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Bijbelse romans zijn in, in korte tijd verschenen er diverse. Dat deed mij denken aan de 
vraag die eens op een vrouwenvereniging gesteld werd. Het ging over Paulus, wat voor 
man hij geweest zou zijn; je zou eigenlijk wel eens een roman over hem willen lezen. 
Toen kwam die vraag: mogen wij dat dan wel, bijbelse romans lezen? Een reële vraag? 
 
Ik heb een stapeltje bijbels-historische romans gelezen en dat was geen onaangename 
bezigheid. Ik geef hieronder van elk boek een korte impressie. Ik heb er heel wat van 
opgestoken. Juist omdat ik vaak de Bijbel ernaast had liggen, zodat ik het betreffende 
bijbelgedeelte er meteen bij kon lezen. Onwillekeurig ga je dan vergelijken. Klopt wat hier 
beschreven is, met hoe de Bijbel het weergeeft? Dat na te gaan is nog niet eens altijd zo 
eenvoudig. De Bijbel is vaak sober in de beschrijving. De Bijbel is nu eenmaal geen 
geschiedenisboek, geen handboek over het leven in een bepaalde tijd. 
Wat een roman vaak juist sterk maakt, is de karakterbeschrijving, de weergave van gevoelens 
en emoties, verbanden en omstandigheden. Kortom, een roman vertelt en geeft een compleet 
verhaal. De Bijbel is het Woord van God. De Bijbel laat ons zien wie God is en hoe Hij werkt 
in de tijd, ook door middel van mensen. Als dát in een roman over een bijbelse persoon naar 
voren komt, mag zo’n boek een bijbelse roman genoemd worden. Het kan bijna niet anders, 
of er is veel om die man of vrouw heen gefantaseerd en geromantiseerd. Het is en blijft fictie! 
Maar als blijkt dat het in diens leven, ondanks alle zonden en gebreken, ging om de dienst aan 
de Here, kun je als christen best wel van zo’n verhaal genieten. 
 
Sterke vrouwen 
Francine Rivers is een bekend romanschrijfster. Ze schreef een serie van vijf boeken over de 
vrouwen die (met name) genoemd worden in het geslachtsregister van de Here Jezus (Mat. 1). 
‘Deze vrouwen waren niet volmaakt, maar ondanks dat had God hen nodig voor de uitvoering 
van Zijn volmaakte plan. In Zijn oneindige goedheid heeft Hij hen gebruikt om Christus, de 
Redder van de wereld, voort te brengen’ (‘Introductie’). Drie van deze boeken heb ik gelezen. 
 
Tamar 
Juda, de zoon van Jakob, woont tussen de Kanaänieten. Zijn vrouw is een Kanaänitische, en 
ook zijn drie zonen zullen met vrouwen uit het land trouwen. Vooral de oudste is 
onhandelbaar en wreed. Juda’s oog is voor hem gevallen op Tamar, een jong Kanaänitisch 
meisje. Het komt haar vader goed uit, want die wil wel graag goede vrienden blijven met die 
Hebreeër: de verhalen over hem en zijn familie en over zijn God zijn angstwekkend. Van de 
ene op de andere dag moet het meisje haar ouderlijk huis verlaten om de vrouw van Er te 
worden en in het huis van Juda te gaan wonen. Aan haar onbezorgde jeugd is een eind 
gekomen. Ze moet veel wreedheden verduren, allereerst van haar man, maar ook van haar 
schoonmoeder. Die komt naar voren als een onsympathiek en egoïstisch mens, van wie ook 
Juda geen liefde ontvangt. Tamar slaat zich niet alleen moedig door alle moeilijkheden heen, 
maar weet ook op haar eigen wijze de trouweloze Juda aan zijn woord te houden. De 
geschiedenis uit Genesis 38 wordt beschreven, en waarom Tamar zich vermomde en door 
Juda niet werd herkend, wordt aannemelijk gemaakt. 
 



