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Moeten we dan allemaal de Bijbel maar dicht laten? 

De vraag in de titel van deze bijdrage komt uit een bezorgde reactie van een lezeres op een stuk dat 

ik eerder schreef voor het Christelijk Weekblad (26 februari). Daarin pleitte ik voor goede 

omgangsvormen met heilige boeken. Dat is volgens mij nodig om te voorkomen dat mensen aan de 

haal gaan met willekeurig of soms boosaardig gekozen teksten. Daarmee doet men vaak geen recht 

gedaan aan die teksten en kan men het aanzien van God beschadigen. Hij wordt immers 

verantwoordelijk gehouden voor deze teksten. Dat is zonde van de Bijbel. Ik wil er echter allerminst 

voor pleiten om vanwege dit misbruik de Bijbel dan maar niet meer te gebruiken. Voor mij is de 

Bijbel een onuitputtelijke bron van inspiratie. Maar – om even bij dit beeld van de bron te blijven – 

het putten is niet altijd eenvoudig. Om het verkwikkende water te verkrijgen is meer nodig dan even 

een kraantje open te draaien. Je hebt er hulp bij nodig. 

In de Bijbel zelf wordt dat al duidelijk gemaakt door Lucas. Die heeft goed nagedacht over de 

bronnen van zijn verhaal. Dat blijkt aan het begin van zijn evangelie. Hij is, zo schrijft hij, ‘alles van de 

aanvang af nauwkeurig nagegaan’ om tot een betrouwbaar verslag te komen. In zijn geschriften (het 

naar hem genoemde evangelie en het boek Handelingen) komt hij enkele keren terug op dit 

onderwerp en dan met name op de vraag naar de rol van wat wij nu het Oude Testament noemen. 

Dat gebeurt om te beginnen in het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus (Lucas 16:19-31). 

Wanneer de rijke man na zijn dood tot het inzicht komt dat hij verkeerd heeft gehandeld en hij zijn 

broers wil waarschuwen niet dezelfde fout te maken, antwoordt Abraham: ‘Ze hebben Mozes en de 

profeten: laten ze naar hen luisteren!’ Met andere woorden: wie de Bijbel bestudeert zal beter met 

zijn rijkdom en zijn medemens weten om te gaan. De (niet meer zo) rijke man is er niet gerust op:  

‘Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer komen.’ 

Maar Abraham zegt: ‘Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten 

overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.’ De goede verstaander begrijpt dat hier wordt 

verwezen naar de opgestane Jezus. In feite geeft Lucas de rijke man gelijk: de heilige boeken zijn op 

zich niet genoeg. Dat blijkt aan het slot van zijn evangelie. Daar beschrijft hij hoe twee mannen na de 

kruisiging op weg zijn van Jeruzalem naar Emmaüs. Ze zijn teleurgesteld over hoe het afgelopen was 

met Jezus. Onderweg verschijnt de opgestane Heer zelf aan hen en ‘verklaart hij hun wat er in al de 

Schriften over hem geschreven stond, bij Mozes en de Profeten’. Die Emmaüsgangers zullen heus 

hun Bijbel wel gekend hebben. Toch hadden ze iemand nodig die hen bepaalde bij de kern van de 

zaak en de toepassing daarvan op wat ze zelf hadden meegemaakt. Zo maakt Lucas ons duidelijk dat 

je het zonder hulp niet redt niet als Bijbellezer. 

Sinds Jezus niet meer lijfelijk in ons midden is wordt die taak van Bijbeluitlegger door anderen 

overgenomen. Dat vertelt Lucas ons in Handelingen 8. Een hooggeplaatste Ethiopiër zit onderweg 

naar huis te lezen in het boek Jesaja. Hij is al een aardig eind gekomen en zit al in hoofdstuk 53. Hij is 

dus een volhouder, maar hij snapt er niets van. Dan komt Filippus op zijn weg. ‘Begrijpt u ook wat u 

leest?’, vraagt hij. De Ethiopiër antwoordt: ‘Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?’ Dat 
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geeft Filippus de kans om hem te wijzen op het verband tussen deze oude tekst en wat er onlangs 

gebeurd is met Jezus van Nazareth. Het brengt de Ethiopiër tot inzicht en bekering. 

Dit verhaal is een goed uitgangspunt bij het zoeken naar de juiste omgangsvormen met de Bijbel. Om 

te beginnen is het de vraag waarom iemand de Bijbel leest. Dat kan zijn uit historische interesse, 

bijvoorbeeld om meer te weten te komen over de geschiedenis van het volk Israël en de 

omstandigheden in de beschreven periode. In dat geval is het wel verstandig om ook andere bronnen 

te raadplegen. De oudst bekende handschriften van het Oude Testament dateren immers van vele 

eeuwen na de in die teksten beschreven tijd. Men zou dus ook eens moeten kijken naar de resultaten 

van archeologisch onderzoek dat tastbare resten uit de betreffende periode aan het licht heeft 

gebracht. Soms komen die overeen met het beeld zoals dat in de Bijbel wordt geschetst, soms ook 

niet. Het levert boeiend studiemateriaal op en soms heftige discussies. 

