.
o ,Unreinheit und Sünde – Der Unterschied zwischen kultischer und ethischer Bewertung
des menschlichen Handelns’, in: Communio Viatorum LVI (2014/3), 234-247.
o ‘Dogmatisch, christelijk of gelovig Bijbellezen? De Bijbel in de Christelijke dogmatiek
van Van den Brink en Van der Kooi’, in: J. Dubbink (red.), Bijbelse theologie (ACEBT
vol. 30), Bergambacht 2015, 123-132. VU-Dare: http://hdl.handle.net/1871/54007
In druk
o ‘Vissen in de beek – herkomst en doel van het visioen over de tempelbeek (Ez. 47:1-12)’
in: Meins G.S. Coetsier e.a. (red.) verschijning voorjaar 2016.

