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Exegese en ínternet
J e v índt alul d w at j e níet. zo ekt

/í\ p mrt rurr oe mooreen qe\ ICnuge tJrkom 5tu

f ldcnrcn rr,eoloerc ran de Vriie U n ir crsrtcrr dc ccr -
V r," oag,nr.,.n vrn de wercns(hJppetrJkc urtcg
van her Oudc Tcstament bij cc brengen. D rbij wijs ik hen
enthousiast op de mogelijkheden diedecompurer bicdr. De
voordclen ren opzichre ven concordanties in bockvorm zijn
onmiskenbrar, omdat men vrij eenvoudig ken zocken nlar
woordcombinaries cn trcpaalde grammacicale consrrucrics.

Voor de gtimmaticale fijnproevers zijn er nu ondcr
andere BiblcWork 5 en Quesr u. Voor wic minder vcr-
trouwd is merdc rrlcn van degrondtckt blijftdc Online
Bible (met ook cen Nederlandse vormgevingjccn gcwcldig
hulpmiddcl. Elkjaar vcrschijntereefl nicuwe vcrsic. Zo
kijgt mcn dc bcschikking over een srccds verdcr uitdijend

samenraapsel van allerl€i verlalingeÍL
plaatjes, kaartcn, oude commentarcn,
stichtelijke rekren van recenterdatum en
prescntaries voor kinderen. Als ik de
Online Bible aanraad, dan is dar vtnwege

de gedigiuliseerdc bijbel-
tekt. De rest ncem jc op de
koop toc cn is grotcndeels,
als het gaat om deexcgcsc,
ballasr.

Weet watje zoektl
Voor wie zijn ofhíar heil
zoekt op her intcrner,gcldr
hctzelfde. De enormc hoe-
veelheid àan informaric ij
overweldigend cn draagt zel-
dcn bij aan cen betcr ver
staar van de bijbclrekL
Mecr dan ergcns andcrs gaat

hicr her gczcgde op darje ahijd vindt watje nicr zockr. Als
je aan hct rondncuzen bent in oude spullctjes, is dat mis-
schicn leuk. Maaralsjeuir bcntop verdiepidg bí hcr bijbel
lezcn, dan kan hcc vcrwarrcnd en frustrerend werkcn.

Wie het interncr op gaaq moetom te bcginnen heelgoed
weten war ht/zij zockr.ln zekerezin staan bijbellczcn en
computergebruik heak op elkaar Werkcn merccn compu
ter maakt een mens ongeduldig: het lijkr allcmaalsrceds
snellcr ce kunnen. Elke wachrrijd, algaar hcr soms slechc
om sccondcn, rocpr irri[atieop. Daarstaat tegenovcr dar
een grondrcgel van de exegese is dar men de rekt dc rijd
moergcven.lc moet ccrsr gocd lezen war er staat, hcr liefst
ineen grorervcrband. Exegese i5 in de eerste plaats lang-
zaam lezen-

De tabernakel op internet
De redacrie vrocg m ij om deze bijdrage over gerecdschap-
pen voor excgese op her inrernet te illustreren mecdc uirleg
van Exodus 2j-12. Dar heb ikduseerst marr eens gclezcn.

Wat dan opvalt is datdc hoofdstukker 25 3r dcopdracht
tot dcbouwvan dc tcnt (rabernakel) bcvatten. ln l2 g r
hctoverdezondc rond hcrgoudo kalí Debouw van dc
tent wordt beschrevcn in l5-4o. Darroeprbij mij de vriag
op naar de telade tusscn z5 3r en 35-40. Komen opdracht cn
ulrloering ovcrcen? Ook dc pla.rts van de crnstigc o isis in
de relatic met God door dc efgoderij rond her gouden kalfis
opmerkelijk. Vcrdcr wordjc nicltwsgierig naar hoc die tcnr
er nu prrcics uirzag.

laten we maar mct dac laatsrc beginnen. lntcÍnct is nier
in de laautc plaars een cnorme verzamclbak aan plaatjcs.

Op zoekpagina www.qoogle.nl gceíik ali zoekopdrachr om
in de categoric afbeeldingcn re zoeken naar 'rabernaclc'. Dat
Ievert een massa plaatjcs op, met daarbij enkele fraaic
reconstructies van hergeen in Exodus beschreven sraat. Wic
het wetenschappelU ker ean wil pakkcn kan terechr bij dc
zoekmachine: www.scirus.com. De opdracht 'ta bemiclc
Moscs'wijsr dc wcg ntlrccn àanral boeiende sites_ Zo komt
men terechtop ellcrlci i n lercssanre websitcs die de ondcÍ
zoekerverleidcn tor nrdcrc inspecric. Eenmooi voorbeeld
daarven is een freaic wcbsircover de uitlcgvan her Oudc
TesÉmenr http://hopc.cdu/acadcmic/reliqion/bendsrrx./
RTOT/RTOT.HTM. Na cnigbladeren (doorklikken) kom ik
bij een heldere plarregrond er bij ccn overzichrclík scheml
waarin Exodus 2j-lr cn lj 40 naasrelkaar wordelgczc! cn
krijg ik onverwach t ecn ccrsreaenzct vooreen antwoord op
een van de voorrfgestcldc vragcn.

Nieuwsgroepen
Een voor de hrnd Lggcnd rrtrrpunr op her internet is

www.biibcl.paeina.nl. Mcn komronderde indruk van dc
hocveelheid websitcs cn her daar beschikbare matcriaal,
maer.rnt*oord op conoctc vrJgfn is dràr in cerste instln
lienier re vcrwach!cn. Wie nogniet dc beschikking heeít
over ecn bijbclprogramma vindr ill de categorie softwarc
cnkele zinvollc vcrwijzingen (mcc name naarOnljnc Bible,
Theophiloscn Sword). Ook www.eo.nl heeft in de rubrick
voor predikanrcn veel srudiemareriaal (veel klassicke rek-
sten cn ook cen verbinding naar ecn virruele archeologischc
reis door Israël) re bicdcn.

Tcnslorre biedr hct intcrnc! mogeltkheden voordirecrc
communicarie mer endcre bijbellezers via speciale nieuws,
groepcn. Wie zich.renmeldr via
http://groups.vahoo.com/group/leesrooster/ kan meelezcn
en meedcnken mer voorgrngcrs die hun idcecn. vràgcn cn
antwoorden uiren ovcr de bijbekekren dic de komcnde
zondagop het roosterstaan. Erzijn velc nieuwsgroepcn op
hcti[temerovcr de bijbel. Hcr is sonrs onthutsend om te
zien hoemcnsen daarin metdc bijbel erl mct elkaar
omgaan. Ovcrde bijbel zclf word j€ rier zoveel wlzer cn al
helemaal ni€rovet dc tckt waarmecje zelf bezig bcnt. Dc
hoogste tijddus om hetapperaarcven uit te ze$en en rus-
tig in debrb€l rcgaan lczen.
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