Rachab 
Ook over Rachab wordt in de Bijbel maar weinig verteld. Ze wordt in Jozua 2 beschreven als 
een hoer. Volgens Rivers werd ze dat tegen wil en dank: haar familie zou er beter van moeten 
worden. (Dat dat uiteindelijk ook is uitgekomen, hadden ze zich zo niet kunnen voorstellen!) 
Rachab kwam zelfs in het paleis en van die positie wist ze gebruik te maken. Als maîtresse 
van de koning kon ze zich veel veroorloven. Ze had in Jericho een prachtig ingericht huis, 
vlakbij de poort. Dat was een strategische plek voor iemand als zij. Vanuit haar raam ziet ze 
het volk Israël komen en zich legeren voor de stad. 
Het is bekend dat dat volk een machtige God heeft. Rachab helpt daarom de beide verspieders 
van Israël. In het boek hebben zij een naam, en Salmon maakt meteen al diepe indruk op haar. 
Ze is er zeker van dat haar stad verwoest zal worden, en laat de mannen beloven dat zij en 
haar familie gespaard zullen blijven. 
Als het volk dan om de stad heentrekt, zeven dagen opnieuw, stijgen de spanning en het 
ongeloof bij Rachabs familie. Maar Jericho valt en Rachab wordt zelfs Salmons vrouw. 
 
Ruth 
Aan Ruth is een heel bijbelboek van vier hoofdstukken gewijd. De roman geeft de daar 
vertelde geschiedenis wat uitgebreider weer, maar volgt steeds het bijbelverhaal. De lezer 
heeft eerst al kennisgemaakt met Ruth als de vrouw van de doodzieke Machlon en met het 
onbegrip van haar familie. Maar de jonge Moabitische vrouw laat haar schoonmoeder niet 
alleen, als alles haar ontvallen is in den vreemde. Ze wil ook de God van haar schoonfamilie 
dienen, in het door Hem gekozen land te midden van zijn volk. 
Rondom Boaz worden nogal eens vragen gesteld: was hij getrouwd, was hij al op leeftijd, 
waarom had Noömi niet onmiddellijk aan hem als de losser gedacht? Daar heeft Rivers een 
verrassende oplossing voor gevonden: Boaz was, als zoon van Rachab en Salmon, half-
Kanaänitisch en dus niet gewild als huwelijkskandidaat. En nog pikanter: hij was destijds 
verliefd geweest op Noömi, maar toen hij om haar hand gevraagd had, had zij voor Elimelek 
gekozen. Ze had hem nu dus in feite uit haar herinnering verdrongen. 
 
N.a.v.: Francine Rivers, 
Onbeschaamd, het verhaal van Rachab, 170 pag. 
Ontsluierd, het verhaal van Tamar, 185 pag. 
Ongeschokt, het verhaal van Ruth, 192 pag. 
De boeken zijn uitgegeven bij Kok, Kampen. De prijs is € 13,90. 
 
Gods genade 
Iets lezen over de culturen uit de tijd van het Oude Testament is best boeiend en ontdekkend. 
Om maar eens wat te noemen: gewoontes als uithuwelijken (Tamar was nog maar 14!), eten 
en kleding, de plaats van de vrouw, de manier van reizen (en voor twee vrouwen als Ruth en 
Noömi was dat niet ongevaarlijk!) en het dienen van afgoden. Stof te over voor interessante 
boeken. 
Maar ik vind dat de hoofdpersonen wel erg positief beschreven worden. Ze zijn alle drie 
sterke en daadkrachtige types, niet stuk te krijgen, ondanks al die moeiten in hun leven. Nu 
komen ze in de Bijbel ook zo over. Maar het was niet de eigen verdienste van deze 
buitenlandse vrouwen, dat ze voormoeder van Jezus Christus mochten worden! Nee, hun 
levens staan in het teken van Gods verkiezende liefde en genade. 
Dat komt ook in de bijbelstudies - verzorgd door Peggy Lynch - die achter in de romans zijn 
opgenomen, jammer genoeg niet uit. Naast vragen over feiten en verwijzing naar andere 
schriftgedeeltes wordt de lezer vervolgens teruggeworpen op zichzelf om ‘op zoek te gaan 
naar Gods wegen voor u’. Nu is daar op zich niets mis mee. Maar zo wordt wel de aandacht 



