Boekbespreking
Wegwijs in de Bijbelboodschap
Nieuwe Testament
Misschien zijn je thuis of op school de verhalen verteld en wil je nu zelf
de Bijbel gaan lezen. Misschien ken je die verhalen niet, maar ben je op
zoek naar de God van de Bijbel; of gewoon naar de zin van het leven. Als
je al wel eens hebt geprobeerd de Bijbel te lezen, ben je waarschijnlijk
tot de ontdekking gekomen dat dit nog niet zo makkelijk is. De taal is
soms moeilijk; en er staat zoveel in dat je je afvraagt of je dat allemaal
moet weten.
Dit boek is geschreven voor tieners die de Kinderbijbel ontgroeid zijn.
Maar ook voor volwassenen die onbekend zijn met de Bijbel, en eenvoudig willen beginnen. Kortom: voor allen die de Bijbel zelf nog net een
stapje te ver vinden. Wie de verhalen kent zal ze herkennen. Maar er
wordt meer verteld dan de verhalen alleen. Ze zijn geplaatst in het verband van Gods werk met en onder mensen. Zo worden ze van mooie verhalen en Bijbelse geschiedenis tot één doorlopend verhaal; ja, tot levende werkelijkheid. En dat is nodig wil je de boodschap daarin begrijpen en
je eigen maken.
Al lezend word je wegwijs in het Woord van God. Je begint met het leven
van de Man die ‘God redt’ of ‘God bevrijdt’ wordt genoemd: Jezus van
Nazaret. Wat Hij zei en deed wordt zo eenvoudig mogelijk verteld vanuit
de vier evangelieboeken. Meestal zijn de hoofdstukken kort; maar er zijn
ook wat langere, waarin je een uitleg vindt over een belangrijk onderwerp waarover Jezus sprak – bijvoorbeeld bidden. Het boek Handelingen
vertelt wat Jezus nog meer deed, nadat Hij naar God in de hemel was
gegaan. Nu door zijn volgelingen, de apostelen en andere dienaren.
Daarna wordt het wat moeilijker: dan lees je over de brieven en aan het
eind over het boek Openbaring. Maar omdat je al lezend gewend bent
geraakt aan de boodschap zal dit niet al teveel problemen opleveren. En
als je het toch nog te moeilijk vindt, lees je die hoofdstukken later nog
eens. Het is tenslotte geen schande als je het niet meteen begrijpt. Ook
de meer ervaren lezer ontdekt steeds meer als hij of zij de Bijbel leest en
herleest. Je raakt er nooit in uitgelezen!
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