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Inhoudsopgave 

John Stott ontwikkelde zijn liefde voor vogels in zijn jongensjaren. Samen met zijn vader maakte hij 
lange wandelingen door de natuur. Toen hij later zijn roeping volgde en als geestelijke in Londen ging 
werken, ontdekte hij tot zijn eigen verbazing dat hij ook daar allerlei vogels kon bekijken. 
 
Zijn werk als predikant en leraar voerde John Stott naar alle hoeken van de wereld. Steeds nam hij 
een verrekijker mee. Want: van de dorre woestijn tot in het tropische regenwoud en van de noord- 
tot de zuidpool, overal kom je vogels tegen! 
 
In totaal zijn er in de gehele wereld ongeveer 9.000 verschillende vogelsoorten bekend, waarvan Jont 
Stott er zo’n 2.5000 gezien heeft. John Stott schreef meer dan 35 boeken en was jarenlang rector van 

https://www.bol.com/nl/nl/p/wat-vogels-ons-kunnen-leren/666863455/?Referrer=ADVNLYAH002008-H7JLPX3SYECYS-666863455
https://www.bol.com/nl/nl/p/wat-vogels-ons-kunnen-leren/666863455/?Referrer=ADVNLYAH002008-H7JLPX3SYECYS-666863455
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All Souls Church in Londen. Als spreker, evangelist en schrijver heeft hij wereldwijd grote bekendheid 
gekregen. 
 

Wat vogels ons kunnen leren 

Naar aanleiding van de Bergrede merkte Maarten Luther eens op ‘Laat kleine vogeltjes uw theologen 
zijn.’’ Met dit unieke boek geeft bijbelgeleerde / vogelliefhebber John Stott gehoor an dit advies. Hij 
trekt praktische geloofslessen uit het voedingsgedrag van raven. Hij bespreekt het woord ‘berouw’ 
aan de hand van de trek van de ooievaars en gebruikt de vlucht van de adelaar als illustratie voor 
‘vrijheid’.  En wat zou het lied van de leeuwerik ons kunnen vertellen over ‘blijdschap’? 
 
De schitterende kleurenfoto’s in dit boek werden door de auteur zelf gemaakt tijdens de talrijke 
reizen die hij over de wereld maakte. John Stott beschrijft zijn boek met  gevoel voor humor als:  
‘Een introductie in de wetenschap van orni-theologie’. De combinatie van informatie over vogels met 
bijbelse waarheden en persoonlijke anekdotes heeft in ieder geval een prachtig boek opgeleverd, 
zowel voor vogel- als bijbelliefhebbers! 
 
1). Het voedsel van de raaf   Geloof 
2). De trek van de ooievaar   Betrouw 
3). De kop van de uil    Voor- en achteruit kijken 
4). De waarde van de mus   Zelfrespect 
5). Het drinken van de duif   Dankbaarheid 
6). De stofwisseling van de kolibrie  Werk 
7). De vlucht van de adelaar   Vrijheid 
8). Het territorium van het roodborstje  Ruimte 
9). De vleugels van de hen   Bescherming 
10). Het lied van de leeuwerik   Vreugde 
11). De broedcyclus van alle vogels  Liefde 
Besluit 
 

Fotopagina’s 

Wat vogels eten 
De sneeuwuil 
Albatrossen 
Antarctica 
Pinquïns 
Flamingo’s 
Arctische vogels en hun natuurlijke woongebied 
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Interessante websites 