van de bijbelse boodschap weggetrokken en komt alle nadruk te liggen op de vrouw uit het 
boek en haar manier van doen, én de beleving van de lezer dáarvan. Uit elke roman een 
voorbeeld: 
‘Net als Tamar hebben wij allemaal verwachtingen en dromen voor de toekomst. Welke 
verwachtingen koestert u? Hoe wilt u later herinnerd worden?’ 
‘Wanneer uw wereld in duigen valt en dingen niet gaan zoals u had gedacht, wat doet u dan 
om de situatie weer onder controle te krijgen?’ (Rachab) 
‘Hoe gaat u te werk bij het nemen van belangrijke beslissingen?’ (Ruth) 
 
Realistisch 
Ook Thom Lemmons heeft een aantal bijbelse romans op zijn naam staan, realistische romans 
volgens de achterflap. Net als Francine Rivers overigens in haar boeken aangeeft, probeert 
ook hij aan de bijbelse gegevens zoveel mogelijk recht te doen. Dat kun je gemakkelijk 
nagaan, omdat de belangrijkste bijbehorende schriftgedeelten achter in zijn boeken zijn 
opgenomen (in de vertaling van Het Boek). Lemmons’ boeken laten culturen uit bijbelse 
tijden voor je leven. 
 
Jabez 
Van hem las ik allereerst het kleine boekje over Jabez, die alleen in 1 Kronieken 4:9-10 
voorkomt. Deze onbekende kreeg naam door een ander boekje, waarin het erom gaat dat je 
gezegend zult worden als je bidt zoals Jabez.1 Dit is niet direct het thema van het boekje van 
Lemmons. Hij laat Jabez optreden samen met de richter Ehud (Richt. 3). Jabez is een vreemde 
naam, zijn moeder had hem zo genoemd, omdat ‘ze hem met smart had gebaard’. De rode 
draad van het verhaal wordt gevormd door het geheim rond Jabez’ afkomst, dat aan het slot 
prijsgegeven wordt. 
 
Jeremia 
Niet alleen in de titel, maar in heel de boeiende roman over Jeremia komt de profeet als een 
triest man naar voren. Dat begint al als hij op jonge leeftijd zijn roeping krijgt en het meisje 
van zijn dromen moet laten schieten. Hij spreekt de woorden van God, in tegenstelling tot 
andere profeten die alleen schijnvrome uitspraken doen. Maar die woorden willen de mensen 
niet horen, in hun waan dat God hun levenswijze wel zal tolereren. Ook de koningen gaan hun 
eigen gang. Die oordeelsprofeet, ze moeten hem niet. Dat is voor Jeremia zelf ook niet 
bepaald gemakkelijk. Zeker wanneer wat hij voorzeggen moest, werkelijk gebeurt. 
Je krijgt door het boek een historisch overzicht van een verwarrende tijd, waarin vorsten van 
Egypte, Assur en Babel strijden om de macht en Juda maar een onbetekenend koninkrijkje is. 
Je realiseert je dat Jeremia de tijdgenoot was van andere profeten: Habakuk, Zefanja, 
Ezechiël. Hij moet Daniël gekend hebben, in de roman vergezelt Jeremia hem en diens 
vrienden zelfs op weg naar Babel, omdat de Allerhoogste hem heeft bevolen het land van 
Juda’s heersers te bekijken. 
Achter in het boek is de tekst van Klaagliederen opgenomen in de vertaling van Het Boek. 
Alleen dit boek van de serie bevat enkele kaartjes. 
 
