Richtlijnen voor scribenten Theologia Reformata (versie 2021)
Artikelen omvatten inclusief noten maximaal 7000 woorden. Indien de bijdrage een reactie op
een artikel betreft, is de omvang de helft, tenzij anders afgesproken. Focusartikel lengte:
1500-2500 woorden. Voor de Reflexen geldt een omvang van circa 3000-4000 woorden.
1. Onderverdeling in kleinere (liefst genummerde) eenheden is toegestaan, maar dient niet te
ver doorgevoerd te worden (dus geen par. 5.1.3.2 etc.). De tekst dient zorgvuldig
ingedeeld te zijn in alinea's; alinea's zijn in principe niet heel groot (bijv. één bladzijde) en
niet heel klein (bijv. twee zinnen). Alinea's worden zichtbaar gemaakt door in te springen.
2. Met het oog op de toegankelijkheid dient de hoofdtekst zo veel mogelijk verschoond te
blijven van citaten in vreemde talen; beter is het om de bronnen in de oorspronkelijke taal
te laten spreken in de voetnoten – die echter per pagina niet onevenredig lang dienen te
worden ten opzichte van de hoofdtekst.
3. Wat de voetnoten betreft gelden de volgende bronvermeldingsconventies.
a. Naar boeken wordt als volgt verwezen:
Ad Prosman, Gedoofd licht. Christenen tussen schepping en secularisatie, Soesterberg
2019, 13.
b. Naar artikelen in tijdschriften wordt als volgt verwezen:
Eva van Urk, ‘Wat heeft Dordrecht met Katowice te maken?’, Theologia Reformata
62 (2019), 115-134, 116.
c. Naar artikelen in bundels (of encyclopedieën etc.) wordt als volgt verwezen:
José Casanova, ‘Public Religions Revisited’, in: Hent de Vries (red.), Religion Beyond
a Concept, New York 2008, 101-119, 103.
- Bij meer dan drie redacteuren van een bundel wordt bij de auteursvermelding
volstaan met de naam van de eerste, gevolgd door de afkorting ‘e.a.’:
V. Criscuolo e.a. (red.), Le cause dei santi. Sussidio per lo Studium, Citta del Vaticano
20184, 105-122, 108.
d. Naar krantenartikelen wordt als volgt verwezen:
M.J. Kater, ‘Bijbelse theologie van de kerkdienst staat onder druk’, Reformatorisch
Dagblad, 22-5-2020.
e. Naar een onlinebron wordt als volgt verwezen: Auteur(s). ‘Titel van de tekst/bron’.
Titel van het volledige werk. versie, nummer van de jaargang (jaartal): aantal
paragrafen/pagina’s [tekstgenre], geraadpleegd volledige datum. Beschikbaar via
URL.
Jakob Nielsen, ‘Does the Internet make us lonely?,’ Useit. (2000): 5 pars.
[onlinetijdschrift], geraadpleegd 14 september 2000. Beschikbaar via
http://www.useit.com/alertbox/20000220.html.
f. Herhaald citeren van een bron liefst met auteursnaam zonder initialen en met afkorting
van de titel; de afkorting ‘a.w.’ (niet: ibid., etc.) alleen gebruiken als o.g.v. de
voorgaande no(o)t(en) meteen duidelijk is waar deze naar verwijst.
Prosman, Gedoofd licht, 63.
Prosman, a.w., 65.
g. Bij klassieke werken hoeft niet per se een specifieke editie vermeld te worden:
Augustinus, Confessiones IX V, 13.
Enkele algemene richtlijnen in dit verband:
- cursief is elke titel die ‘bibliografisch naspeurbaar’ is (andere titels tussen
aanhalingstekens)
- in Engelse titels én ondertitels krijgen alle naamwoorden een hoofdletter; initialen of
voornamen worden vermeld afhankelijk van wat in de publicatie zelf gebeurt.

