
Verstaat gij wat gij leest? (Hand.8:30)    Over de omgang met de Bijbel 

Het zijn bijna gevleugelde woorden geworden, die van Filippus tot de kamerling uit Morenland. De 

goede man zat in zijn wagen Bijbel te lezen, maar snapte er niet veel van. 

Die Bijbel had hij gekocht in Jeruzalem, waar hij een reis naartoe gemaakt had. Zo kan dat gaan: bij 

een gelegenheid heb je een Bijbel gekocht, of gekregen. 

Bij het verlaten van school bijvoorbeeld, bij je huwelijk of belijdenis. Of als er weer een nieuwe 

vertaling is uitgekomen, zoals de Nieuwe Bijbel Vertaling in 2004 of de Bijbel in Gewone Taal in 2014. 

En verwachtingsvol begin je te lezen. In het begin gaat het nog wel, maar een paar bijbelboeken 

verder: wat kan het dan moeilijk worden! 

Laten we het maar eerlijk tegen elkaar zeggen. De Bijbel is geen gemakkelijk boek. Laten we het nog 

maar eerlijker tegen elkaar zeggen: als we de keus hadden (en die hebben we vaker dan ons lief is), 

pakken we in onze vrije tijd liever de zapper van de televisie dan de bladwijzer van de Bijbel. Maar 

dan kiezen we wel de gemakkelijkste weg, en die is niet altijd de beste! 

Bijbellezen vraagt inspanning 

Bijbellezen vraagt ínspanning. Ook dat is een eerlijke constatering. Maar zoals voor veel inspanning 

geldt, is het ook hier zo: er rust een beloning op. Een mens voelt zich vaak veel beter na een avondje 

sporten, dan na een avondje op de bank hangen. 

Zo is het ook met bijbellezen. Het kóst energie, maar het levert ook veel op. 

Bovendien is het, zo ervaar ik het zelf, ook goed in deze zin: wij mensen leven door de bank genomen 

‘’druk’’ (om dat modewoord maar eens te gebruiken). Druk, en daardoor vluchtig. We hebben vaak 

veel taken: in ons gezin, op het werk, in de kerk, op sport, en vul maar in. Ons leven bestaat vaak uit 

een reageren op dit, op dat, en op nog weer wat anders. Wij leven daardoor wel vaak erg ‘springerig’. 

Als je niet oppast, raakt de grondlijn, de basisrust, de verworteling en koers van je leven uit zicht 

(met soms alle gevolgen van dien).  

De Bijbel en de Stentor 

Mijn eigen ervaring is, dat bijbellezen een uitstekend medicijn hiertegen is. Bijbellezen: niet in de zin 

van: nu eens een stukje zus en dan weer een stukje zo, wanneer dat zo uitkomt (en wat blijft er dan 

vaak weinig tijd over) of wanneer we er behoefte aan hebben. Nee, bijbellezen in de zin van: eens 

een heel bijbelboek ‘bij de horens vatten’. Gewoon, van A tot Z eens een van de 66 bijbelboeken 

uitlezen. Temidden van al het ‘reaktief leven’ leer je dan weer een vaste lijn te volgen. Even los van 

alle druktes om je heen. Terug naar de kern. Alleen dát, als proces, is al waardevol. En wat de inhoud 

van het Boek betreft: het helpt je te concentreren, te focussen op wat écht van waarde is. En ja, er 

zitten vaak lastig te begrijpen stukken tussen. En ja, de bijbelse tijd is een andere tijd dan de onze. En 

ja, het is soms moeilijk om de verbinding met je eigen leven te zien (moet dat trouwens ook altijd? 

Iemand zei eens: ‘’bijbellezen lijkt op de Stentor: daar gaat het deels over onszelf en onze 

woonplaats, maar ik lees er ook het wereldnieuws, en ook daar voel ik me betrokken op en 

onderdeel van. Net zo is het bij de Bijbel. Soms gaat het er helemaal over mij, en soms lees ik weer 

de grote lijn van het wereldnieuws. De weg van God met Israel en heel zijn schepping.’’). 

Het Boek leest óns 

Dus daarom, lieve gemeente, roep ik u op in het nieuwe jaar 2016 uw Bijbel niet te vergeten.  Laat dit 

Boek het vaste element van het nieuwe jaar zijn. Wat er ook komt. Als je zo dagelijks en consequent 

een stukje Bijbel tot je neemt (liefst dus uit een bijbelboek als geheel), het kauwt en herkauwt (en de 

ene dag zal het beter smaken dan de andere), dan zul je merken dat er dingen gaan groeien. 

