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De Bijbel in dichtmaat

Enkele negentiende-eeuwse proeven voor de jeugd

Cees Houtman

Poëzie werd in de negentiende eeuw in kerkelijke kring beschouwd als 
een aantrekkelijk medium voor kennisoverdracht, zowel voor de ge-
loofsleer1 als voor de inhoud van de Bijbel.2 In dit artikel komen enkele 
proeven van poëtische verwoording van bijbelgedeelten aan bod die be-
doeld zijn om de jeugd in de schrift in te wijden. alle zijn zij van protes-
tantse origine en afkomstig uit de negentiende eeuw.

Een minirijmbijbel in twee versies
Het eerste geschrift waarvoor ik aandacht vraag is een minirijmbijbel (10,5 x 
6,5 cm), getiteld De Bijbel in ’t klein. Het Fransch, in dichtmaat, vrij naarge-
volgd. 3 Het boekje verscheen in 1800 te Utrecht bij de Weduwe J. van Ter Veen 
en Zoon. Op 79 bladzijden wordt beknopt de inhoud van de bijbelboeken in 
rijm gepresenteerd; de inhoud van de vier evangeliën tezamen in de vorm 
van een harmonie. Daaruit haal ik ter kennismaking een gedeelte aan dat een 
beeld geeft van het optreden van Jezus (p. 54-56):

 Hij doet zijn heilleer van eenvoudigen verstaan,
 En zit gemeenzaam, ook met Tollenaaren, aan.
 Zoo tracht Hij zondaars van hunn’dwaalweg te bekeeren.
 Zijn teek’nen doen hem als Gezant van God verëeren.
 De bruilofts-disch mag ’t eerst daar meê begunstigd zijn.
 Te Cana spreekt Hij, en het water wordt ’er wijn.
 In woorden toont Hij steeds voor deugd en God te strijden:
 In wond’ren geeft hij blijk van werkzaam medelijden.
 De Zielen-artz zorgt ook voor ’t Lighaam, in den nood.
 Geneest de Kranken, en schept leven uit den dood.
 Ziet blinden, stommen, met de kreup’len, lammen, dooven,
 Bezeet’nen zelfs, zijn’ liefde en Godlijke Almagt looven!
 Het brood gedijt; de zee is vlak; de wind is stil;
 De visch geraakt in ’t net, op Jesus hoogen wil.
 Gij, Naïns Jong’ling met Jaïrus Dochter, t’zamen,



18 Met Andere Woorden [32] 3

 En Lazarus komt uit!; gij moogt den dood beschaamen!
 ’t Orakel is vervuld: Messias draagt ons juk,
 Neemt onze krankheên weg, bevrijd ons van den druk. 

De Nederlandse francofone elite van het begin van de negentiende eeuw be-
schikte over een Frans equivalent van de Bijbel in ’t klein, getiteld La Sainte 
Bible mise en vers pour la jeunesse, eveneens een minibijbeltje dat de bron van 
De Bijbel in ’t klein is geweest en al aan het einde van de achttiende eeuw 
moet zijn verschenen. Er is een editie beschikbaar die zonder jaar van uitgave 
door P. den Hengst & Fils in Amsterdam is uitgebracht.4 Deze editie heeft het 
formaat 12,3 x 10 cm en telt 64 bladzijden. In tegenstelling tot de Bijbel in ’t 
klein bevat het Franse voorbeeld ook de inhoud van de apocriefen in rijm. Wie 
verantwoordelijk is voor de tekst is onbekend.5 De laatste tien regels van het 
uit de Bijbel in ’t klein aangehaalde gedeelte, luiden in de Franse versie aldus 
(p. 45-46):

 Le médicin de l’ame a soin aussi du corps;
 Il guérit les vivants, ressuscite les morts.
 Sourds, aveugles, muëts, lépreux, paralitiques,
 Les Démons même en sont les témoins authentiques.
 Pains bénits, poissons pris, mer calme, et vents domptés;
 Tout célebre Jésus, qui nous a rachetés.
 Jeune-homme, et jeune-fille, abandonnez la bière;
 E toi, Lazare, sors pour revoir la lumière.
 L’oracle est accompli: Christ porte nos douleurs,
 Er charge ainsi sur soi le faix de nos langueurs. 

Bekend, vermomd en onbekend
Jezus’ leven en werk, summier beschreven in de minirijmbijbel, worden 
uitvoerig(er) belicht in een drietal andere ‘rijmbijbels’. De eerste is van de 
hand van de bekende dominee-dichter Nicolaas Beets (1814-1903) en ver-
scheen in 1839 te Haarlem bij de Erven F. Bohn onder de eenvoudige, maar te 
pretentieuze titel Rijmbijbel.6 De inhoud van het boek blijft namelijk beperkt 
tot een bewerking van verhalen over het leven van Jezus, oorspronkelijk in het 
Duits, in dichtvorm ‘herverteld’ door W. Hey.7 
De tweede is geschreven door een auteur die ervoor heeft gekozen zich schuil 
te houden achter de aanduiding ‘een kindervriend’.8 Zijn werk is met houtgra-
vures geïllustreerd en draagt de titel Rijmbijbel voor de jeugd. Deze rijmbijbel 
bevat zowel verhalen uit het Oude als het Nieuwe Testament. De eerste druk 
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verscheen in 1852; de derde, ‘goedkoope’ druk in 1866 te Amsterdam bij P.M. 
van der Made.9

