
Onderwerp   
Stethoscoop op Jefta, Simson, Elia en Elisa 

  

Aanleiding  
Voor GrootNieuwsRadio 1008 AM hebben Lukas en Neelie de Groote 
samen met mij een jaar lang een Bijbelstudie gepresenteerd. Het was het 

programma “De Stethoscoop op Abraham”.  

Dit hebben we afgelopen zomer drie avonden herhaald. Het bleek een 

succesformule die smaakt naar meer. Vandaar deze uitnodiging aan jou 

om mee te doen. Eerst wat achtergrondinformatie. 

Lukas en Neelie de Groote 

Lukas en Neelie de Groote vormen een echtpaar dat al ruim dertig jaar de 
Hebreeuwse taal bestudeert en doceert aan het Joodse leerhuis te 

Arnhem. Omdat Lukas arts is, gaf hij zijn verklaring van het boek Genesis 
uit onder de titel "Stethoscoop op Genesis". 

Hun uitgangspunt daarbij: we nemen de grondtaal volstrekt serieus en 
geloven dat er geen tittel of jota onopzettelijk is geplaatst dan wel 

weggelaten. Kenmerk van dit uitgangspunt is dat de grondtaal vanuit een 
taalkundige invalshoek (en niet vanuit een theologische invalshoek) 

wordt benaderd en uitgelegd.   

Inleiding  
Wie van jullie schrijft gedichten? Verhalen? Een boek zelfs? Hoe gaat dat 

in z’n werk?  
Vergelijk “Het bittere kruid”, van Marga Minco. Eenvoudig geschreven, 

maar met veel onderliggende verwijzingen en (joodse) symboliek.  
Om eruit te halen wat erin verstopt zit, is een heel nauwkeurig en kritisch 

lezen noodzakelijk. Wat zegt ze? Hoe zegt ze het? Wat zegt ze niet, 
terwijl je dat wel zou verwachten? Is het logisch, wat ze zegt? Als het 

onlogisch is, zou ze daar dan iets mee willen zeggen? Wat dan? 

  

Inspiratie bij de bijbelboeken  
Hoe stellen we ons voor, dat de inspiratie van de bijbelboeken is gegaan? 
Niet in de zin van een dicteerapparaat. God gebruikt de schrijver als 

middel. Via de schrijver klinkt Gods woord door tot de lezer. Maar de 
schrijver schrijft zijn eigen woorden, op zijn geheel eigen wijze en verpakt 

in de stijlfiguren die de schrijver heeft gekozen. Als dat zo is, is het héél 

belangrijk welke vertaling je leest. De Statenvertaling en de Naardense 
Bijbel kenmerken zich door een hebraïserende vertaalmethode, waarbij zo 

dicht mogelijk geleund wordt tegen de hebreeuwse context. Andere 
vertalingen zijn gemakkelijker te lezen, maar liggen soms ver van de 

grondtekst af. Met gevolgen voor de uitleg.   



Vier oudtestamentische leiders van Israel 

Graag zouden we met jullie in vier maandelijkse bijeenkomsten (in 
januari – april) een aantal personen uit het Oude Testament bestuderen. 

Het gaat om  

1. Jefta (Richteren 11-12),  
2. Simson (13-16)  

3. Elia (1 Koningen 17-21) 

4. Elisa (2 Koningen 2-13)  

De uitleg die tijdens onze bespreking naar voren komt is zeker niet de 
traditionele uitleg binnen het gereformeerde denken.  

Ik kijk ernaar uit deze speurtocht met jullie te maken! We streven naar 
een fysieke ontmoeting, waarbij ook Lukas telkens aanwezig zal zijn. 

Heb je interesse? Meld je aan, aub, zodat we weten waarop we moeten 
rekenen. 
  

Arjan de Heer, mede namens Lukas en Neelie de Groote 