Langzaam maar zeker gaat het verhaal je pakken. Je gaat ook verbanden zien. Je gaat meer en meer 

iets van God en zijn trouw ontwaren. Ja, óók in je eigen leven. Je ontwikkelt langzaam maar zeker 

een nieuwe antenne: voor God! En zo’n antenne is onmisbaar, voor ieder mensenkind. 



In de derdewereld landen hebben veel meer mensen hier weet van, dan in ons rijke, luxe westen, 

heb ik wel eens de indruk. Waar in het westen de meesten zich ’s avonds óf aktief ‘suf hollen’ van de 

ene aktiviteit naar de andere, óf zich passief terugtrekken achter het flakkerend licht van de buis, 

houdt men daar ’s avonds vaak massaal bijbelkring, met soms niet meer dan 1 Bijbel en 1 kaarsje (en 

verder is het ’s avonds dan donker – want geen electriciteit). Maar men spant zich graag in hiervoor. 

Komt samen. Leest. Leert. Groeit. Want men weet: dit Boek boeit, geeft rust en kracht!  

In Afrika liep er eens een vrouw de hele dag met een Bijbel op haar hoofd (in plaats van met een 

waterkruik). Op de verbaasde vraag waarom ze dat deed, antwoordde ze: als ik dit boek lees, dan 

merk ik dat het eigenlijk omgekeerd is: dit boek leest míj! 

De traditie 

Vervolgens komen we op de vraag wat ons dan kan helpen bij het bijbellezen. Want inderdaad: het is 

niet altijd een even gemakkelijk boek. Er zijn verschillende manieren denkbaar om het bijbellezen te 

vereenvoudigen. En de hoofdgedachte daarbij is: je bent de enige niet die de Bijbel leest. Je hebt 

mensen om je heen, en ook vroeger waren er mensen die Bijbel lazen. En die hadden ook elk hun 

eigen inzicht, waar je van kunt leren. Er zijn zelfs vele boeken te kust en te keur waar de resultaten 

van het nodige graafwerk – als ruggesteun bij het lezen- voor het oprapen liggen. Wij mensen vullen 

elkaar aan in het verstaan van de Bijbel. Ja, ook als dominees hebben wij niet de wijsheid in pacht, en 

staan wij op de schouders van het voorgeslacht en de rijke uitlegtraditie vanuit Jodendom en 

christendom. Vele schatten in het Woord zijn reeds opgedolven. Vele, zo is mijn overtuiging wachten 

op ontdekking, misschien wel door u of jou! Want de Bijbel is en blijft een onuitputtelijk en levend 

boek, waarin je nooit uitgelezen of uitgestudeerd bent. 

Goed voornemen voor 2016 

Vandaar mijn oproep om in het nieuwe jaar samen met een ieder die dat wil het bijbellezen eens 

stevig op de kaart te zetten. Concreet kan aan het volgende gedacht worden: aan het vormen van 

een kring, waar we met elkaar afspreken om telkens voor de maand die komt, ieder voor zich thuis, 

eens een heel bijbelboek te lezen (bijvoorbeeld Markus, ik noem zomaar een voorbeeld). Als we dan 

na zo’n ‘maand van lezen’ samenkomen, kunnen we aan de hand van de leeservaringen vast en zeker 

goede en leerzame gesprekken hebben, onder leiding van een van de Herv./Geref. Predikanten, die 

ook achtergrondinformatie bieden. Hoe de preciese werkvorm wordt, zullen we met elkaar dan nog 

wel afspreken. De mogelijkheid bestaat overigens dat de kring ook een keer in de vorm wordt 

gehouden, die ds. Develing elders in dit Klankbord beschrijft. Maar in welke vorm dan ook: samen 

willen wij als gelovigen vooral ook een lérende gemeente blijven. 

Wie dit wat lijkt, hierover eens meer informatie wil, of zich wil opgeven, die kan met mij contact 

opnemen. Graag hoor ik van u. 

Ik dacht: een goed voornemen voor het nieuwe jaar! 

Ds. G.A. Trouwborst (gatrouwborst@kpnmail.nl, 481591), mede namens de collegea ds. M. Develing 

en L. Hoekstra 
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