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Wat ooit in Amerika begon als

een grap, is inmiddels uitge-

groeid tot een heel serieus lite-

rair genre: de ‘for dummies’-
boeken (zie www.dummies.nl).

Inmiddels is er ook een ‘Bijbel

voor dummies’, onlangs in een

Nederlandse vertaling versche-

nen bij Pearson Education Bene-
lux. Voor de Nederlandse be-

werking tekende het Neder-

lands Bijbelgenootschap.

De bijbel voor dummies is een
intelligent geschreven boek,

waar helemaal niets doms aan is.

Het enige dat de titel rechtvaar-

digt is dat het boek inderdaad

weinig voorkennis veronderstelt.

Het boek is ook niet geschreven
vanuit een bepaalde confessie,

maar staat open voor lezers uit

alle levensbeschouwelijke wind-

richtingen. Wie zich als moslim

bijvoorbeeld snel vertrouwd wil
maken met de Bijbel, en met

wat dit boek voor zijn lezers be-

tekent, kan menig uurtje ge-

noegzaam zoetbrengen met De

bijbel voor dummies. Alle vragen
waarop men zou kunnen stuiten,

doch waarmee men een gelovig

Christen zou vrezen te bruuske-

ren – bijvoorbeeld ‘was Jezus

ook besneden?’ of ‘wat is eigen-

lijk nieuw aan het Nieuwe Testa-

ment?’ – worden in dit boek net-

jes en helder beantwoord.

Overigens kent ook de Islam een

stuk van de verhalen uit de Bij-

bel; hoe dat zit wordt eveneens

uitgelegd.

Lezers die zichzelf beschou-

wen als gevorderden in de bij-

belstudie kunnen nog het nodige
van dit boek leren. Auteurs

Geoghenan en Homan, beiden

universitair docent in bijbelse ge-

schiedenis en theologie, steken

hun vakkennis bepaald niet on-

der de korenmaat, met als grap-

pig gevolg dat De bijbel voor

dummies bol staat van de moei-

lijke termen. Daar heeft men

echter iets aardigs op bedacht,
namelijk een ‘jargon-alarm’ in de

kantlijn: een icoontje dat waar-

schuwt wanneer er een moeilijk

begrip aankomt, bijvoorbeeld als

volgt: “De psalmen bevatten su-

blieme poëzie, maar dat wil niet

zeggen dat ze rijmen. Bijbelse

poëzie rijmt zelfs nooit en heeft

zelden een duidelijk metrum.

Hoe weten we dan toch dat het
om poëzie gaat? Vooral door pa-

rallellisme en alfabetische acros-

tichons” (p. 254). Waarna keurig

wordt uitgelegd wat dat inhoudt.

De bijbel voor dummies is ge-

woon een goede inleiding in de

Bijbel. Nu kan men de Bijbel op

verschillende manieren bestude-

ren, en dus ook inleiden: tekst-

kritisch, historisch-archeolo-

gisch, theologisch, godsdienst-

fenomenologisch, beknopt of

uitvoerig. De auteurs hebben

een aanpak gekozen die een

heel evenwichtig midden houdt
tussen al deze benaderingen.

Voor de helft is De bijbel voor

dummies een tekstverklarende

inleiding. ‘Het Boek’ wordt van

voor naar achter doorgenomen
en samengevat. Daarbij wordt

gepoogd om de historische af-

stand tussen de ontstaanswereld

van de Bijbel en de huidige ver-

staanshorizon te overbruggen
door lastige punten uit te leggen

en mogelijke misverstanden uit

de wereld te helpen. Hier is ver-

volgens een kwart bijbelse ge-

schiedenis doorheen gemixt.
Ook de Bijbel volgt min of meer

een historische lijn. De ‘mytho-

logische geschiedenis’ van de

stammen van Israël is natuurlijk

geen geschiedenisboek in mo-

derne zin, maar (Bijbels-) arche-

ologisch onderzoek laat zien dat

het historisch verhaal in de Bijbel

allerminst totale fictie is. Dat wil

zeggen er waren wel degelijk
ooit nomadische stammen die in

het huidige Palestina zwierven,

in Egypte terecht kwamen, te-

rugkeerden naar hun ‘beloofde’

