Beste mensen,
Wij leven in deze tijd, wij zoeken antwoorden op levensvragen van deze tijd: hoe moeten wij
leven?
Christenen putten vaak uit de Bijbel op zoek naar zulke antwoorden. Daarin wordt verteld over
het werk van Jezus Christus en de geschiedenis van het oude Israël. De Bijbel is de bron van
onze geloofskennis. De laatste gedeelten ervan zijn 2000 jaar geleden opgeschreven. Kan dat
voor nu nog actueel zijn? Is er in de tijd daarna niet veel wijsheid en kennis bijgekomen, zijn
de mensen van nu niet geleerder dan die van vroeger? Zijn wij moderner geworden? In de
teksten worden de corona en Oekraïne niet met name genoemd. Toch geloven christenen dat
dit woorden voor vandaag zijn, dat het niet alleen de gedachten van mensen zijn, maar is
geïnspireerd door de Geest van God. De tekst is voortdurend vertaald om de boodschap zo
begrijpelijk mogelijk te maken in de taal van onze tijd. Mijn Bijbel heeft 1879 bladzijden, er
zijn er die compacter gedrukt zijn. Dit boek lees je niet zomaar uit van het begin tot het einde.
Meestal lezen we er gedeelten uit.
Er zijn teksten die gelijk aanspreken en troost geven. Delen zijn ook minder bekend of niet
gemakkelijk te begrijpen of roepen zelfs weerstand op. Over enkele zaken kunnen
meningsverschillen ontstaan, zo verschillen Zevendedags Baptisten met andere christenen op
het punt van doop en Sabbat.
Was het niet eenvoudiger geweest als er een dun geschrift was met een paar kernwoorden:
heb God lief en je naaste, en: Jezus is je Redder. Verschillende kerken hebben dat ook
geprobeerd door een samenvatting te geven in een geloofsbelijdenis. Maakt zo'n
geloofsbelijdenis de Bijbel overbodig?
Je kunt de Bijbel zien als een schat van duizenden jaren geloofservaring. Gods omgang met
mensen en Zijn schepping. Van belevenissen van de mensen van toen kunnen we leren hoe
iets wel of niet zou moeten. De wereld is veranderd wat techniek betreft, maar de mensen zijn
niet zo veel anders. Er is nog liefde, haat, dood, oorlog, ziekte, verlangen naar een betere
wereld. Uit die oude overlevering kun je horen over God, Die deze wereld niet aan zijn lot
overlaat en te gronde laat gaan. Een mensenleven heeft waarde, is niet waardeloos. Voor Hem
zijn wij de moeite waard. Zijn wij mensen dat ook voor elkaar? Wij mensen zijn kostbaar in
Gods ogen, Hij wil met ons verbonden zijn. God heeft grenzeloos veel voor ons over. Al lezend
en luisterend hoor je over een boodschap die tegen ondergangsstemmingen ingaat. God kiest
voor het leven. Generaties voor ons hebben er kracht en hoop uit geput. Het is een boek om
ons weerbaar te houden. Hoe vind je de weg in dit dikke boek? Je kunt er in je eentje in lezen,
je kunt het ook samen doen. Een Ethiopiër las een stuk Jesaja, hij begreep het pas toen hij
iemand vond om het hem uit te leggen, zijn leven werd er door veranderd. Dat kan nu ook
gebeuren, het zijn geen woorden van toen, van vroeger, ze kunnen ons vandaag de dag iets te
zeggen hebben.
Er is een lied: Lees je Bijbel, bid elke dag, als je groeien wilt.... Dat is denk ik geen slechte
gewoonte, op zoek zijn naar antwoorden op onze levensvragen nu.
Goede Sabbat gewenst,
Roel Dijk

