
Ministers 
weten ook niet alles

Op zoek naar levenswijsheid
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De weg was warm, stoffig en 
verlaten. Wie zich vandaag 
de dag door de woestijnen 
van het Midden-Oosten 
verplaatst, heeft vaak nog 
het geluk om over een goed 
verharde weg te rijden. Voeg 
daar een comfortabele wagen 
en een koele airco bij, en de 
trip kan best aangenaam zijn. 
De woeste natuur is alleszins 
indrukwekkend. Maar aan het 
begin van onze jaartelling was 
reizen minder plezierig. De 
hitte was alles overheersend in 
het eindeloos decor van zand 
en stenen en de bestemming 
onmetelijk ver weg …

We gaan zo’n 2000 jaar terug 
in de tijd. We bevinden ons op 
de weg die vanuit Jeruzalem 
via Gaza naar Egypte loopt. 
Van files heb je geen last en 
tegenliggers zijn zeldzaam. 
Soms zou je wensen dat je een 
medemens zag. In een wagen 
die door het zand ploegt, zit 
een man, diep verzonken in 
een boek. Het is een hoge 
ambtenaar uit de kringen van 
het koninklijk hof van Ethiopië. 
Hij beheert het geld, je kan 
hem vergelijken met een 
Minister van Financiën. Geen 
onbemiddeld man – hij heeft 
een ‘wagen met chauffeur’ 
en heeft alle tijd om te lezen. 
Maar eigenlijk wringt daar het 
schoentje: hij begrijpt er niets 
van. 

De verre reis van Ethiopië naar 
Israël was geen zakenreis. Een 
plezierreis evenmin: hij was 
gekomen om te aanbidden. 
Geen slecht idee om daarvoor 
naar Jeruzalem te gaan. Alleen 
al de aanblik van de pas 
gerenoveerde tempel is goud 
waard. Er zijn priesters en 
Bijbelgeleerden in overvloed. 
En als je zelf de heilige teksten 
wil lezen, dan kan je er een 
Bijbelrol kopen. Duurder dan 
een doorsnee souvenir, maar als 
geld geen rol speelt, heb je er 
al snel één op zak. Maar nu hij 
terug naar huis keert, is er een 
probleem. Ondanks inkomen, 
opleiding, talenkennis en heel 
veel interesse, kan de man 
maar tot één conclusie komen: 
hij verstaat er niets van. Het is 
een tekst die 700 jaar voordien 
geschreven werd en dat 
maakte het niet gemakkelijker. 
Wat zouden wij nu doen met 
woorden die dateren uit de 
jaren 1300? In zijn handen 
heeft hij het Bijbelboek Jesaja, 
geschreven door een beroemde 
en gerespecteerde profeet.

Net zo’n rol kun je vandaag 
de dag nog in een Israëlisch 
museum bekijken. Hij leest 
over een schaap dat geslacht 
wordt, over een man die diep 
vernederd wordt en ter dood 
gebracht wordt. Van welke kant 
hij de tekst ook bekijkt, een 
verklaring ervoor vindt hij niet.

In zijn handen 
heeft hij het 
bijbelboek, 
geschreven 

door een 
beroemde en 

gerespecteerde 
profeet, maar 

voor hem 
onbegrijpbaar.

Er bestaan tien kopieën van 
Caesar’s Gallic War.

Van het Nieuwe Testament 
hebben we complete 
handschriften van 350 na Chr., 
papyrusrollen die een groot 
deel van het Niewe Testament 
bevatten uit de jaren 200, en 
een deel van het Johannes 
evangelie uit het jaar 130. 

Hoeveel handschriften zijn 
er om onderling te kunnen 
vergelijken? 
5.000 in het Grieks en 10.000 
in het Latijn!
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De weg is verlaten 
en toch stapt er een 

man door het desolate 
landschap. De eenzame 

reiziger hoort hoe de man in 
de wagen worstelt met de tekst. 
“Begrijpt u ook wat u leest?”, 
begint de reiziger. Het is vragen 
naar de bekende weg, en de 
minister antwoordt direct: “Hoe 
zou ik dat kunnen als niemand 
mij de weg wijst?”

Is de Bijbel een onbegrijpelijk 
boek?  
Door de eeuwen heen is dat 
wel de overtuiging in sommige 
kerken geweest. Het lezen 
van de Bijbel werd aan de 
leek afgeraden – het was een 
werk voor specialisten. Na 
een lange theologische studie 
kon men de geheimen ervan 
pas doorgronden. Het was 
pas in de 16e eeuw, de tijd 
van de Reformatie, dat de 
Bijbel opnieuw in de handen 
van de gewone man terecht 
kwam. Vanaf dat moment 
werd alles in het werk gesteld 
om de boodschap vanuit het 
oorspronkelijke Hebreeuws en 
Grieks in de plaatselijke taal 
om te zetten. Dat wilde nog 
niet zeggen dat alles volledig 
klaar en duidelijk was, maar het 
startpunt was er.

