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Beste lezer,
Het is een ongewoon boek dat je in handen hebt. Ik ben het zelf
nog nooit eerder tegengekomen: brieven aan personen uit de bijbel
die al duizenden jaren overleden zijn.
Ik kwam op het idee toen ik een handboek over essays las.
Daarin werd een columniste genoemd die essays in de vorm van
brieven schreef. Toen ik er over nadacht, drong het tot me door
hoe zo een heel nieuw perspectief te vinden is in de oude, bekende
bijbelverhalen. Ik ging met het idee aan de slag en het verbaasde
me zelf hoe natuurlijk het schrijven verliep.
In de eerste plaats wilde ik zoeken naar de persoon achter de
verhalen. Hoe hebben zij de omstandigheden ervaren? Wat ging er
in hen om? Waarom deden ze wat ze deden? Wat hadden ze
anders kunnen doen? Ze zijn voor mijzelf meer als personen gaan
leven. De focus lag dus niet op de theologische boodschap die de
schrijver van de bijbel vaak wel wilde leggen. Om een voorbeeld te
geven: bij de opstanding van Lazarus in Johannes 11 gaat het in de
bijbel vooral om de kracht van Jezus, die nieuw leven geeft. Ik heb
me in dat verhaal gericht op Lazarus: hoe heeft hij de ziekte
ervaren? Hoe was het voor hem om terug te komen uit de dood?
Vragen waar Johannes geen aandacht aan gaf. Deze vragen maken
de personen veel herkenbaarder voor ons. Er zijn genoeg
parallellen te trekken tussen hen en onszelf.
De theologie is wel aanwezig. Voor zover dat nodig was, heb ik
die genoemd om achtergronden te verduidelijken. Bovendien
handelden veel mensen vanuit een idee over God. De rijke
jongeling kwam met een theologische vraag naar Jezus en in zo’n
geval is de theologie niet te vermijden. Toch zat er bij hem een
persoonlijke behoefte achter, een pastorale vraag, en daar ben ik
vooral op in gegaan.
Deze zoektocht heb ik gecombineerd met persoonlijke
mijmeringen. Het grote voordeel van een brief is dat ik niet alle
antwoorden hoef te geven. In verschillende gevallen heb ik geen
antwoord. Dan blijft de vraag gewoon staan. Wel geef ik regelmatig
mijn mening of suggesties voor oplossingen.
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Het schrijven van deze brieven resulteerde bij mijzelf in een
verrassende nieuwe blik op deze personen. Mijn wens is om je mee
te nemen in deze ontdekkingstocht. Niemand hoeft het met me
eens te zijn en ik wil niemand mijn mening opdringen. Als het lezen
van “Beste Abel” je aanspoort om de verhalen nog eens dieper te
overdenken en op een andere manier te bekijken dan je tot nu toe
hebt gedaan, dan heb ik mijn doel bereikt.
“Beste Abel” is geen boek om in één keer uit te lezen. Het is beter
om een enkele brief per keer te lezen en die op je in te laten
werken. Dan heb je er het meeste aan. Het is lezen en overdenken.
Omdat niet iedereen alle details van de verhalen precies voor ogen
heeft, heb ik ervoor gekozen om het bijbelgedeelte erbij te
plaatsen. Als die gedeelten te lang zijn, heb ik de belangrijkste
teksten uitgekozen. Als je de verhalen kent, kun je de bijbelverzen
overslaan.
Tot slot nog dit: ik heb in de “je”-vorm geschreven in plaats van “u”.
Dat is een persoonlijke keus. Het voelde natuurlijker aan voor mij.
Naar mijn idee komen de bijbelse personen dan dichterbij. Het
gebruik van “je” is absoluut niet bedoeld als gebrek aan respect
voor de persoon in kwestie.
Ik hoop dat de verhalen voor je op een nieuwe en frisse manier
gaan leven.
Henk van de Weg
Februari 2019
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Oude Testament 1

Brief aan Abel
Een vreselijke primeur

n.a.v. Genesis 4:1-11
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Bijbeltekst
Genesis 4
1 De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en
bracht Kaïn ter wereld. ‘Met de hulp van de HEER,’ zei ze, ‘heb ik het leven
geschonken aan een man!’
2 Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kaïn werd
landbouwer.
3 Op een keer bracht Kaïn de HEER een offer van wat hij had geoogst.
4 Ook Abel bracht een offer; van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij
de mooiste uit. De HEER merkte Abel en zijn offer op,
5 maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kaïn woedend, zijn
blik werd donker.
6 De HEER vroeg hem: ‘waarom kijk je zo kwaad, waarom kijk je zo donker?
7 Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je
slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar
jij moet sterker zijn dan zij.’
8 Kaïn zei tegen zijn broer Abel: ‘laten we het veld in gaan.’ Toen ze daar waren,
viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood.
9 Toen vroeg de HEER: ‘waar is Abel, je broer?’ ‘Dat weet ik niet,’ antwoordde
Kaïn. ‘Moet ik soms waken over mijn broer?’
10 ‘Wat heb je gedaan?’ zei de HEER. ‘Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de
aarde naar mij schreeuwt.
11 Daarom: vervloekt ben jij! Ga weg van deze plek, waar de aarde haar mond
heeft opengesperd om het bloed van je broer te ontvangen, het bloed dat jij
vergoten hebt.’
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