KERK EN THEOLOGIE
Richtlijnen voor auteurs van artikelen
(versie februari 2021)
Richtlijnen voor boekrecensies kunnen separaat worden opgevraagd bij de redacteur boekenrubriek.

Lengte
Een artikel telt 5000 tot max. 6000 woorden. Dit aantal mag alleen bij hoge uitzondering en in overleg met de redactiesecretaris
worden overschreden.
Samenvatting en kernwoorden zijn niet nodig. Een cv van de auteur evenmin. Wel graag een korte affiliatie (zie onderaan bij
‘Aanleveren kopij’)
Opmaak
Algemeen
Niet automatisch inspringen en geen automatische alinea-instellingen.
Titel en kopjes
Titel en eventuele ondertitel van het artikel niet afsluiten met punt of dubbelepunt.
Kopjes altijd cursief en gevolgd door een witregel.
Subkopjes zonder witregel erna.
Geen punten na de kopjes.
Kopjes in principe niet nummeren, tenzij de structuur van het artikel daar nadrukkelijk om vraagt.
Alinea-indeling
Alinea’s moeten niet te lang en niet te kort zijn, zodat het prettig leesbaar is op de bladspiegel in de uiteindelijke opmaak.
Alinea’s bestaan nooit uit één (lange) zin.
De eerste alinea na een kopje niet laten inspringen. Alle volgende alinea’s wel inspringen (met tab-functie, geen spaties).
In de het tekstcorpus bij voorkeur geen witregels, tenzij de structuur van het artikel daar nadrukkelijk om vraagt.
Blokcitaten en genummerde opsommingen
Voor blokcitaten (= citaten langer dan 3 regels) geldt: inspringen, witregel voor en na het citaat, geen aanhalingstekens.
Voor genummerde opsommingen geldt: inspringen, witregel voor en na de opsomming, elk nummer op een nieuwe regel
laten beginnen.
Argumenten in de lopende tekst niet nummeren, maar eventueel aanduiden met ‘ten eerste’, ‘in de tweede plaats’, ‘een
derde reden is’, enzovoorts.
Citaten (kort)
Korte citaten in de tekst voorzien van enkele aanhalingstekens. Dubbele aanhalingstekens ‘alleen bij “aanhalingen” binnen
citaten’.
Tekst
Getallen: getallen tot en met twintig voluit, evenals de tien-, honderd- en duizendtallen. Geldt ook voor rangtelwoorden:
‘twintigste eeuw’, ‘het derde argument …’.
Gedachtestreepjes: aan beide – kanten – gelijk. Geen komma na een aandachtstreepje.
Afkortingen: Geen afkortingen in de lopende tekst (bijv., ca., d.w.z., etc.), maar voluit (bijvoorbeeld, ongeveer, dat wil zeggen,
enzovoorts). In de voetnoten zijn afkortingen wel geoorloofd.
Cursief
In de lopende tekst uitsluitend cursiveren:
1. Boektitels (deze slechts bij hoge uitzondering in de tekst opnemen, namelijk als het om een primaire bron gaat die in de
tekst zelf besproken wordt)
2. Alle niet-Nederlandse woorden, behalve (a) citaten en (b) in het Nederlands ingeburgerde termen (goeroe).
In plaats van cursivering kan desgewenst gekozen worden voor enkele aanhalingstekens: ‘éducation permanente’.
3. Woorden binnen het tekstcorpus, die benadrukt moeten worden kunnen in cursief, maar maak daar zeer spaarzaam gebruik
van. In géén geval accenten op de klinkers plaatsen.
Namen en titulatuur
Bij eerste vermelding in de tekst de persoonsnaam voluit vermelden: Allard Pierson. Daarna steeds de achternaam: Pierson.
Alleen bij verwarring zijn voorletters ook geoorloofd: (S. van der Linde en J.M. van der Linde).
Geen titulatuur (prof./dr./ds.) vermelden, ook niet in de voetnoten.