Daniël 
Daniël en zijn vrienden hebben een positie gekregen aan het hof van koning Nebukadnezar. 
Hoe het hun daar de eerste tijd verging, lazen we al in Jeremia. Nu moet Daniël, die alles van 
zijn God blijft verwachten, voor de koning verschijnen en diens droom verklaren. Hier begint 
al de wrok van de opperziener, die heel Daniëls leven lang hem haat en tegenwerkt. Deze is 

                                                 
1 Bruce Wilkinson, Het gebed van Jabes, Gideon, Hoornaar, 2001. 



degene die erachter zit dat wie het levensgrote beeld niet aanbidt, in de vurige oven 
terechtkomt. Hij is het ook die de koning zover krijgt, dat opgeschreven wetten niet herroepen 
kunnen worden. En door zijn toedoen komt Daniël in de leeuwenkuil terecht. 
De visioenen uit de laatste hoofdstukken van het bijbelboek Daniël krijgen in de roman 
summier een plek, en meestal laat de schrijver dan ook zien hoe al uitkomt wat de profeet 
mocht voorzien. Door heel het boek heen werkt Gods hand in de geschiedenis van zijn 
ongehoorzame volk. 
Het verhaal laat ook steeds weer Daniëls emoties zien. Hij was er niet bij toen zijn vrienden 
de oven in gingen. Dat was volgens de schrijver, omdat Daniël zich uit pure angst ziek had 
gemeld. Iets waar hij berouw over blijft houden. Ook gaat hij niet bepaald heldhaftig, maar 
wel vol geloofsvertrouwen de leeuwenkuil in. Hij kent zichzelf als de zwakke zondaar die de 
ware God mag dienen. 
 
Lydia 
De naam van Lydia komt alleen voor in Handelingen 16, waar ze genoemd wordt als een 
gelovige purperverkoopster uit Tyatira. Als je een boek over haar weet te schrijven van 300 
bladzijden, kan het niet anders of daar zit veel eigen fantasie bij. Gaat het dan nog wel over de 
persoon die in de Bijbel voorkomt? Toch wordt heel aannemelijk verteld hoe Lydia als 
alleenstaande moeder in de zaak van haar oom wordt opgenomen en het daar als zakenvrouw 
goed doet. Door haar verdriet om de vroege dood van haar zoontje en door haar drukke leven 
heeft ze weinig aandacht voor haar dochter. Die verwijt haar dat zodanig, dat ze het contact 
met haar moeder verbreekt. Lijkt het niet een verhaal uit onze tijd? 
Lydia ligt op haar sterfbed en daar trekt haar leven aan haar voorbij. Zo krijg je een beeld van 
het leven in een Griekse - heidense - stad. Door de prediking van Paulus komt ze tot geloof. 
Hij was met Silas bij haar geweest na de aardbeving waarbij de gevangenis instortte. In haar 
huis vinden de bijeenkomsten van de gemeente plaats, ook aan het eind van haar leven. Zij 
krijgt er op haar bed een centrale plaats. 
Zoals daar gebeurt, stel je je inderdaad het kerkelijk leven van de eerste gemeenten voor: het 
samen eten en avondmaal vieren, het lezen van een brief van Paulus, het omzien naar elkaar. 
Het boek heeft een happy end, niet alleen omdat Lydia vlak voor haar dood met haar dochter 
wordt herenigd, maar veel meer omdat ze sterft in Christus. 
 
N.a.v.: Thom Lemmons, 
Jabez, de man die vroeg en verhoord werd, 133 pag. 
Jeremia, de man die huilde, 316 pag. 
Daniël, de man die de morgen zag, 348 pag. 
Lydia, de vrouw die de vrede vond, 300 pag. 
De boeken zijn uitgegeven bij Barnabas, Heerenveen. De prijs van Jabez is € 10,50, de andere 
drie zijn verkrijgbaar à € 19,95. 
 