De Ethiopiër uit Handelingen 8 leek bij het lezen uit Jesaja niet op zoek naar feiten uit het verleden, 

maar naar de zin in zijn eigen leven. Hij was dus meer dan een toeschouwer op afstand. Hij was zelf 

betrokken bij het lezen. Zo kon het gebeuren dat hij zo geraakt werd dat hij tot bekering kwam en 

zich liet dopen. Wie zo hoopvol en daardoor ook kwetsbaar in de Bijbel leest verdient goede 

begeleiding. Juist zo iemand kan namelijk teleurgesteld raken omdat grote delen van de Bijbel nu 

eenmaal moeilijk te begrijpen of te accepteren zijn. Dan heb je iemand nodig die je vertelt wat de 

kern is van de Bijbel. Zo iemand kan je leren te onderscheiden tussen hoofd- en bijzaken en om niet 

te blijven steken in de verkeerde vragen. Daarbij hoort ook dat je duidelijk gemaakt wordt sommige 

ideeën en beschrijvingen uit de Bijbel ons vreemd over komen omdat ze gebaseerd zijn op het 

wereldbeeld van tweeduizend jaar geleden. Over sommige dingen, zoals over de ouderdom van de 

aarde of herkomst van bepaalde ziektes, weten we nu meer dan de Bijbelschrijvers. Vragen die de 

Bijbel op dit terrein oproept hoeven niet af te leiden van de boodschap voor Bijbellezers van nu, 

namelijk dat we God het beste leren kennen in het verhaal over de gekruisigde en opgestane Jezus. 

Uit gepaste eerbied voor dit heilige boek en om er als moderne lezer het meeste uit te halen, zou 

men de volgende vier omgangsvormen kunnen betrachten: (1) lees langzaam, (2) begin eerder en ga 

langer door, (3) doe het samen, (4) laat je tegenspreken. 

1. Lees langzaam. Moderne lezers zijn vaak ongeduldig. We zijn gewend de koppen van de krant 

te snellen of ons te beperken tot de samenvattingen. De Bijbel is een kunstwerk en vaak 

meer poëzie dan proza, ook in de verhalen. Dat vraagt geduld en aandacht. Als lezer kun je 

elke keer weer onder de indruk komen van de literaire kracht van de teksten. De kerk leert 

dat de Bijbelschrijvers geïnspireerd werden door de Heilige Geest. Wie aandachtig leest geeft 

de tekst de kans ook in literair opzicht iets te laten zien van de inspiratie waarmee hij werd 

opgesteld. 

2. Begin eerder en ga langer door. Zie losse teksten in hun verband. In de ene tekst wordt vaak 

op een andere Bijbeltekst gereageerd. Het boek Jozua begrijp je niet als je niet eerst 

Deuteronomium hebt gelezen. Wie niet verder leest dan de brieven van Paulus zal de 

heilzame aanvulling door Jakobus missen. Deze aandacht voor de context is een heilzame 

remedie tegen het misbruik van de Bijbel als een verzameling losse bewijsplaatsen. Juist door 

zich niet aan deze regel te houden vindt elke ketter zijn letter. 
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3. Doe het samen. De beste Bijbelstudie vindt niet plaats in eenzame opsluiting, maar in de 

kring. Elke Bijbellezer heeft zijn/haar eigen vooroordeel. Dat is niet erg, als men zich er maar 

van bewust is. Door naar elkaar te luisteren, elkaars vragen en antwoorden serieus te 

nemen, merk je hoezeer onze waarneming gekleurd kan zijn door onze eigen verwachtingen 

en ervaringen. Het is ook verrijkend om te ontdekken hoe een tekst soms heel andere dingen 

oproept bij mensen op kan roepen dan je zelf dacht. 

4. Laat je tegenspreken. Sommige Bijbellezers zijn vooral op zoek naar bevestiging van hun 

eigen gelijk. Zij kunnen direct stoppen met lezen, want zij hebben al gevonden wat zij 

zochten. In veel gevallen is het gebruik van de Bijbel direct ook het einde van het gesprek. 

Men heeft immers het woord van God aan zijn kant. Veel bijbelser is het echter om je te 

laten tegenspreken. Zo werkte het immers ook bij de Bijbelse profeten wanneer zij het 

woord van God in de mond namen. Zij spraken hun hoorders niet naar de mond. Wie als 

moderne lezer hun woorden ook nu nog serieus wil nemen moet zich door de Bijbel op de 

proef durven laten stellen. Heilige teksten zijn er om het eigen heilig gelijk van de lezer te 

doorbreken. 


