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VOORWOORD

IS ER MISSCHIEN EEN NIEUWE MANIER OM DE
BLADZIJDEN TE LEZEN? NET ZOALS DE RABBIJNEN
IN OUDE TIJDEN DAT DEDEN, ALS EEN ZOEKTOCHT
NAAR NIEUWE INTERPRETATIES.
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B E E L D E N VA N B O E D D H A’ S , boeken over de
ziel en het zelf, over energie en bewustzijn, maar de Bijbel
zag ik niet. Ik trok de wereld over op zoek naar geestverruimende verhalen uit het hindoeïsme, interviewde
wijze lama’s en monniken, vele religieuze, spirituele
stromingen kwamen voorbij. Maar de Bijbel niet. Terwijl
miljoenen mensen op aarde zich door dat boek laten
inspireren en er wereldwijd zelfs een opleving van religies
gaande is, zie ik dat in mijn omgeving niet. Of amper.
Na mijn kinderjaren ben ik de Bijbel totaal vergeten.
Of eigenlijk zit het zo: het boek ben ik vergeten. Maar
de verhalen niet. Als ik terugdenk aan toen, zie ik de
vertellingen helder voor me: Jezus liep over water, Eva
at een appel, Jona kwam in een walvis en Mozes ging de
berg op. Wonderlijke verhalen. Moeilijk te begrijpen.
Vermoedelijk denken velen van mijn generatie er net
zo over. Het is ‘iets’ uit onze jeugd, uit onze geschiedenis.
We leven min of meer op die verhalen, zoals je leeft
op je geboortegrond. Je komt ze overal tegen, in kunst,
muziek, literatuur, overal zijn er verwijzingen te vinden
naar de verhalen uit dit best verkochte boek ter wereld.
Dus waarom heb ik het links laten liggen? Die vraag
nestelde zich in mijn gedachten. Natuurlijk hebben we
allemaal zo onze herinneringen aan de pastoor, aan de
dominee, aan de kerk en de soms absurde regels en wetten
die daarbij hoorden – echt leuk vond ik het allemaal
niet, maar dat is lang geleden.
Is er misschien een nieuwe manier om naar de verhalen
te luisteren, een nieuwe manier om de bladzijden te lezen?
Zijn de verhalen verkeerd uitgelegd? Zou dat zomaar
kunnen?

Ik herinner me
vooral de beelden,
ze waren
tegelijkertijd
romantisch
en gruwelijk.
Wat hebben we nog
aan de bijbelverhalen
uit onze jeugd?
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Met mijn bijna kinderlijke vragenlijstje ‘Wie? Wat?
Waar en Waarom?’ ging ik op zoek naar een andere kijk
op de Bijbel. Wie zoekt, die vindt, en voor wie klopt, zal
worden opengedaan. Een klassieker uit de Bijbel die velen
zich zullen herinneren. Waarschijnlijk wordt hier iets
anders bedoeld, maar in den beginne klopte ik op de
deur van mijn broer Jos, theoloog en een professional
als het gaat om bijbelverhalen vertellen en opnieuw uitleggen. Bij Jos vergeet je dat je naar een preek zit te
luisteren, Jos vertelt verhalen. Met de Bijbel als zijn belangrijkste bron van inspiratie.

In het woord midrasj
zit het werkwoord
darasj. Dat betekent
‘onderzoeken’,
‘uitleggen’. Maar
het kan ook ‘vragen’
betekenen. Zo willen
we graag met de
bijbeltekst omgaan:
door vragen te stellen.
We voeren als het
ware een gesprek
met de tekst...

Met hem heb ik de tocht langs de verhalen gemaakt,
letterlijk en figuurlijk. We gingen naar de Sinaï, zochten
sporen van Mozes, we gingen naar Rome om – ondergronds – de eerste geheime christelijke tekens te ontdekken.
Wat we ook deden, reizend, onderweg of achter de
laptop, altijd waren we met elkaar in gesprek, zoekend
naar een betekenis, naar de bedoeling die we nu weer
kunnen begrijpen. Net zoals de rabbijnen in oude tijden
dat deden. Hun bijbeluitleg, ze noemden dat Midrasj,
betekende een zoektocht naar nieuwe interpretaties in
een wereld die constant veranderde. Ze namen toen wat
voor hen nuttig was. En daarna gingen de christenen
net zo selectief om met de oude bijbelse boeken, veel
vrijer dan nu soms gebeurt wanneer theologen zo statisch vasthouden aan de ‘oorspronkelijke bedoeling’,
terwijl er geen oorspronkelijke bedoeling is geweest.
De visie veranderde continu. In die traditie, die van de
Midrasj, hebben wij de Bijbel gelezen, elke zin bekeken,
van voor naar achter en terug. Soms namen we de tekst
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heel letterlijk, soms zochten we naar het symbolische,
het mystieke. Zoekend, luisterend, aandachtig vragend...
En zo ging de Bijbel weer open.
De keuze van de verhalen is niet per se evenwichtig
maar is puur gebaseerd op wat ik mij herinner; de plaatjes in de lagere-schoolklas, de beelden in mijn hoofd.
Wat hebben we nu nog aan die verhalen uit onze jeugd?
Ik heb er toen niets van begrepen.
Tot nu,
tot dit boek.
Lees maar.
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OVER GOD

