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‘Bijbelverhalen 
leggen bloot wie 
we zijn’
“Ik denk echt dat mensen een 
groter verhaal nodig hebben, om 
zichzelf als het ware enigszins 
‘heel’ te voelen”, stelt theoloog 
Alain Verheij. Voor hem is het 
duidelijk: “Hét verhaal van de 
Bijbel is een van de krachtigste 
instrumenten om een betere 
wereld te krijgen.”

wat teruggeven: kennis van de rijke traditie 
waarmee de grond waarop we staan en 
onze taal doordrenkt zijn. Meer nog: laten 
zien dat de verhalen die bij die traditie 
horen niet alleen relevant en inspirerend 
waren voor hun voorouders, maar ook nu 
nog steeds voor hen. Wat betreft zingeving 
was het christendom tot voor kort niet echt 
een optie. In de jaren zestig en zeventig is 
er een christenallergie ontstaan, waardoor 
men zingeving vooral ging zoeken in het 
Verre Oosten, in plaats van in de traditie 
waar je opa en oma in geloofde. Maar het 
lijkt erop dat de mensen over deze allergie 
aan het heen groeien zijn.”

Waarom denk je dat het christendom weer 
een optie wordt?
“Ik denk echt dat mensen een groter 
verhaal nodig hebben, om zichzelf als 
het ware enigszins ‘heel’ te voelen. Wat 
dat betreft heeft de generatie na de ba-
byboomers het moeilijk gehad. Omdat 
hun ouders zich zo afzetten tegen religie 
en dan vooral de geïnstitutionaliseerde 
autoritaire vorm daarvan, zitten zij nu 
met de gebakken peren. Ze weten niet 
meer goed waar ze vandaan komen, zelfs 
hun gevoel van identiteit wordt daardoor 
aangetast. Religie gaat ook over identiteit. 
Eeuwenlang wisten mensen waar ze bij 
hoorden, was er duidelijkheid. In de jaren 
zestig is dat allemaal weggegooid onder het 
mom van vrije keuze en individualisering. 
Yvonne Zonderop heeft dat in haar nieuwe 
boek Ongelofelijk een ontzuilingstrauma 
genoemd: we bevrijdden ons toen van 
keurslijven, maar we gaven ook iets op. Nu 

daarover. In mijn tienertijd kwamen daar 
de boeken van Tolkien bij: In de ban van 
de ring en De Hobbit. Onbewust leerde ik 
toen al dat er grootse verhalen zijn die de 
wereld beter kunnen maken. Elk verhaal 
is opgebouwd vanuit dezelfde, klassieke, 
beweging: je gaat door een dal heen, krijgt 
te maken met allerlei aanvechtingen, komt 
op een moment dat het kwaad of het lijden 
te groot voor je lijkt om uiteindelijk te zien 
dat er hoop gloort. In de Bijbel is het niet 
anders. Ik heb mij altijd al verhouden tot 
de verhalen die daarin staan, ze geven 
kleur aan het verhaal van mijn eigen leven. 
Bovenal geven ze mij een perspectief, een 
groter verhaal, waardoor mijn leven de 
moeite waard wordt.”

Je doel als theoloog is om de verhalen van 
de Bijbel verder te vertellen. Waarom?
“Als verhalenbundel kan de Bijbel een leven 
lang mee, maar als je de Bijbel leest als een 
verzameling inspirerende quotes, wat veel 
gebeurt – dan niet. Dat wil ik laten zien aan 
zowel christenen als seculieren. Beide groe-
pen wil ik iets teruggeven. Christenen om-
dat ze de verhalen vaak heel goed kennen, 
maar de waarde ervan zijn verloren omdat 
ze te vertrouwd zijn gaan klinken. Voor hen 
wil ik de Bijbel weer levend maken, door de 
verhalen nieuw leven in te blazen. Bijvoor-
beeld door een bijbelverhaal te vertellen 
vanuit het perspectief van iemand die een 
bijrol speelt in het verhaal – maar bij nadere 
bestudering toch onmisbaar is geweest. De 
vroedvrouwen bij Mozes bijvoorbeeld, of 
het verhaal van Rispa dat bijna niemand 
kent. Maar ook de seculiere mens wil ik 

N
og geen dertig, maar al van 
drie kerkgenootschappen lid 
geweest. Het zijn omzwer-
vingen die Alain Verheij (29) 
brachten bij wat hij nu is: 

randkerkelijk theoloog. Hij voelt zich thuis 
op het spanningsveld tussen seculier en 
christelijk, soms voelt hij zich meer het één 
en soms meer het andere. Dat blijkt ook 
uit zijn recente boek God en ik, waarin hij 
beide groepen weet aan te spreken en te 
inspireren. De Bijbel is als verhalenbundel 
voor beide groepen goud waard, zo is zijn 
overtuiging. 

