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Rond de tafel. Maaltijd vieren in
liturgische contexten
Meals are hot. Eucharistie en Avondmaal, maar ook onze dagelijkse praktijken van eten en
drinken hebben de laatste jaren volop de aandacht in wetenschappelijk onderzoek.
Af te lezen aan het aantal eetclubs, buurtmaaltijden, tv-kookprogramma’s is eten in onze cultuur van onverminderd grote betekenis. Deelname aan Eucharistie en Avondmaal worden minder vanzelfsprekend.
Wat hebben deze liturgische praktijken ons in de 21e eeuw te zeggen? Staan zij in verband met
ons dagelijks eten en drinken en zo ja, hoe? Wat zijn volgens de Schrift belangrijke aspecten
van de maaltijd? Met wie wordt er maaltijd gevierd en wie bepalen dat?
In deze bundel belicht een nieuwe generatie theologen op verfrissende wijze verschillende
aspecten van de maaltijd.
De auteurs van de bundel zijn afkomstig uit de oecumene: ieder van hen staat in een
eigen kerkelijke traditie en dat kleurt mede het theologische perspectief op de maaltijd. Daarmee brengt dit boek verschillende mensen, praktijken en kerken met elkaar
rond de tafel en in gesprek!
Feestelijke boekpresentatie van Rond de tafel. Maaltijd vieren in liturgische contexten
Op woensdag 26 september wordt Rond de tafel gepresenteerd op de Protestantse Theologische Universiteit (Amsterdam) in aanwezigheid van Claartje Kruijff, de theoloog des vaderlands.
Zie voor het feestelijke programma, meer informatie en aanmelding: https://bit.ly/2I2xurq

TEKEN NU IN-Koop met korting het boek ‘Rond de tafel’!
Tegen inlevering van deze bon -vóór 26 september 2018- ontvangt u ‘Rond de
tafel’ voor € 20,- (na verschijnen wordt de prijs € 24,90)
Ik bestel:

(aantal) exemplaren van‘Rond de tafel’ voor de intekenprijs van € 20,-

Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

E-mail:
Ik kom mijn bestelling afhalen op 26 september bij de presentatie (betaling contant / pin)*
Stuur mijn bestelling met factuur naar mijn huisadres (portovrij)*
* Aub het gewenste aankruisen.
U kunt deze bestelbon -in een envelop- zenden naar Berne Media, Antwoordnummer 13505, 5460 WE Heeswijk
Een postzegel is niet nodig. U kunt ook mailen naar info@berneboek.com of bestellen via berneboek.com