land, een hoofdstad vestigden in
Jeruzalem, gedeporteerd wer-

den door de Babyloniërs en de

Assyriërs, en in deze balling-

schap Messiaanse verwachtingen

ontwikkelden. Aan deze histori-

sche achtergrond wordt in De

bijbel voor dummies steeds gere-

fereerd, om teksten te situeren

en uit te leggen. Het laatste
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De in deze rubriek gerecenseer-

de boeken zijn voor uitleen

beschikbaar in de Theosofische
Bibliotheek te Amsterdam.



kwart van De bijbel voor dummies
bestaat uit historisch-weten-

schappelijke entourage, afgewis-

seld met losse wetenswaardig-

heden, zoals ‘Rembrandt en de

Bijbel’ en hier en daar een stukje
bijbelse theologie. De kern

wordt daarbij steeds erg goed

geraakt. Bijvoorbeeld in deze

beknopte uitleg van de bijzon-

dere relatie tussen God en mens
in de Bijbel: “De Bijbel vertelt

het verhaal van God en Zijn rela-

tie tot de schepping (in het bij-

zonder de mens), die Hij aangaat

door een reeks verbonden te
sluiten” (p. 27).

Wie weinig van de Bijbel weet

zal in De bijbel voor dummies ant-

woorden zoeken op frequently

asked questions, zoals: ‘Waar
vind ik de gelijkenis van de

zaaier?’, of ‘Wie was Abraham?’

Dit zijn meer vragen voor een

bijbelse encyclopedie of een
concordantie, maar met dit boek

komt men ook hier een heel

eind. Vooral de index is daarbij

van belang. Deze is met veertien

bladzijden tamelijk uitgebreid,
maar had nog wat beter door-

dacht kunnen worden. Sommige

belangrijke trefwoorden ontbre-

ken (‘bergrede’, ‘zaligspreking’,

‘wonder’), of geven een irrele-

vante verwijzing (‘offer’). Hier

wreekt zich de mogelijkheid van

moderne tekstverwerkers om

automatisch indexen te genere-

ren. De pc kan dat toch nooit zo
goed als de aloude student-assis-

tent of bibliothecaris.

In een poging om de Bijbel

toegankelijk te maken voor de

hedendaagse seculiere lezer mag
humor natuurlijk niet ontbreken.

Over smaak valt te twisten,

maar ik vind de vrolijke noten in

dit boek vaak wat flauwig, zoals
de vraag hoe mooi Sara op haar

65e, “zonder Oil of Olaz”, nog

zou zijn (p. 67). Een luchtige

toon over zware onderwerpen

hoort waarschijnlijk bij de suc-

cesformule van het ‘voor Dum-

mies’-genre.

Het boek is alleen verkrijgbaar

als ingeplakte paperback, terwijl

het natuurlijk ingenaaid had
moeten worden. Nu is het

waarschijnlijk niet erg bestand

tegen intensief gebruik. Dat is

het paradoxale van dit boek en

deze tijd. Echte kwaliteit mag
blijkbaar niet meer als zodanig

benoemd en behandeld worden.

Wie zo slim is om toe te geven

niet alles van de Bijbel te weten,

vindt in De bijbel voor dummies
een goede bron van informatie.

Prof. dr. Ronald Jeurissen
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Het denkvermogen is het mechanisme van zelfordening.
Voor zover iets bestaands -

mineraal, steen, plant, dier, mens, groep of gezelschap -
een vorm van ordening kent,

is er “denkvermogen” aanwezig.
Op het cosmische niveau kunnen we zeggen

dat het “Goddelijke” het zelfordenende principe
van het heelal is.

A Holistic View of Mind and Matter, cassette
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