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Museumbezoek Utrecht : Thuis in de Bijbel.
In 2014 viert het Nederlands Bijbelgenootschap haar 200-jarig jubileum.
In het kader daarvan wordt in het Museum Catharijneconvent Utrecht een speciale tentoonstelling gehouden:
Thuis in de Bijbel, grote verhalen in het dagelijks leven.

Met deze tentoonstelling wil het museum, samen
met het Bijbelgenootschap, het rijke erfgoed van
de grote bijbelverhalen doorgeven. Abraham en
Sara, Isaak en Rebekka, Jozef en zijn jaloerse
broers; geschiedenissen vol spanning, emotie en
romantiek. In de tentoonstelling worden geliefde
bijbelverhalen op verrassende wijze onder de
aandacht gebracht en is te zien hoe deze verhalen
zijn ingebed in kunst en cultuur van de Lage
Landen in de zestiende en zeventiende eeuw.
De Hollandse en Vlaamse meesters plaatsten
bijbelverhalen in hun schilderijen letterlijk in
de eigen leefwereld en cultuur: de Verloren Zoon
in een eigentijdse kroeg, de EmmaÏ9sgangers op
reis door een Hollands landschap en Jezus op
bezoek bij Martha en Maria in een
zeventiende-eeuwse keuken: aansprekend en
herkenbaar voor de toeschouwer.
Niet alleen op schilderijen en in prachtig geÏ`llustreerde Bijbels komen de verhalen voor, maar ook op
gebruiksvoorwerpen: tabaksdozen, wiegen, kasten enzovoorts. De verhalen uit de Bijbel zijn altijd in de buurt en maken
onderdeel uit van het dagelijks leven. Zelfs in portretten: opdrachtgevers laten zich portretteren als bijbelfiguur,
soms in hun eigen woonplaats.
Zo speelden niet alleen de Lage Landen, maar ook de inwoners ervan een rol in weergaven van bijbelverhalen. Men was
letterlijk thuis in de bijbel. De tentoonstelling brengt bijbelse geschiedenissen opnieuw dichtbij.
Vanuit onze regio willen we graag een bezoek gaan brengen aan deze tentoonstelling. Bij voldoende belangstelling kan er
ook een lezing verzorgd worden in het museum.
Wanneer:  zaterdag 29 maart 2014Waar:       Museum Catharijneconvent Utrecht.Per trein of (gezamenlijk) eigen vervoer.
Vertrek +/- 09.00 u.
Kosten:    eigen reiskosten,  entree museum ( ¬ 9,50)                en mogelijk een klein  bedrag extra  voor een evt.
rondleiding en of                lezing. 
Informatie en opgave: contactpersonen Bijbelgenootschap:Joke van der Steen, tel. 046 4584618,  vander_steen@zonnet.nl 
Christel Prins  Tel. 046 4859066,  christelprins@hetnet.nl 

Hans  Pelman, 29-03-2014

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 617, Subitem: 179.

Pagina 1 van 1