4. Een Engelstalige samenvatting (maximaal 125 woorden) waarin de pointe omschreven
wordt, dient aan het artikel vooraf te gaan. Voor controle van het Engels kan men zich
wenden tot prof.dr. Arie C. Leder, Calvin Theological Seminary, Grand Rapids, MI, USA.
lede@calvinseminary.edu.
5. Procedure: een artikel wordt op verschillende manieren bij TR aangeleverd. Voor iedere
wijze is de procedure als volgt:
a. Geheel op initiatief van een externe auteur: het artikel wordt aan alle redactieleden
toegezonden en de eindredacteur verzoekt twee leden het ter vergadering van
commentaar te voorzien. De redactie beslist of en onder welke voorwaarden het artikel
geplaatst wordt. Eventuele verbeterpunten worden teruggekoppeld naar de auteur.
Indien het zonder aanpassingen uitvoerbaar is om het artikel anoniem door de leden te
laten beoordelen, geniet dit de voorkeur.
b. Op initiatief van een externe auteur na een suggestie vanuit de redactie: idem, waarbij
de auteur duidelijk wordt gemaakt dat een suggestie van een van de redactieleden (of
van een van de leden van het HB van de GB) geen garantie vormt voor plaatsing in
TR.
c. Op verzoek van de redactie: twee door de redactie aan te wijzen leden lezen en
becommentariëren het artikel voor plaatsing. Eventueel kan het teruggekoppeld
worden naar de voltallige redactie.
d. Door een redactielid van TR: twee andere redactieleden/referenten, bij voorkeur uit de
Advisory Board, lezen en becommentariëren het artikel voor plaatsing. In geval van
twijfel beslist de voltallige redactie over plaatsing. Uitzondering hierop vormen de
Reflexen en het Focusartikel.
e. In het kader van een themanummer onder hoofdredactie van een van de redactieleden:
het betrokken redactielid vraagt per artikel aan een van de andere redactieleden om
commentaar. De hoofdredacteur van dat nummer is verantwoordelijk voor de
verwerking daarvan.
6. Inleverdata: maartnummer = 1 januari, juninummer = 1 april, septembernummer = 1 juli,
decembernummer = 1 oktober.
7. Inleveren bij R.P. de Graaf: rdgraaf@che.nl.
Richtlijnen spelling in Theologia Reformata (versie 2021)
1. Bij spellings- en grammaticale kwesties zijn respectievelijk de Woordenlijst Nederlandse
taal en J. Renkema's Schrijfwijzer (laatste druk) normstellend. We volgen de zogenaamde
witte spelling: Reformatie, Kerstfeest, Eerste Kerstdag, Nieuwjaar(sdag), Pasen,
Paasfeest.
2. Inspringen (tab) bij elke nieuwe alinea.
3. Woorden in een vreemde taal worden (zolang ze niet in de Nederlandse woordenlijst
staan) consequent cursief afgedrukt, behalve in citaten.
Voorbeeld 1. De theologia naturalis van Thomas van Aquino was überhaupt geen
Fremdkörper in het corpus Christianum.
Voorbeeld 2. Terecht spreekt Kenneth Cragg van een ‘christology outside theology’ in
de Koran (vgl. TR 47.2, 98).
Griekse en Hebreeuwse karakters worden getranscribeerd in Romeinse.
4. We gebruiken bij voorkeur de Herziene Statenvertaling, maar daarin zijn scribenten vrij.
5. Enkele veelvoorkomende aandachtspunten voor theologische bijdragen zijn:
a. Spelling van de Godsnamen bij voorkeur: Heere, HEERE, Drie-enige, Heilige
Geest, Hij, Hem, maar mij(n), zijn, zich(zelf), die, wie, wiens, goddelijk, godsleer,
christocentrisch etc.

b. Koninkrijk van God, maar koninkrijk.
c. Evangelie naar Markus etc., maar evangelie.
d. Bijbel, Schrift, Woord, maar samenstellingen met een kleine letter: schriftleer,
godsdienst, bijbelse, bijbelboek, schriftuurlijk, woordverkondiging etc.
e. Jood/Jodendom (etnisch), maar jood/jodendom (religieus; zoals christen, hindoe,
en moslim).
f. Calvijn, Luther, maar calvinistisch, luthers etc.
g. vroege kerk.
6. Telwoorden t/m twintig in letters, idem tien-, honderd- duizendtallen, vanaf 21 in cijfers,
rangtelwoorden bij eeuwaanduidingen in cijfers (19de eeuw, 20ste eeuw).
7. Bij citaten enkele aanhalingstekens ‘……’.
8. Bijbelboeken voluit, maar bij vermeldingen tussen ( ) afkorten: Exodus 20/(Ex. 20:5), zie
de lijst met te gebruiken afkortingen hieronder.
9. Paginaverwijzingen in de hoofdtekst tussen haakjes zonder p.: … (315), eventueel met v
of vv (zonder punt).
10. Boektitels in lopende tekst cursiveren (mits het boek is uitgegeven, andere titels tussen
enkele aanhalingstekens).
11. In lopende tekst geen afkortingen, voor Christus, mijns inziens, enzovoort. Tussen ( ) wel
afkortingen: v.Chr., n.Chr. (zonder spatie), m.i., enz.
12. Voor en na schuine streep / geen spaties.
13. “Desbetreffend’ als het over zaken gaat, ‘betrokken’ bij personen.
14. Afkorting voor ‘redactie’ altijd ‘red.’.
15. Zo#veel mogelijk, gedachtengoed, farizeeër, etc.

Afkortingen bijbelboeken
Genesis
Gen.
Exodus
Ex.
Leviticus
Lev.
Numeri
Num.
Deuteronomium Deut.
Jozua
Joz.
Richteren
Richt.
Ruth
Ruth
Samuël
Sam.
Koningen
Kon.
Kronieken
Kron.
Ezra
Ezra
Nehemia
Neh.
Esther
Esth.
Job
Job
Psalmen
Ps.
Spreuken
Spr.
Prediker
Pred.
Hooglied
Hgl.
Jesaja
Jes.
Jeremia
Jer.
Klaagliederen
Klgl.
Ezechiël
Ez.

Mattheüs
Markus
Lukas
Johannes
Handelingen
Romeinen
Korinthe
Galaten
Efeze
Filippenzen
Kolossenzen
Thessalonicenzen
Timotheüs
Titus
Filemon
Hebreeën
Jakobus
Petrus
Johannes
Judas
Openbaring

Matth.
Mark.
Luk.
Joh.
Hand.
Rom.
Kor.
Gal.
Ef.
Filipp.
Kol.
Thess.
Tim.
Tit.
Fil.
Hebr.
Jak.
Petr.
Joh.
Jud.
Openb.

Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Zefanja
Haggaï
Zacharia
Maleachi

Dan.
Hos.
Joël
Amos
Ob.
Jona
Micha
Nah.
Hab.
Zef.
Hagg.
Zach.
Mal.