 
1). 286 Nederlandse vogelsoorten uit 59 verschillende families 
de website met informatie over 286 Nederlandse vogelsoorten uit 59 verschillende families. 
Overzichtelijk weergegeven en uitgebreid besproken op een afzonderlijke pagina per vogel. 
Overzicht, quiz (ook een geluiden quiz), forum 
http://www.vogelvisie.nl/  
2). Televisieseries van de bioloog Freek Vonk 
https://www.freekvonk.nl/freek-op-tv/  
3). Vogels spotten 
https://www.natuurmonumenten.nl/vogelroutes  
4). De vogelwerkgroep van het IVN 
https://www.ivn.nl/afdeling/waterland/vogels 
5). Nationale tuinvogeltelling 2022 
https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling  
6). Vogelbescherming 
a). Fotografie: https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/zelf-doen/vogelfotografie 
b). Vogels kijken: https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/zelf-doen/vogels-kijken 
c). Mooiste vogelfoto’s: https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/zelf-doen/de-mooiste-
vogelfotos 
d). Kleurplaten: https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/zelf-doen/kleurplaten  
7). TV programma ‘vroege vogels’ 
Mooiste foto’s: https://vroegevogels.bnnvara.nl/community/fotos/mooiste 
8). Sovon 
Vogels tellen, mits uitgevoerd volgens vaste regels, levert objectieve cijfers op over aantallen en 
verspreiding van vogels. Feitenmateriaal dat gebruikt wordt voor bijvoorbeeld: 

✓ Vaststellen van Rode Lijst van bedreigde soorten 
✓ Aanwijzing van gebieden die (extra) bescherming behoeven 
✓ Bepalen van populatiegrootte van soorten 
✓ Cijfermatige onderbouwing bij conflictsituaties 
✓ Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek 

https://www.sovon.nl/nl/tellen  
 

Artikelen, essays, brochures 
 
1). Vogels in de Bijbel 
https://theologienet.nl/bestanden/Westerbeke_VOGELS.pdf  
2). De Bijbel over de gier, duif, arend en struisvogel (bioloog Klaas Nanninga) 
https://visie.eo.nl/artikel/2019/08/wat-de-aasgier-ons-vertelt-over-gods-liefde/  
3). In de Nieuwe Bijbelvertaling worden de volgende vogels / vogelsoorten genoemd 
https://debijbel.nl/wereld-van-de-bijbel/kennis-achtergronden/natuur-landschap/3132/vogels  
4). Reine en onreine dieren en Gods zorg 
https://dier-en-natuur.infonu.nl/diversen/38789-vogels-in-de-bijbel-reine-en-onreine-vogels-en-
gods-zorg.html  
5). Dieren in de Bijbel (deel 3): vogels 
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/dieren-de-bijbel-3-vogels  
6). Hoe heilig is de Ibis? God en de vogels (theoloog en vogelaar Barend Kamphuis) 
Wat heeft God met de vogels te maken? Wat leren de vogels ons over God? En wat betekent dat 
voor ons? 
https://www.vechtdalcentraal.nl/2021/10/lezing-theoloog-en-vogelaar-barend-kamphuis/  

http://www.vogelvisie.nl/
https://www.freekvonk.nl/freek-op-tv/
https://www.natuurmonumenten.nl/vogelroutes
https://www.ivn.nl/afdeling/waterland/vogels
https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/zelf-doen/vogelfotografie
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/zelf-doen/vogels-kijken
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/zelf-doen/de-mooiste-vogelfotos
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/zelf-doen/de-mooiste-vogelfotos
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/zelf-doen/kleurplaten
https://vroegevogels.bnnvara.nl/community/fotos/mooiste
https://www.sovon.nl/nl/tellen
https://theologienet.nl/bestanden/Westerbeke_VOGELS.pdf
https://visie.eo.nl/artikel/2019/08/wat-de-aasgier-ons-vertelt-over-gods-liefde/
https://debijbel.nl/wereld-van-de-bijbel/kennis-achtergronden/natuur-landschap/3132/vogels
https://dier-en-natuur.infonu.nl/diversen/38789-vogels-in-de-bijbel-reine-en-onreine-vogels-en-gods-zorg.html
https://dier-en-natuur.infonu.nl/diversen/38789-vogels-in-de-bijbel-reine-en-onreine-vogels-en-gods-zorg.html
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/dieren-de-bijbel-3-vogels
https://www.vechtdalcentraal.nl/2021/10/lezing-theoloog-en-vogelaar-barend-kamphuis/
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7). De roeping van christenen in een gebroken schepping (Barend Kamphuis) 
https://www.arocha.nl/wp-content/uploads/sites/12/2016/12/De-roeping-van-christenen-in-een-
gebroken-schepping-Dr.-Barend-Kamphuis.pdf  
 