Paulus 
Tot slot een indrukwekkend boek over de apostel Paulus. Hij wordt beschreven door de ogen 
van een aantal personen uit zijn omgeving: Prisca, Jakobus, Timoteüs en Titus, die in de 
diverse hoofdstukken beurtelings de ik-figuren vormen. Dat geeft een wisselend beeld van 
Paulus en hoe hij werkte. Ook staan enkele hoofdstukken op naam van Lucas, en dan lezen 
we een stukje historie zoals Handelingen weergeeft. Brieven van de Romein Seneca, die aan 
Nero’s hof als diens leermeester werkzaam was, laten zien hoe het er in de wereld van die 
dagen toeging. Een enkele maal is Paulus zelf aan het woord. Dan bestaat het hoofdstuk uit 
teksten uit zijn brieven. Dergelijke letterlijke gedeelten uit zijn brieven komen overigens 
regelmatig in het verhaal voor, als onderdeel van een toespraak of een gesprek. 



Paulus wordt beschreven als een lelijk mannetje met een groot hoofd en als een gedreven 
prediker. Hij is furieus als hij wordt tegengesproken en de waarheid van zijn woorden in 
twijfel wordt getrokken door bijvoorbeeld Petrus of Jakobus. Het verschil van mening tussen 
hem en Jakobus over het zich houden aan de wet vormt een belangrijk onderdeel van het 
boek. Paulus meent zelfs dat hij de Galaten kwijt is! 
Het verhaal begint bij de steniging van Stefanus en Paulus’ tocht naar Damascus. Niet alles 
uit Handelingen over zijn leven komt aan de orde; ik miste onder andere dat Paulus voor 
Agrippa verscheen (Hand. 25-26). 
Soms blijkt duidelijk dat ook deze schrijver zich bedient van fantasie. Bijvoorbeeld in de 
scène over Prisca, die haar leven voor Paulus over heeft en hem in haar kleren uit de 
gevangenis van Efeze laat ontsnappen. Ook Lydia komt in dit boek voor, maar volgens deze 
auteur is ze een ongehuwde werkende vrouw. 
 
N.a.v.: Walter Wangerin, Paulus, uitg. Barnabas, Heerenveen. 461 pag. Prijs € 22,50. 
 
Nogmaals de vraag 
Waarom zou je nu een bijbelse roman gaan lezen? Heeft dat een meerwaarde? Het vraagt best 
veel van een schrijver om aan de schriftgegevens recht te doen en tegelijk een aantrekkelijk 
verhaal te brengen. Maar de romanvorm is zeker geschikt om een tijdsbeeld weer te geven. 
Ik zie twee kanten aan het lezen van bijbelse romans. 
Positief is dat ze het bijbelgebruik kunnen stimuleren en verdiepen, en dus je schriftkennis 
vergroten. De bijbehorende schriftgedeelten gaan (weer) voor je leven. 
Anderzijds: hoe waarheidsgetrouw een bijbelse roman ook kan zijn, toch blijft het een 
geromantiseerd verhaal, en deels de interpretatie van een schrijver. Hoe minder er in de Bijbel 
over een persoon geschreven is, hoe meer verbeeldingskracht de auteur nodig heeft om deze 
figuur neer te zetten. En als hij dat erg overtuigend doet, is het niet ondenkbeeldig dat dat 
beeld bij de lezer blijft hangen. Zodat het beeld dat de Bijbel geeft, een eigen invulling gaat 
krijgen. Vergelijk het maar met de indrukken die een kinderbijbel achterlaat en hoe de 
werkelijkheid van de Schrift zelf vaak anders is. Het is goed om je dat steeds weer te 
realiseren bij het lezen van bijbelse romans. De vraag waar ik dit artikel mee begon, is 
legitiem! 
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