HET IS DE EERSTE ZIN DIE IK LEES IN DE BIJBEL.
EN DAARNA KOMT HET WOORD GOD IN ALLE
VORMEN EN KLEUREN VOORBIJ. MAAR WAT
BEDOELEN WE ALS WE DAT WOORD UITSPREKEN?
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IN HET BEGIN SCHIEP GOD...
Daarmee begint de Bijbel. Maar wat bedoelen we als we
dat woord uitspreken? En hoe ga ik daarover schrijven?
Neem ik het gewoon over, en beschouw ik ‘God’ als een
goedgekozen woord? Of zeg ik ‘die Ene’? Of ‘het onzegbare’, is dat niet beter? In oude vertalingen kom ik voortdurend ‘de Heer’ tegen. ‘De Heer is met u.’ Maar dekt
dat woord de lading?
In de bijbelse verhalen komt God bijna vanzelfsprekend naar voren als een persoon, als een Hij, die stuurt,
handelt en opdrachten geeft. Dat vind ik lastig lezen,
want zodra iets een stem heeft, ontstaat al een vorm,
een figuur die met je praat; dat maakt het allemaal zo
onwezenlijk. Dat is misschien niet eens zo’n gek woord
in dit verband: ‘het Onwezenlijke’.
‘God is not what man calls God,’ is een uitleg van
mysticus Daskalos. ‘Using the word God minimizes the
Absolute and puts It to his own measure’. Dat is nog het
slimste om te zeggen. We minimaliseren God tot een
maat die bij ons past.
Dan kunnen wij het in elk geval begrijpen met onze beperkte menselijke vermogens. Maar als God, zoals in
spirituele tradities wordt verteld, in alles te vinden is...
waar moet je dan zoeken? – ik bedoel: dan komen we
zintuigen tekort. God zit achter je denken, behind every
breath you take, achter je gevoelens... Zodra God een
stem krijgt, is het al een verzinsel van ons mensen.
Maar we hebben niet anders. We zijn mensen. We moeten
het met woorden doen.
God zit in verhalen. We gaan beginnen.

We minimaliseren

God tot een maat
die bij ons past.
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TERUG NAAR
H E T PA R A D I J S

E

r was een land, een mythische
ruimte, waar twee mensen
uit liefde voor elkaar in terecht
waren gekomen. Alle wilde kleuren
hadden daar vleugels, insecten van
goud en zilver als edelstenen op
flinterdunne pootjes, er waren
bloemen en bomen, bloesem die
altijd bloeide.
De mens was medemens.
Dat zouden we nu paradijs noemen.
Een plek waar iedereen naar verlangt.
Maar niemand kon er wonen, zelfs
Adam en Eva niet. Zij aten van de
boom van kennis (dan weet je van
goed en kwaad) en werden uit Eden
verbannen. Gewoon weggestuurd.
Ze gingen de wereld in.
We zijn eeuwen en miljoenen
mensen verder. Mijn God, wat
hebben we een omweg gemaakt,
langs al het goede, langs al het
kwade, in onze landen, onze
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Rebible
GENESIS

gezinnen, onze relaties, in onszelf.
En inmiddels weten we genoeg. We
kennen het verschil, zonder nadenken.
Serieus, we weten het nu toch wel?
Dus vandaag gaan we terug.
Naar de dikke boom in het midden,
en met de kennis van de wereld,
lopen we regelrecht op ons doel af,
langs de kleuren die vliegen,
langs alle geluiden die leven,
langs bloemen en bloesem.
De boom in het midden staat er nog!
En kijk nou, God is er nog steeds!
‘Wacht u daar al die tijd op ons?’
Maar God houdt zijn mond dit keer.
We klimmen de boom in, hoger
en hoger,
onaantastbaar verder omhoog
niets kan ons raken.
Voorbij de appels van schuld en
schaamte, van goed en kwaad.
We kijken ernaar, maar gaan er
niet meer voor.

3:

1-24

Bewust nu, voorbij de verleiding.
En op de hoogste tak is een liefdevolle plek om rustig te zitten.
Het is doodstil. Vredig. Buiten ons
en binnen ons.
God had al die tijd naar ons gekeken,
knikte bemoedigend en zag dat het
goed was. Wij zagen het nu zelf
ook. Kennis van goed en kwaad heb
je nodig, om te kunnen kiezen. Nu
weten we genoeg. De weg terug
naar die boom in het midden is niet
zo ver als je denkt. En God zegt:
‘Welkom. Geef maar door aan
iedereen die het nog niet weet. Het
paradijs is er nog. Ik wacht op je.’
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