Films, Documentaires 
 
1). Earthflight 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Earthflight  
2). The daily life of bird species (vogelsoorten in Nederland) 
https://www.dutchwizardfilm.com/the-daily-life-of-bird-species  
3). Attenborough’s big birds 
https://www.ntr.nl/NTR-Natuur/217/detail/Attenboroughs-big-birds/POW_03151590  
4). Vogelfilmpjes 
https://www.youtube.com/results?search_query=vogel+films  

 
Bijzondere filmpjes 

 
1). De liervogel (met commentaar van David Attenborough) 
https://www.youtube.com/watch?v=JGxcw1tbjkE  
2). Een mountainbiker racet tegen de snelste vogel van de wereld (een slechtvalk) 
https://www.ad.nl/offside/mountainbiker-racet-tegen-snelste-vogel-ter-
wereld~a5671c6e/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F  
3). The Bowerbirds Grand Performance (Life Story – BBC Live) 
https://www.youtube.com/watch?v=1XkPeN3AWIE  
 

Klassieke muziek 
 
1). The cuckoo and the nightingale (G.F. Händel) 
https://www.youtube.com/watch?v=oW2Faes1zhs  
2). Hoe vogels de muziek van Beethoven schreven 
https://www.youtube.com/watch?v=KIJDLfpyvso  
3). The Swan – Camille Saint Saëns 
https://www.youtube.com/watch?v=XWnk3bQ9Ng0&list=PLyyvhsyfKcK2HMnudNNPsodjh5ZY0-k9h  
4). Nightingale Serenade – Andre Rieu 
https://www.youtube.com/watch?v=bdDuRJBBF5M 
5). Voliere uit Carnaval des Animaux – Camille Saint Saëns 
https://www.youtube.com/watch?v=4xmdyk1PsqU  
 

Psalmen en liederen 
 
1). Psalm 55 - Een duif die vlucht naar de woestijn 
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-55  
2). Psalm 91 – de vogelvanger en de sterke vleugels van God 
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-91  
3). Psalm 84 – In de beschutting van uw huis zijn zelfs de mus en zwaluw thuis 
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-84  
4). Psalm 11 – Vlieg als een vogel hier ver vandaan 
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-11  
5). Psalm 104 – het lied van vele vogels, ooievaars 

https://www.arocha.nl/wp-content/uploads/sites/12/2016/12/De-roeping-van-christenen-in-een-gebroken-schepping-Dr.-Barend-Kamphuis.pdf
https://www.arocha.nl/wp-content/uploads/sites/12/2016/12/De-roeping-van-christenen-in-een-gebroken-schepping-Dr.-Barend-Kamphuis.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Earthflight
https://www.dutchwizardfilm.com/the-daily-life-of-bird-species
https://www.ntr.nl/NTR-Natuur/217/detail/Attenboroughs-big-birds/POW_03151590
https://www.youtube.com/results?search_query=vogel+films
https://www.youtube.com/watch?v=JGxcw1tbjkE
https://www.ad.nl/offside/mountainbiker-racet-tegen-snelste-vogel-ter-wereld~a5671c6e/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F
https://www.ad.nl/offside/mountainbiker-racet-tegen-snelste-vogel-ter-wereld~a5671c6e/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F
https://www.youtube.com/watch?v=1XkPeN3AWIE
https://www.youtube.com/watch?v=oW2Faes1zhs
https://www.youtube.com/watch?v=KIJDLfpyvso
https://www.youtube.com/watch?v=XWnk3bQ9Ng0&list=PLyyvhsyfKcK2HMnudNNPsodjh5ZY0-k9h
https://www.youtube.com/watch?v=bdDuRJBBF5M
https://www.youtube.com/watch?v=4xmdyk1PsqU
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-55
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-91
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-84
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-11
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https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-104  
6). Psalm 147 – geen vogeltje zal Hij vergeten 
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-147 
7). Psalm 103 – Je jeugd vernieuwt zich als een adelaar 
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-103  
 
8). NLB 981a – Gij voedt de vogels in de bomen  
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/981a-gij-voedt-de-vogels-in-de-bomen-canon--
1_2_7_7  
9). NLB 402a – Wij zegenen U, O Vader (de vogelmis) 
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/402a-wij-zegenen-u-vader-vogelmis--1_1_5_0  
10). NLB 980 – Kom Heilige Geest, Gij vogel Gods 
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/680-kom-heilige-geest-gij-vogel-gods-6_4_2  
 