Het is wel duidelijk dat je wat met verha-
len hebt; in je nieuwe boek gebruik je het 
woord ‘verhalen’ 255 keer.
“Inderdaad, het is wel duidelijk waar mijn 
theologie en levensbeschouwing aan vast 
hangen. Verhalen zijn voor mij onmisbaar. 
Allereerst op persoonlijk vlak en later is het 
mijn werk geworden. Als jongetje op de 
basisschool was ik geobsedeerd door het 
oude Egypte. Al mijn spreekbeurten gingen 
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Maar waarom is dat nu voor ons zo’n 
krachtig en potentieel wereldveranderend 
verhaal?
“Het verhaal is een soort tweesnijdend 
zwaard. Als lezer ben je soms die farao, of 
die farizeeër, of de pragmatische politicus. 
Dan is het een heel confronterend verhaal 
en doet de Bijbel pijn. En soms ben je zelf 
de verliezer en dan is de Bijbel een boek 
van hoop. Dat danst om elkaar heen; de 
confrontatie en die hoop. Zoals ze eigenlijk 
ook in onszelf om elkaar heen dansen. Om 
mezelf als voorbeeld te nemen: op jonge 
leeftijd ben ik getrouwd en gescheiden, 
en kon mij in de periode dat ik het erg 
moeilijk had heel goed spiegelen aan de 
manieren waarop de bijbelse slachtoffers 
met hun leed omgingen. Tegelijkertijd is de 
getuigenis tegen slavernij een confrontatie 
voor mij als rijke westerling, want mijn 
consumptie gaat vaak ten koste van heden-
daagse slaven en dieren. Ik word daardoor 
gemotiveerd om andere keuzes wat dat 
betreft te maken.”

Maar toch: de Bijbel staat vol met bizarre 
verhalen, waarin geweld, misbruik en 
onderdrukking een grote rol spelen. Die 
kunnen toch onmogelijk het verhaal van 
óns leven vertellen? 
“Ik denk dat de Bijbel júist het verhaal van 
ons leven vertelt. Volgens mij kan de Bijbel 
worden gelezen als een universeel boek, 
met name over onze collectieve psyche. 
In de Bijbel staan de verhalen die we over 
hadden na eeuwen van doorvertellen, 
redigeren, filteren en boeken die vergeten 
werden. De verhalen leggen bloot wie we 
zijn en wat het betekent om mens te zijn. 
Dat is de basis van mijn boek: dat onze 
verhalen en de verhalen in de Bijbel met 
elkaar vervlochten zijn. Ja, de verhalen 
komen uit een andere tijd, met een hele 
andere cultuur en gebruiken. De vertaal-
slag is belangrijk en nodig en wordt elk 
jaar weer moeilijker. Maar je kunt wel 
kijken naar de menselijke principes die 
erachter liggen. Dat is natuurlijk precies 
mijn werk.”

In je boek noem je veel figuren en verhalen 
waar je je aan spiegelt en waar je veel aan 
hebt gehad in je leven. Maar er zijn toch 
vast ook verhalen waar je niks mee kan?
“Sommige hoofdpersonen in de Bijbel zijn 
echt eikels, en dan wordt het inderdaad 

lastig. Maar misschien is dat dan ook direct 
de les; het zijn net mensen. Toch gaat 
dat bij bijvoorbeeld Simson wel heel ver 
hoor. Hij doet echt alleen maar achterlijke 
dingen, waarna hij ook nog de kracht van 
God krijgt om een aanslag te plegen op een 
afgodentempel, waarbij hij omkomt. Zo’n 
figuur is dan een uitverkorene van God. Als 
los verhaal blijf ik ermee worstelen, maar 
wanneer ik naar het geheel kijk waar het 
in staat, kan ik het wel plaatsen. Het staat 
in het boek Richteren, wat zich als geheel 
laat lezen als een soort failliet van het 
uitverkoren volk. Over die grote lijn kan ik 
makkelijk een preek houden. Eerst krijg je 
te horen dat je een uitverkoren volk bent 
en dan blijken die uitverkorenen allemaal 
idioten te zijn, zoals Simson, maar ook 
Jefta. Dat is al spannend: het idee dat wij 
het uitverkoren volk zijn en het allemaal 
goed doen, wordt daarmee getackeld. De 
duistere kant van ieder mens wordt hier 
zichtbaar.”