Hoe kunnen we de Bijbel 
verstaan?  
Om te beginnen: de tekst 
werd nooit geschreven om 
onbegrijpelijk te zijn. Het 
grootste deel van de auteurs 
die over de eeuwen hun 
bijdrage aan de Bijbel leverden, 

waren gewone mensen die 
schreven voor gewone mensen. 
Veel delen uit Gods Woord 
spreken voor zichzelf. Er staan 
historische verhalen in de Bijbel 
die een blik bieden op de 
wereld van eeuwen geleden. De 
Bijbel bevat poëzie waar ook 
de mens van vandaag van kan 
genieten. Wie op zoek is naar 
levenswijsheid vindt schatten 
in Gods Woord, ook zonder 
vooropleiding. Toch is de Bijbel 
geen boek als ieder ander. 
Het is geen roman die je in 
een adem uitleest. Het is geen 
godsdienstige handleiding die je 
in een oogwenk de geheimen 
van het leven openbaart. De 
tekst bevat veel symboliek die 
wel wat achtergrondkennis 
vereist. Wil je niet verloren 
raken in de meer dan 1000 
bladzijden die een doorsnee-
Bijbel telt, dan kan je een goede 
wegwijzer wel gebruiken. Dus: 
raadpleeg misschien ook eens 
wat boeken die een inleiding 
op de tekst geven. De inhoud 
van de Bijbel wordt zoveel 
rijker als je iets meer van de 
achtergrond kent. Spreek ook 
eens met mensen die al langer 
de Bijbel lezen en er hun weg 
al in gevonden hebben. En 
vooral: begin met de teksten 
die je begrijpt en laat de 
moeilijke delen nog even rusten. 
De Bijbel biedt een rijkdom 
waarvan je jaren kunt genieten.

Filippus, de eenzame reiziger 
heeft een ontmoeting met de 
minister. Hij wordt uitgenodigd 
om in de wagen te stappen 
en duidelijkheid in de tekst 

te brengen. Hij verklaart de 
woorden over het schaap 
dat naar de slachtbank wordt 
geleid – het Lam van God 
dat de zonden van de wereld 
wegneemt. Hij vertelt aan de 
zoekende man over Jezus. 
Hij offerde zijn leven op om 
om andere mensen het leven 
te geven. Hij verklaart hoe 
Jezus de kloof tussen mens 
en God overbrugde. Hij toont 
aan hoe Jezus de Verlosser 
van de mensheid werd, de 
enige weg voor de mens naar 
God. Zijn betoog maakt de 
boodschap voor de man uit 
het verre Ethiopië duidelijk. 
En dan doet hij wat iedere 
Bijbellezer zou moeten doen: 
hij past de boodschap in zijn 
eigen leven toe. Als de wagen 
op dat moment langs zowat de 
enige waterplaats in de dorre 
omgeving rijdt, is de conclusie 
duidelijk: daar is water, ik wil 
me laten dopen.

De pas verworven theorie 
wordt praktijk. En als herboren 
reist hij verder door de stoffige 
woestijn, met zijn hoofd in de 
wolken. Hij ziet Filippus niet 
eens meer. Hij heeft hem ook 
niet meer nodig. Hoezo: de 
Bijbel onbegrijpelijk?

Don Zeeman

De Bijbel biedt 
een rijkdom 

waarvan je jaren 
kunt genieten. 

Begin hierbij met 
de teksten die je 

begrijpt.
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Voor de 
andere boekhandel,
naar het ...

nu ook met webshop

Wegwijs

Een inleiding op de boeken van 
de Bijbel, ook mooi geïllus-
treerd.

9789032300371

Koning vol majesteit

Ook dit boek geeft de rode 
draad van de Bijbel weer, maar 
beperkter. Wel mooi geïllus-
treerd.

9789492959133

Mijn Bijbel heeft een 
rode draad

Zoals de titel zegt geeft dit 
boek een overzicht van de gro-
te verhaallijn van de Bijbel. Dit 
boek geeft informatie over hoe 
alle Bijbelboeken in dit plaatje 
passen.

9789462780309

Rondgang door de Bijbel

Boek uitgegeven voor de 
EO-cursus Waarom Jezus? 
Voor beginnende Bijbellezers.

9789085200864 

In 100 teksten  
door de Bijbel

Zeer toegankelijk boekje om in 
100 dagen doorheen enkele kern- 
passages te gaan. Zo vorm je een 
beeld waar de Bijbel om gaat.

9789032300685

Ontdekkingstocht 1/2 
Aan de hand van deze twee 
dagboeken ga je doorheen 
de Bijbel. Per week behandel 
je een bepaald gedeelte. Er is 
ook afwisseling: de ene week 
is het een karakterstudie, de 
andere week bestudeer je een 
geschiedenis of een probleem, ...

9789032390617 / 9789032390624

De Bijbel beter begrijpen? 
Onderstaande boeken kunnen je op weg helpen.
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