11). Opwekking 488 – de kracht van uw liefde (de arend) 
https://www.youtube.com/watch?v=gm8JzoUi5a0  
12). Opwekking 715 – Wat hou ik van uw huis (zwaluw) 
https://www.youtube.com/watch?v=pNrwdMcUPQk  
13). Hoor jij de vogels nog fluiten – Christian Verwoerd 
https://www.youtube.com/watch?v=ngZeLwK9y-c  
14). Een duif, de wind, tongen van vuur 
https://www.youtube.com/watch?v=5UWzx6R9wK8  
 
Andere boeken 

 
1). Het boek van de natuur 
Auteurs: René Fransen en Reinier Sonneveld, Barend Kamphuis e.a. 
https://www.fakkel.nl/winkel/christelijke-boeken/cadeauboeken/boek-van-de-natuur/ 
2). En God schiep – over dieren en rentmeesterschap 
Auteur: Johan Graafland 
3). All creatures of our God and King – christian essays on animals 
Auteur: Henry C Antony Karlson 
4). Gods toekomst voor dieren – van schepping tot nieuwe schepping 
Auteur: Raymond R Hausoul 
5). Mens en dier in theologisch perspectief  
Een bijdrage aan het debat over de morele status van het dier 
Auteur: J. Schenderling 
6). ‘Teeth and Talons Whetted for Slaughter’.  (Patholoog Pieter Slootweg) 
De ondertitel luidt: ‘Divine Attributes and Suffering Animals in Historical Perspective (1600-1961)’. 
https://oorsprong.info/patholoog-prof-dr-piet-slootweg-schrijft-een-boek-over-god-en-dierenleed/  
7). De 22 levenslessen die vogels ons leren 
https://nrcwebwinkel.nl/de-22-levenslessen-die-vogels-ons-
leren?msclkid=f9ca088aac5c116b6ed6697c55fb44b3  

 

 

 

 

https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-104
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-147
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-103
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/981a-gij-voedt-de-vogels-in-de-bomen-canon--1_2_7_7
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/981a-gij-voedt-de-vogels-in-de-bomen-canon--1_2_7_7
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/402a-wij-zegenen-u-vader-vogelmis--1_1_5_0
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/680-kom-heilige-geest-gij-vogel-gods-6_4_2
https://www.youtube.com/watch?v=gm8JzoUi5a0
https://www.youtube.com/watch?v=pNrwdMcUPQk
https://www.youtube.com/watch?v=ngZeLwK9y-c
https://www.youtube.com/watch?v=5UWzx6R9wK8
https://www.fakkel.nl/winkel/christelijke-boeken/cadeauboeken/boek-van-de-natuur/
https://oorsprong.info/patholoog-prof-dr-piet-slootweg-schrijft-een-boek-over-god-en-dierenleed/
https://nrcwebwinkel.nl/de-22-levenslessen-die-vogels-ons-leren?msclkid=f9ca088aac5c116b6ed6697c55fb44b3
https://nrcwebwinkel.nl/de-22-levenslessen-die-vogels-ons-leren?msclkid=f9ca088aac5c116b6ed6697c55fb44b3
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Korte inhoudsopgave van de genoemde boeken 

 

1). Het boek van de natuur 

Auteurs: René Fransen en Reinier Sonneveld (redactie) 

http://www.sterrenstof.info/het-boek-van-de-natuur/   en 

https://www.steunpuntbijbelstudie.nl/het-boek-van-de-natuur/  

https://www.boekenbladkado.nl/het-boek-van-de-natuur/9789058815750  

Het is er bijna… Het boek van de natuur, dat ik samen met Reinier Sonneveld heb samengesteld. Met 
dit boek willen we het idee dat de schepping iets zegt over de schepper weer wat oppoetsen. 
 
Het is niet de bedoeling de klassieke natuurlijke theologie van William Paley te doen herleven. Dus 
geen godsbewijzen uit de natuur. En we blijven niet steken in zoete plaatjes. Het kwaad speelt een 
belangrijke rol in verschillende bijdragen. 
 