In het begin van ons gesprek zei je dat de 
verhalen in de Bijbel je een groter verhaal 
aanreiken, waardoor je leven de moeite 
waard wordt. Hoe wordt dat concreet in je 
leven?
“Er zijn momenten in mijn leven geweest 
dat het echt donker was. Zonder de verha-
len uit de Bijbel was het daarbij gebleven. 
Om een voorbeeld te geven: ik heb een 
brandende braamstruik in mijn huis, een 
soort kandelaar met allemaal braamtak-
ken eraan. Hij was van mijn opa en oma, 
die het aan mij hebben gegeven omdat ik 
‘m zo mooi vind. Ik brand die alleen met 
Pinksteren, of als ik het moeilijk heb. Het 
herinnert me eraan: het brandt wel, maar 
verteert niet – daar waar je destructie 
verwacht wordt redding gebracht. Dat was 
er ook met Israël aan de hand. Israël zou 
als een braamstruik in een droge woestijn 
opbranden. En toch gebeurt het niet, want 
tegelijkertijd met die brandende braam-
struik krijgt Mozes voor het eerst de naam 
van God te horen. Die naam trekt de hele 
Hebreeuwse Bijbel door. Het is een soort 
refrein, ook in mijn leven: ‘De Heer! Een 
God die liefdevol is en genadig, geduldig, 
trouw en waarachtig’.” .
Alain Verheij: God en ik. Wat je als welden-
kende 21e-eeuwer kunt leren van de Bijbel 
(Atlas Contact, 224 blz.,€ 18,99).

is er geen enkele duidelijkheid meer, is het 
een voortdurend zoeken. Ik denk ook dat 
mensen daarom zo schrikken van moslims, 
niet alleen omdat ze anders zijn, maar ook 
omdat ze zichtbaar zijn en duidelijke ge-
bruiken hebben. In wezen confronteren ze 
de ontkerkelijkte Nederlander met het gat 
in hun ziel. In die zin hebben moslims iets 
wat zij niet hebben: een rijke en herkenbare 
traditie – een groter verhaal eigenlijk, waar 
ze op terug kunnen vallen.”

Moeten we allemaal weer terug de kerk-
banken in?
“Oh nee, juist niet. Ik hoop juist dat dit boek 
ervoor zorgt dat de kerk naar buiten gaat, 
dat het een brug slaat tussen seculieren en 
christenen. Vanuit die gedeelde traditie. 
Kunst, poëzie, literatuur; allemaal hebben 
ze linkjes met het christendom. Ik denk dat 
als de islamofobe Nederlander, christen of 
seculier, daar weer oog voor krijgt, hij niet 
meer zo bang is voor andersdenkenden.”

Je zei het eerder al: verhalen kunnen de 
wereld beter maken. Hoe dan?
“Hét verhaal van de Bijbel, waar alle verha-
len mee verbonden zijn, heeft zowel op per-
soonlijk als politiek maatschappelijk niveau 
een enorme zeggingskracht. Het is een van 
de krachtigste instrumenten om een betere 
wereld te krijgen. Ik heb het dan over het 
verhaal van de exodus. Dat verhaal zet de 
toon voor de rest van de Bijbel, in de zin dat 
het de wereld op z’n kop zet. Het bijbelboek 
Exodus gaat over een slavenvolkje dat nor-
maal gesproken vergeten zou zijn, zoals het 
altijd ging met slavenvolkjes; ze bouwden 
mooie piramides, die op naam van de farao 
kwamen te staan. Zo ging en gaat het ei-
genlijk altijd. Maar het exodusverhaal is een 
volledige omkering daarvan. Uiteindelijk 
kennen we de naam van de farao niet meer, 
die wordt niet eens genoemd in de Bijbel, 
terwijl dat slavenvolkje het beloofde volk 
werd en in het beloofde land mag wonen. 
Ze zijn als het ware door de dood heen ge-
gaan –  daar waar het altijd eindigde in de 
geschiedenis. Jezus doet precies hetzelfde. 
Hij wilde het goede voor de wereld en werd 
uiteindelijk terechtgesteld als politieke en 
religieuze misdadiger. Normaal was je zijn 
naam vergeten, maar ook hij is onsterfelijk 
geworden. Dát is de Bijbel ten voeten uit, in 
de omkering van dat perspectief: de verlie-
zers worden winnaars en andersom.”
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