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Wat is nieuw zonder oud? Over de onmisbaarheid van het Oude Testament. Andries J. Visser, 
Midden-Oosten Reeks, Zoetermeer, Boekencentrum, 2010, 104 blz. Euro 9,90

Dit boekje eindigt met een quiz, waarbij de deelnemers moeten raden of een uitspraak in het Oude 
dan wel in het Nieuwe Testament staat. Als je zeer bijbelvast bent, kom je er wel uit. Maar als je de 
teksten gaat indelen naar je algemene idee van de beide testamenten, dan doe je het geheid 
verkeerd. Teksten over liefde deel je in bij het NT, maar ze komen uit het OT. Teksten over Gods wet of 
oordeel zou je bij het OT willen zetten, maar ze horen bij het NT. Zo blijkt dat mensen veelal een 
vooropgezet idee hebben bij het OT als een boek vol wetten, oorlogen en oordelen, terwijl het NT 
meer zou spreken over liefde, hoop en verlossing.

Juist hierom is dit boekje geschreven: om te benadrukken hoe belangrijk het is om het OT ook 
daadwerkelijk te lezen en te bestuderen. Wat dat betreft een boekje naar mijn hart! Van een aantal 
onderwerpen toont Visser aan dat het onmogelijk is om het NT ten volle te begrijpen zonder de 
oudtestamentische achtergronden te kennen: verbond, bidden, offers, geloof, hoop en liefde. 
Bovendien geeft hij nog een kort overzicht waarom we zoveel moeite hebben met het OT, met name 
met het geweld daarin, en hoe je daarmee om kunt gaan.

Het boek dient twee doelen: (1) het OT als achtergrond van het NT promoten en (2) het OT in zijn 
eigen context te laten begrijpen. Het voordeel van dit boekje is tegelijkertijd het nadeel: het is kort,
eenvoudig en vrij associatief geschreven. Dat leest goed voor mensen die zich voor het eerst in deze 
materie willen verdiepen, maar na afloop wil de lezer meer weten. Er is zoveel onbesproken gebleven. 
Daarom zeer aanbevolen voor mensen die inderdaad liever het OT niet lezen, omdat het meer vragen 
oproept dan antwoorden geeft. Of voor een serie gespreksavonden om de onderwerpen te 
behandelen en daarna door te praten over de genoemde bijbelteksten. Begin dan gerust met de quiz 
achterin!

Eveline van Staalduine-Sulman (universitair docent Oude Testament aan de VU, coördinator van de 
ERT aldaar, redactielied Soteria)