Aan het boek werken verschillende auteurs mee, er staan langere essays en korte fotoreportages in. 
Mijn eigen bijdrage bestaat uit een ‘fotoreportage’ van het heelal en het artikel ‘Schepper naast 
God’, over hoe mensen de schepping kunnen aanpassen. Met onder meer bionische handen, 
gentechnologie en een scheutje transhumanisme. 
 
Verwacht geen al te grote polemieken, theologische vernieuwingen of stellingnames in dit boek, de 
diverse auteurs maken allemaal hun eigen punt, de belangrijkste rode lijn is de verwondering over de 
schepping. Wel zal Bert van Veluw bijvoorbeeld onderzoeken hoe het natuurlijke kwaad te rijmen is 
met een goede God, gaat Pieter Gorissen in op fabeldieren in de bijbel en wordt er regelmatig 
verwezen naar de leeuw die zijn prooi uiteindelijk van God krijgt. 

 
De globale inhoud 
Een bijbels bestiarium     Pieter Gorissen 
Aurora, Voltzberg, Dodehondenhoeve   Hilbrand Rozema 
Doodgewoon       Johan Klein Haneveld 
De huisdieren van Jezus    Reinier Sonneveld 
Licht op de polen     Reinier van den Berg 
Wat ik leerde in de kloosters    Martine Vonk. 
Wat de hemelen vertellen    René Fransen 
Het grote verhaal van je baan    Reinier Sonneveld 
Een beetje paradijs     Eelco Fortuijn 
Leeuw en lam samen     Pieter Gorissen 
Kijk naar de vogels in de lucht    Barend en Wim Kamphuis 
Sluipwespen, tsunami’s en virussen   Bert van Veluw 
Rovers met een wespentaille    Kees de Heer 
Schepper naast God     René Fransen 
Het verborgen heelal in een cel   Marnix Medema 
  
Met tot slot nog wat praktische tips voor wandelingen en gebruik van dit boek in kringen. 
 

 

 

http://www.sterrenstof.info/het-boek-van-de-natuur/
https://www.steunpuntbijbelstudie.nl/het-boek-van-de-natuur/
https://www.boekenbladkado.nl/het-boek-van-de-natuur/9789058815750
http://www.buijten.nl/uitgeverij_motief/product_specs.php?id=797&u=m
http://www.reiniersonneveld.nl/
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2). En God schiep – over dieren en rentmeesterschap 

Auteur: Johan Graafland 

Dierenwelzijn is een thema dat in de media en de politiek veel aandacht krijgt. Het onderwerp komt 

in de prediking echter weinig aan de orde, hoewel de Bijbel veel teksten bevat die respect voor het 

leven van dieren onderstrepen. Helaas staan christenen niet bekend om hun zorg voor dieren. En 

God schiep verwoordt de bijbelse visie op de plaats van dieren in het geheel van de schepping. 

Vragen die onder andere aan de orde komen zijn: Hoe wordt in de Bijbel over dieren gesproken? 

Waarom hebben ze zo veel waarde? In hoeverre is het vanuit christelijk perspectief terecht dat 

dieren bepaalde rechten toekomen? Hoe moeten wij het lijden van dieren in de Bijbel begrijpen? In 

dit boek zijn gespreksvragen opgenomen als hulpmiddel voor bezinning van christenen over de plaats 

van dieren in hun leven. 

https://www.bol.com/nl/nl/p/en-god-

schiep/9200000046451317/?bltgh=tjrdoAGXNXdZg99qcv1AWA.2_15.16.ProductImage  

 

3). All creatures of our God and King – christian essays on animals 

Henry C Antony Karlson 

https://www.bol.com/nl/nl/p/all-creatures-of-our-god-and-

king/9200000015363531/?bltgh=tjrdoAGXNXdZg99qcv1AWA.2_15.17.ProductImage  

 

Can animals be considered persons? Can they know right from wrong, and be expected to do 

penance? Can animals partake of eternal life? What does God expect out of humanity in relation to 

the animal world? Why did the Holy Spirit appear in the form of a dove? These and other questions 

are addressed in this fascinating and unique collection of essays on the nature and place of animals 

in the world. 

