
boeken  |  5

illusie dat wij het koninkrijk moe-
ten bouwen. Maar dat het gaat over 
een genadige God en gehoorzame 
volgelingen. 
In het boek laten Spangler en Tver-
berg duidelijk zien waar zij hun 
ideeën en informatie vandaan heb-
ben. Moeilijkere begrippen worden 
in kaders uitgelegd. Bovendien is 
er achterin het boek een verkla-
rende woordenlijst. Dat maakt dat 
‘Zittend aan de voeten van rabbi 
Jezus’ een uitstekend boek is voor 
iedereen die meer wil weten over 
de joodse achtergronden van de 
Heer, en vooral ook voor hen die 
meer werk willen maken om een 
gehoorzame volgeling van Jezus te 
zijn. Want daar roept het boek tot 
op.
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‘Zittend aan de voeten van rabbi 
Jezus’ is een verfrissend boek. Na-
tuurlijk, er zijn de afgelopen tijd 
veel meer boeken verschenen over 
de joodse leefwereld in de eerste 
eeuw en die ingingen op het joods-
zijn van Jezus, maar dit boek van 
Tverbeg en Spangler is het meest 

toegankelijke boek die ik over dit 
onderwerp tot nu toe ben tegen-
gekomen. De kracht van het boek 
zit ém erin dat de auteurs de de-
gelijkheid van onderzoek combi-
neren met praktische lessen voor 
de christen van vandaag. Doordat 
Spangler en Tverberg ook ingaan 
op hun eigen zoektocht naar rabbi 
Jezus, nemen ze je als lezer mee op 
hun vergezichten en ontdekkin-
gen. Door de fijne schrijfstijl, blijf 
je dit boek ook lezen. Vooral mooi 
vind ik dat de auteurs schrijven dat 
wij er ‘dankbaar voor zijn hoe God 
door het Joodse volk heeft gewerkt 
maar we moeten het jodendom op 
zich niet idealiseren’. Dit is in mijn 
ogen de juiste balans en voorkomt 
doorslaan. Het hele boek is van 
deze balans doordrenkt. Het doel 
van dit boek is dat doordat je de 
Joodse leefwereld van de tijd van 
Jezus beter leert kennen en daar-
door de woorden van Jezus beter 
leert begrijpen. Met als uiteinde-
lijke doel om de Heiland zelf be-
ter te leren begrijpen en kennen. 
De auteurs doen dat aan de hand 
van verschillende onderwerpen, 
zoals discipelschap, bidden, de 

feesten en het Koninkrijk van God. 
De hoofdstukken zijn compact en 
geven veel achtergrondinformatie. 
Continu worden er verbindingen 
gelegd met de Bijbel en wordt er 
gezocht naar praktische toepassin-
gen. Doordat elk hoofdstuk eindigt 
met een aantal vragen, word je ook 
aan het denken én aan het werk ge-
zet. Dit maakt het boek niet alleen 
geschikt voor persoonlijke Bijbel-
studie maar ook voor kringwerk. 
Zeker voor wie nog niet zo bekend 
is met het jodendom en de tijd van 
Jezus, is dit een heerlijk boek om in 
te grasduinen. Nieuw licht zal val-
len op bekende passages als psalm 
23 en gelijkenissen. Maar ook komt 
het handelen van Jezus ons soms 
wat raadselachtig over, terwijl we 
het goed kunnen plaatsen als we 
wat kennis hebben van de cultuur 
van toen. Ook voor wie wel al het 
nodige weet over het jodendom, 
zal met plezier dit boek lezen. Zelf 
vind ik bijvoorbeeld het hoofdstuk 
over het Koninkrijk van God sterk. 
Juist omdat daar weer die balans 
in is te vinden: niet alleen een toe-
komstgericht koninkrijk dat ons 
passief kan maken en ook niet de 
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De Bijbel tussen droom en feit
Soms zijn er van die momenten dat je denkt: ‘Ja, hier komt alles bij elkaar!’ Voor mij had zo’n moment te 
maken met twee van mijn projecten: de nieuwste uitgave van de Bijbel in Gewone Taal en het onderzoek 
naar bijbelgebruik in Nederland dat we in september presenteerden. 
Bijbel Dichtbij. Bijbel in Gewone Taal met uitleg en toepassingen. Ontstaan in samenwerking met de EO, 
met 400 kaderteksten, meer dan 3000 toepassingen en achterin een katern met leesroosters en prachtige 
archeologische afbeeldingen. Een schitterende uitgave, waar ik met trots en blijdschap naar kijk. De weg 
ernaartoe was af en toe wel spannend. Zou het allemaal wel lukken, binnen de planning? Was iedere tekst 
wel informatief, inspirerend en tegelijkertijd voldoende begrijpelijk geschreven?  Maar ook: hoe zou deze 
uitgave straks worden ontvangen? Onze droom was een bijbel die de tekst van toen en de wereld van van-
daag met elkaar verbindt, op een manier die voor iedereen te begrijpen is. Maar was dat ook de droom - of 
in ieder geval de behoefte - van de lezers?
Tegelijkertijd was ik bezig met het onderzoek naar bijbelgebruik in Nederland. Een heel ander project, maar 
het leverde wel dat ‘aha-moment’ op waar deze column mee begon. De uitkomsten laten namelijk zien dat 
Bijbel Dichtbij inderdaad precies aansluit bij de behoefte van veel bijbellezers aan extra hulp om de Bijbel 
beter te begrijpen en toe te passen in hun eigen leven.
‘Uitdagend en inspirerend’, maar ook ‘moeilijke taal’, ‘lastig te begrijpen’ en ‘confronterend’, zo noemden de 
deelnemers aan het onderzoek de Bijbel. En ze gaven aan dat ze het liefst materiaal willen dat informatief 
is, dicht bij de bijbeltekst blijft, en hen zonder veel theologisch omhaal zelf tot nadenken en – soms – actie 
aanzet. En laat dat nou precies zijn wat we met Bijbel Dichtbij voor ogen hadden.
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