Voetnoten
Voetnoten (geen eindnoten!) dienen doorgenummerd te worden en kunnen verwijzend zijn (gebruikte bronnen) of explicatief
(toelichting). Explicatieve voetnoten dienen kort en bondig te zijn.
Het nummer van de voetnoot staat altijd na de interpunctie en zonder aanvullende spatie.1
Verwijzingen
Bij verwijzingen in de voetnoten dienen de bibliografische gegevens de eerste keer volledig te worden vermeld, en iedere
volgende keer verkort. Een separate bibliografie is niet nodig.
Boeken:
Luco J. van den Brom, Creatieve twijfel: Een studie in de wijsgerige theologie. Kampen: Kok 1990.
Artikelen in boeken:
Kees van der Kooi, ʽ“This incredibly benevolent forceˮ: Over transformative als werk van de Geestʼ, in: Kees van der Kooi
e.a. (red.), Vele gaven één Geest: Meedenken met Martien Parmentier op het gebied van oecumenica, patristiek en theologie
van de charismatische vernieuwing. Gorinchem: Ekklesia 2012, 53-61.
Artikelen in tijdschriften:
Liuwe H. Westra, ‘Wat doe ik hier in Gods naam? Een subjectieve verkenning’, Kerk en Theologie 66/4 (2015) 392-404.
Verkorte verwijzingen als volgt:
Van den Brom, Creatieve twijfel, 25.
Van der Kooi, ʽ“This incredibly benevolent forceˮ’, 58.
Westra, ‘Wat doe ik hier in Gods naam?’, 399.
Voetnoten beginnen met een hoofdletter en afsluiten met een punt.
Verwijzende voetnoten nooit beginnen met ‘zie’, maar direct met de auteur.
Verwijzingen naar een pagina’s niet vooraf laten gaan door ʽp.ʼ.
Bij verwijzing naar meerdere pagina’s niet ‘v.’ of ‘vv.’ gebruiken, maar de exacte pagina’s weergeven: 42-44.
> Belangrijkste regel is dat het verwijzingssysteem binnen het artikel consequent wordt doorgevoerd.
Verwijzing naar Bijbelcitaten
Voor verwijzingen naar Bijbelcitaten is het SBL Handbook of Style maatgevend. Dat betekent grofweg: in de lopende tekst voluit:
Genesis 1:2-7; verwijzingen tussen haakjes of in voetnoten dienen te worden afgekort (Gen. 1:2-7).
Spelling
Bij voorkeur de nieuwste spellingswijze gebruiken. Bij spellings- en grammaticale kwesties zijn de Woordenlijst Nederlandse taal
en J. Renkema’s Schrijfwijzer (laatste druk) normstellend.

Aanlevering kopij
Artikelen worden ingezonden via redactiekerkentheologie@gmail.com. Op dit adres kunt u ook terecht voor eventuele vragen.
Anonimiteit
Om de dubbel anonieme beoordeling te kunnen waarborgen, verzoeken wij u om (1) uw naam te verwijderen onder de
eigenschappen van het document (bestand > info > eigenschappen; deze kunt u wijzigen met behulp van de rechter muisknop) en
(2) ook verwijzingen in het artikel die expliciet refereren aan uw identiteit (zoals heel expliciete verwijzingen naar eigen werk
in de tekst of in de voetnoten) weg te retoucheren. In een eindversie kunnen deze nog worden hersteld.
Uw gegevens
Graag in de begeleidende e-mail de volgende gegevens vermelden:
(1) auteursnaam/-namen graag voluit vermelden, inclusief woonplaats: VOORNAAM ACHTERNAAM, Woonplaats
(2) een eenregelig cv met (a) academische titulatuur, (b) hoofdfunctie(s) (max. twee), of in geval van independent reseachers of
emeriti het onderzoeksgebied.
Voorbeelden:
Dr. C. van der Kooi is emeritus-hoogleraar Systematische Theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam
en distinguished lecturer bij Erasmus School of Accounting and Assurance (ESAA).
Dr. A. Reitsma is predikant van de Protestantse Gemeente Enschede en doet systematisch theologisch
onderzoek op het gebied van religieuze muziek.
Procedure
Kerk en Theologie is een peer reviewed tijdschrift (dubbel blind). De inzender hoort in de regel binnen een maand na inzending
van de redactiesecretaris of het artikel qua onderwerp en inhoud in aanmerking komt voor het beoordelingsproces. Indien dat het
geval is, zullen in ieder geval twee anonieme reviewers hun oordeel geven, van wie in ieder geval een vakreferent in het
onderhavige veld van onderzoek.

De auteur gaat er met de plaatsing van een artikel mee akkoord dat hij een licentie verleent aan de uitgever
van het tijdschrift. Deze licentie omvat alle offline en online publicatie(s) en is op exclusieve basis gedurende
de eerste zes maanden na de eerste publicatiedatum. Het auteursrecht op het werk blijft bij de auteur
berusten.