 

4). Gods toekomst voor dieren – van schepping tot nieuwe schepping 

Auteur:  Raymond R Hausoul 

In Gods toekomst voor dieren gaat de Vlaamse theoloog Raymond Hausoul de uitdaging aan om op 

een verantwoorde manier vanuit de christelijke geloofsleer dieper na te denken over Gods weg met 

dieren van schepping tot nieuwe schepping. God houdt van dieren en geeft hun een bijzondere 

plaats in de schepping. Maar hebben dieren ook een plaats in Gods verlossingswerk? Zijn er straks 

dieren op de nieuwe aarde? Zien we er ons geliefde huisdier terug, en wat betekent dat voor onze 

huidige omgang met dieren? Dr. Raymond R. Hausoul is predikant en veelgevraagd spreker. Als 

wetenschappelijk onderzoeker aan de ETF te Leuven richt hij zich op de thematiek van de nieuwe 

hemel en aarde, waarover najaar 2018 zijn proefschrift bij KokBoekencentrum verscheen.  

https://www.bol.com/nl/nl/p/gods-toekomst-voor-dieren/9200000102508309/?bltgh=q2g--

gx3zZM4cRnVk-FCAQ.2_15.17.ProductImage  

 

5). Mens en dier in theologisch perspectief -  

een bijdrage aan het debat over de morele status van het dier 

Auteur: J. Schenderling 

Steeds vaker wordt de vraag gesteld of dieren in onze samenleving op een verantwoorde manier 

gebruikt worden. Velen vragen zich af of het moreel toelaatbaar is om dieren te laten lijden of te 

doden ter wille van de mens. Ook binnen de christelijke gemeenschap wordt steeds meer erkend dat 

de omgang met de dierenwereld ons voor serieuze problemen stelt. Bovendien verwijten 

dierenactivisten de kerk vaak, dat zij haar morele plichten ten opzichte van de dieren verwaarloosd 

heeft. In dit boek wordt eerst onderzocht welke morele vragen er precies spelen. Vervolgens wordt 

https://www.bol.com/nl/nl/p/en-god-schiep/9200000046451317/?bltgh=tjrdoAGXNXdZg99qcv1AWA.2_15.16.ProductImage
https://www.bol.com/nl/nl/p/en-god-schiep/9200000046451317/?bltgh=tjrdoAGXNXdZg99qcv1AWA.2_15.16.ProductImage
https://www.bol.com/nl/nl/p/all-creatures-of-our-god-and-king/9200000015363531/?bltgh=tjrdoAGXNXdZg99qcv1AWA.2_15.17.ProductImage
https://www.bol.com/nl/nl/p/all-creatures-of-our-god-and-king/9200000015363531/?bltgh=tjrdoAGXNXdZg99qcv1AWA.2_15.17.ProductImage
https://www.bol.com/nl/nl/p/gods-toekomst-voor-dieren/9200000102508309/?bltgh=q2g--gx3zZM4cRnVk-FCAQ.2_15.17.ProductImage
https://www.bol.com/nl/nl/p/gods-toekomst-voor-dieren/9200000102508309/?bltgh=q2g--gx3zZM4cRnVk-FCAQ.2_15.17.ProductImage
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er vanuit het perspectief van de christelijke ethiek een bijdrage geleverd aan het debat over de 

morele status van het dier. Daarbij worden de bronnen van het christelijk geloof - de Bijbel en de 

traditie - uitgebreid aan de orde gesteld. Ook actuele vragen worden besproken, bijvoorbeeld vragen 

over de toelaatbaarheid van dierproeven en genetische modificatie van dieren. 

https://www.bol.com/nl/nl/p/mens-en-dier-in-theologisch-

perspectief/666849679/?promo=pdp_818_recentbekeken-MCM-

slot_D99__5_&bltgh=mab9IMWL1fejifb0z2pFjQ.2_42_hg4ZeBTA30Ppyw0hL-

hFWg_0_1.6.ProductImage  

 

6). Een boek over God en dierenleed 

Emeritus hoogleraar pathologie van de Radboud Universiteit te Nijmegen, prof. dr. Piet Slootweg, 

schrijft een boek over God en dierenleed. Dat wordt aangekondigd in de Aanbiedingscatalogus 

Najaar 2021 van uitgeverij Brevier.1 Het werk zal een Engelstalige academische uitgave worden. 

