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De Bijbel spreekt niet vanzelf 

© Klaas Spronk 

Heilige boeken doen het goed. De Nieuwe Bijbelvertaling is al meer dan een miljoen keer over de 

toonbank gegaan. Ook de Koran krijgt om verschillende redenen steeds meer lezers, ook van buiten 

de islam. Maar vooral alternatieve heilige boeken staan in de belangstelling. De boeken over het 

ontdekte Judasevangelie waren niet aan te slepen. Daarnaast ontstond er een nieuw genre romans 

rond de ontdekking van oude manuscripten die een nieuw licht werpen op traditionele geloofsvoor-

stellingen. Vaak verpakt in een spannend verhaal over de strijd met opmerkelijk gewelddadige kerke-

lijke autoriteiten die de nieuwe inzichten proberen te onderdrukken. Dat getuigt van weinig respect 

voor de traditionele waarheden en een zucht naar nieuwe, authentieke inzichten. Het getuigt ook 

van misplaatste argwaan, van kortzichtigheid en vooral ook van een slechte omgang met heilige ge-

schriften. In de opleiding van predikanten (aan de Protestantse Theologische Universiteit) proberen 

we de goede manieren bij te brengen.  

Die slechte omgang met de heilige geschriften begint vreemd genoeg juist daar waar men ze op een 

voetstuk zet. Je doet de Bijbel geen recht door alles wat daarin staat te accepteren als onaantastbare 

letterlijke waarheid. De Bijbel is onderdeel van een oude, eerbiedwaardige traditie. Daaruit losge-

maakt kan hij niet meer goed worden begrepen. Daarom is het ook niet verstandig om zo maar in het 

wilde weg de Bijbel te verspreiden. Hij zal niet goed worden begrepen. 

Wie zonder begeleiding in de Bijbel begint te lezen zal waarschijnlijk ergens in Exodus of Leviticus 

verzanden in de woestijn of in de geboden. Veel lezers hebben geen goede omgangsvormen met dit 

of andere heilige boeken geleerd. Dan is het te begrijpen dat er kwaad gesproken wordt over het 

geweld in naam van God, over de achterstelling van de vrouw of over het achterhaalde wereldbeeld.  

Een voorbeeld daarvan is Geert Wilders’ omgang met de koran. Hij selecteert een aantal teksten over 

geweld tegen goddelozen en verbindt dat met terreurdaden door moslimextremisten. Dat zegt meer 

over die terroristen dan over de koran. Heel veel moslims laten zich door diezelfde koran inspireren 

bij het zoeken naar vrede. Men kan zich ook laten leiden door teksten uit de koran die oproepen tot 

respect voor joden en christenen. 

Een ander voorbeeld van slecht omgaan met heilige teksten is het tegenwoordig zo populaire knip- 

en plakwerk uit allerlei oude en nieuwe heilige boeken. Men pikt er uit wat aanspreekt en leeft in de 

waan dat de zelf samengestelde aaneenrijging van ideeën oeroude wijsheid van kosmische diepten 

bevat. Zulke wijsheid is echter niet los verkrijgbaar. Dat vraagt om langer luisteren en dieper graven 

dan we in onze tijd van snel resultaat doorgaans moeilijk op kunnen brengen.  

Uit boeddhistische geschriften pikt men het idee van reïncarnatie op. Een interessante oplossing voor 

vragen over leven na de dood en voor vragen over de ongelijkheid in het lot dat mensen treft. Maar 

binnen het boeddhisme is het iets veel ingrijpenders en vooral ook veel ernstiger dan men er in de 

populaire toepassing van maakt. Iets dergelijks geldt ook voor de, inmiddels zo lijkt het al weer wat 

tanende, belangstelling voor het evangelie van Judas. Dit gnostisch geschrift met alternatieve visie op 

het christendom zoals wij dat kennen spreekt veel mensen aan die uitgekeken zijn op de kerk. Zo zou 

het meer aandacht geven voor de goddelijke krachten in de mens zelf. Maar dit element uit de gnosis  



is niet zomaar los verkrijgbaar. De gnosis is ook heel sterk gericht tegen het lichamelijke en is tamelijk 

onvriendelijk jegens de vrouw. Moet dat ook worden omarmd? 

Het gebrek aan goede omgangsvormen met de heilige geschriften is in zekere zin te wijten aan de 

goed protestantse gedachte dat een gelovige zelf toegang heeft tot de Bijbel als bron van inspiratie. 

Daar heeft men de hulp van de kerkelijke traditie niet bij nodig. In de tijd van de reformatie was dat 

te begrijpen. De kerk deed zijn werk namelijk volgens Luther en de zijnen niet goed. Het is echter een 

misvatting dat wij zomaar zonder meer de Bijbel zelf goed kunnen begrijpen. Ook Luther had baat bij 

de traditie. Zonder Augustinus zou hij niet tot zijn Bijbelse leer van de rechtvaardiging zijn gekomen. 

Je kunt de Bijbel niet goed begrijpen zonder het juiste interpretatiekader aangeboden door de tradi-

tie waarin je staat. Je hebt iemand nodig die je vertelt wat de kern is en hoe oude teksten kunnen 

worden toegepast in een nieuwe situatie. Het moet je ook duidelijk gemaakt worden dat het bij heili-

ge geschriften om gestolde traditie gaat en dat het de bedoeling is dat die traditie weer gaat stro-

men.  

De Bijbel moet je leren lezen. Neem die teksten over geweld in naam van God. Het is van belang dat 

je die niet isoleert. Ze zijn onderdeel van een boek en een joodse en christelijke traditie die leert dat 

God uit is op vrede en verzoening. Zo leren we Hem kennen op de hoogtepunten in de Bijbel. De 

betreffende teksten, met name die over de verovering van het land in Jozua en Rechters, moeten 

ook gelezen worden als onderdeel van het hele verhaal van Israël als zelfstandige staat. Dan blijkt dat 

het accent niet ligt bij de militaire successen, maar juist op het feit dat men het land heeft verspeeld. 

Het is dus kritische geschiedschrijving die bedoeld is om de lezer aan het denken te zetten. Wie goed 

leest – en dat vraagt tijd en begeleiding – ontdekt dat de echte helden niet de geweldenaars zijn. De 

held in het verhaal van Jericho is een hoer. De mannetjesputters in Rechters leggen het af tegen 

vrouwen. De enigen die recht van spreken hebben in de boeken Samuël en Koningen zijn de profe-

ten.  

De kracht van veel Bijbelverhalen is dat zij anders zijn dan ze op het eerste gezicht lijken te zijn. Ze 

komen pas werkelijk tot hun recht als bij de lezer ook zoiets gebeurt, namelijk dat hij of zij tot een 

andere kijk op de dingen en zichzelf komt. Dat vraagt geduld en een openheid waar het moderne 

lezers vaak aan ontbreekt. Het is ook het goed recht (de synode geve er acht op) van een academi-

sche opleiding met tijd en aandacht voor al deze aspecten.  

 