De titel van het boek is ‘Teeth and Talons Whetted for Slaughter’. De ondertitel luidt: ‘Divine 

Attributes and Suffering Animals in Historical Perspective (1600-1961)’. Het boek verschijnt onder 

leiding van prof. Andreas J. Beck in de serie ‘Studies in the History of Church and Theology’ en is 

volgens de uitgeverij ‘relevant voor de bezinning op evolutie en christelijk geloof’. Het zal een 

‘onderzoek’ zijn ‘naar de historische visie op God en dierenleed’. Het boek telt 550 pagina’s en wordt 

‘Academische theologie’ genoemd. De prijs is ook academisch, het kost maar liefst 99 euro, en zal 

daarom vermoedelijk geen bestseller worden. Toch is het belangrijk dat hier onderzoek naar gedaan 

is. Lijden, pijn en dood (ook in het dierenrijk) vormen een heet hangijzer in de discussie tussen 

theïstisch evolutionisten en creationisten. 

https://oorsprong.info/patholoog-prof-dr-piet-slootweg-schrijft-een-boek-over-god-en-dierenleed/  

 

7). De 22 levenslessen die vogels ons leren 

Auteurs: Philippe Dubois en Elise Rousseau 

https://nrcwebwinkel.nl/de-22-levenslessen-die-vogels-ons-

leren?msclkid=9198eef40c7c105707308f02ea45d039 

 

In ‘De 22 levenslessen die vogels ons leren’ laten Philippe Dubois en Élise Rousseau zien wat wij van 

vogels in hun natuurlijk omgeving kunnen leren. Ze leren ons dat we soms hulp nodig hebben van 

soorten die kleiner zijn dan wij. 

Zo geeft ‘De 22 levenslessen die vogels ons leren’ ons een kijkje in de verassende en ontroerende 

levenswijsheid van vogels. Je zult ontdekken waarom de roodborst moediger is dan de adelaar en 

wat de noordse stern ons leert over het plezier van reizen. Ook leer je wat volgens de wilde eend en 

de pinguïn de beste route is om lief te hebben. 

Philippe J. Dubois is ornitholoog, schrijver en uitgever van natuurboeken. Elise Rousseau is filosoof, 

journalist en auteur van boeken over natuur en dieren. 

 

8). De mooiste vogelkijkgebieden van Nederland en Vlaanderen 

Auteur: Ger Meesters 

https://www.bruna.nl/boeken/de-mooiste-vogelkijkgebieden-van-nederland-en-vlaanderen-

9789021579122?utm_campaign=channable_feed&utm_content=&utm_source=zanox&utm_mediu

m=affiliate&utm_term=nl.redbrain.shop&utm_content=176013&awc=8378_1643576684_31935975

ed955e3be187986234f0d875  

https://www.bol.com/nl/nl/p/mens-en-dier-in-theologisch-perspectief/666849679/?promo=pdp_818_recentbekeken-MCM-slot_D99__5_&bltgh=mab9IMWL1fejifb0z2pFjQ.2_42_hg4ZeBTA30Ppyw0hL-hFWg_0_1.6.ProductImage
https://www.bol.com/nl/nl/p/mens-en-dier-in-theologisch-perspectief/666849679/?promo=pdp_818_recentbekeken-MCM-slot_D99__5_&bltgh=mab9IMWL1fejifb0z2pFjQ.2_42_hg4ZeBTA30Ppyw0hL-hFWg_0_1.6.ProductImage
https://www.bol.com/nl/nl/p/mens-en-dier-in-theologisch-perspectief/666849679/?promo=pdp_818_recentbekeken-MCM-slot_D99__5_&bltgh=mab9IMWL1fejifb0z2pFjQ.2_42_hg4ZeBTA30Ppyw0hL-hFWg_0_1.6.ProductImage
https://www.bol.com/nl/nl/p/mens-en-dier-in-theologisch-perspectief/666849679/?promo=pdp_818_recentbekeken-MCM-slot_D99__5_&bltgh=mab9IMWL1fejifb0z2pFjQ.2_42_hg4ZeBTA30Ppyw0hL-hFWg_0_1.6.ProductImage
https://oorsprong.info/patholoog-prof-dr-piet-slootweg-schrijft-een-boek-over-god-en-dierenleed/
https://nrcwebwinkel.nl/de-22-levenslessen-die-vogels-ons-leren?msclkid=9198eef40c7c105707308f02ea45d039
https://nrcwebwinkel.nl/de-22-levenslessen-die-vogels-ons-leren?msclkid=9198eef40c7c105707308f02ea45d039
https://www.bruna.nl/boeken/de-mooiste-vogelkijkgebieden-van-nederland-en-vlaanderen-9789021579122?utm_campaign=channable_feed&utm_content=&utm_source=zanox&utm_medium=affiliate&utm_term=nl.redbrain.shop&utm_content=176013&awc=8378_1643576684_31935975ed955e3be187986234f0d875
https://www.bruna.nl/boeken/de-mooiste-vogelkijkgebieden-van-nederland-en-vlaanderen-9789021579122?utm_campaign=channable_feed&utm_content=&utm_source=zanox&utm_medium=affiliate&utm_term=nl.redbrain.shop&utm_content=176013&awc=8378_1643576684_31935975ed955e3be187986234f0d875
https://www.bruna.nl/boeken/de-mooiste-vogelkijkgebieden-van-nederland-en-vlaanderen-9789021579122?utm_campaign=channable_feed&utm_content=&utm_source=zanox&utm_medium=affiliate&utm_term=nl.redbrain.shop&utm_content=176013&awc=8378_1643576684_31935975ed955e3be187986234f0d875
https://www.bruna.nl/boeken/de-mooiste-vogelkijkgebieden-van-nederland-en-vlaanderen-9789021579122?utm_campaign=channable_feed&utm_content=&utm_source=zanox&utm_medium=affiliate&utm_term=nl.redbrain.shop&utm_content=176013&awc=8378_1643576684_31935975ed955e3be187986234f0d875
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Films en documentaires 

 

1). Earthflight 

Earthflight is een Britse natuurdocumentaireserie van de BBC over vogels. De serie bevat beelden die 

zijn gemaakt door camera's die op de ruggen van vogels zijn bevestigd. Verder zijn onder andere 

geluidsarme helikopters, paragliders en een namaakgier gebruikt. De serie werd met commentaar 

door David Tennant door BBC One uitgezonden vanaf 29 december 2011.  Voor liefhebbers van 

baanbrekende natuurdocumentaires zoals Planet Earth en Frozen Planet is Earthflight een absolute 

must! Met geavanceerde technieken laat deze BBC-serie de kijker werkelijk beleven hoe talloze 

vogels de wereld zien. De droom om te vliegen als een vogel is niets vergeleken bij de 

adembenemende werkelijkheid! 

 

In Noord-Amerika reizen we op de vleugels van sneeuwganzen van New Mexico naar Noord-Amerika. 

Onderweg razen we over de Grand Canyon en zien we hoe kuddes bizons worden opgejaagd door 

wolven. In Noord-Amerika maken we eveneens de reis van de indrukwekkende Amerikaanse 

zeearend mee. Condors en papegaaien zijn onze gidsen door het Andesgebergte en in de 

regenwouden van Zuid-Amerika. 

In Europa zien we van dichtbij hoe kraanvogels galloperende paarden in de Camargue proberen te 
ontwijken en hoe brandganzen verdwaald raken boven Londen. Andere afleveringen brengen ons 
naar de overweldigende landschappen van Afrika, Azië en Australië waar we meevliegen met 
exotische vogels. 
 
Afleveringen:  
1. Noord-Amerika 
2. Afrika 
3. Europa 
4. Zuid-Amerika5. Azië En Australië 
6. De Lucht In: Achter De Schermen Bij Earthflight 
https://www.bol.com/nl/nl/p/bbc-earth-earthflight/1002004013110333/  

https://www.bol.com/nl/nl/p/bbc-earth-earthflight/1002004013110333/