De derde rijmbijbel verscheen in 1894 te Elburg bij A. Hengeveld. Hij is ge-
titeld Voor de jeugd. Bijbelsche verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament in 
dichtmaat overgebracht. De auteur is een poëet die zijn naam frank en vrij 
vermeldt: J. Magrijn te Diemen. Over hem heb ik echter geen andere gegevens 
kunnen vinden dan die hijzelf in zijn ‘Woord vooraf ’ verstrekt: ten tijde van 
de verschijning van zijn boek, had hij de zeventigjarige leeftijd bereikt en was 
hij al meer dan negen jaar blind.
Van de drie ‘rijmbijbels’, het werk van een bekende, een vermomde en een 
onbekende dichter, geef ik een impressie aan de hand van enkele fragmenten 
die – voor zover mogelijk – ontleend zijn aan dezelfde verhaalstof. De gekozen 
voorbeelden hebben alle betrekking op nieuwtestamentische passages. Elk 
voorbeeld is voorzien van een beknopt commentaar. Bij de presentatie van 
het laatste voorbeeld, een gelijkenis van Jezus, betrek ik nog een vierde ‘versie’. 
Zij maakt deel uit van een bescheiden boekje met de titel Vier gelijkenissen van 
den Heiland, in 1891 gepubliceerd door Joh. de Liefde te Utrecht. De auteur, 
Gerard Galama, van wie bij De Liefde meer soortgelijke boekjes verschenen 
zijn, bleek biografisch niet traceerbaar.10 Wellicht is de naam een pseudoniem.

Jezus geneest een verlamde (Marcus 2:3-12)
In het geciteerde fragment uit de Bijbel in ’t klein trad Jezus ons reeds tegemoet 
als de geneesheer van lichaam en ziel. Ook de ‘kindervriend’ voert hem in die 
hoedanigheid ten tonele:

 Hij heelt de grootste kwalen
 Des ligchaams en der ziel

Zo stelt hij vast in zijn versie van de door Marcus beschreven genezing van een 
verlamde (p. 118-119). Aan de mannen, die de lamme door een opening in het 
dak van het huis tot vlak voor de voeten van Jezus lieten neerdalen, schrijft hij 
‘meêdogen’ en ‘liefde’ ten opzichte van hun medemens toe. Hij benadrukt hun 
‘geloof’ (Marcus 2:5). Zijn poëtische hervertelling begint hij aldus (p. 118):

 Gelooven is vertrouwen
 Op God, met heel het hart,
 In blijdschap en in smart.
 Wie op den Heer wil bouwen,
 Zal ook Zijn hulp aanschouwen.
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Het optreden van de mannen is tot voorbeeld. Nu Jezus niet meer op aarde is, 
kan men hem blijkens het slot van de poëtische hervertelling benaderen door 
het gebed:

 De Liefde, hem [de lamme] bewezen,
 Wordt als geloof geprezen (p. 119)

 Moet kracht het zwakke schragen?
 Dat wij dan met gebeên
 Naar onzen Heiland heen.
 Den lamme en kreuple dragen:
 Niets kan Hem meer behagen.

De discussie van de schriftgeleerden met Jezus over de door hem geschonken 
vergeving (Marcus 2:6-10), laat de kindervriend buiten beschouwing. Dat de 
lamme vergeving heeft verkregen, merkt hij slechts terloops op. Magrijn geeft in 
zijn versie (p. 66-69) aan beide elementen bijzondere aandacht. Over de wetge-
leerden die ‘door wraakzucht aangedreven’ aanwezig zijn, merkt hij op (p. 66):

 Konden zij den Heere vatten,
 Was ’t slechts op een enkel woord,
 ’t Volk zou hen dan hooger schatten,
 En Zijn invloed was verstoord.

De lamme is bij Magrijn de zondaar. Diens ontmoeting met Jezus die hem 
vriendelijk aanziet, schildert hij als volgt (p. 68):

 Maar des Heeren reine blikken
 Doen den lijder slechts verschrikken.

 Hij gevoelt hoe zijne zonden,
 Levenslang door hem gedaan,
 Hem als pijlen ’t hart doorwonden,
 En als bergen voor hem staan;
 Kon hij maar die plaats ontvluchten,
 Want wat staat hem hier te duchten?

 Met Gods Heil’ge wet voor oogen,
 Die hij immer heeft verzaakt,
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 Ligt hij daar ter neêrgebogen,
 Ziel en lichaam is geraakt;
 Ja, hij zucht nog om genade,
 Maar het is wellicht te spade.

Deze man verneemt uit de mond van Jezus: ‘uw zonden zijn vergeven!’ Voor 
hem, ‘den lijder’, is dit woord (p. 68):

 Als de balsem in een wonde,
 Maar voor ’t volk als groote zonde.

Zo ontspint zich de discussie tussen de schriftgeleerden en Jezus met de in het 
evangelie beschreven gevolgen.

Jezus geneest een blindgeborene (Johannes 9)
Kernachtig verwoordt Beets de ‘lessen’ van de genezing van de blindgeborene. 
Diens lichamelijk gebrek was niet het gevolg van bedreven zonde (Johannes 
9:2-3). En de sabbat is geen dag waarop elke activiteit, ook die tot heil van de 
medemens, taboe is (Johannes 9:14-16). Volgens Beets huldigen alleen ‘ver-
blinden’ zulk soort opvattingen (p. 83, 84):

 Neen, verblinden!
 God is goed;
 Zoudt ge in alles wrake vinden,
 Wat hy doet?
 Zoo deze oogen [die van de blindgeborene] nimmer zagen
 ’t Licht der zonne of ’s aardrijks dosch,
 ’t Is opdat hun ’t licht zou dagen
 Van de schittrende almacht Gods.

 Neen, verblinden!
 God is groot,
 En op elken dag te vinden,
 In den nood.
 Ook de Heiland laat niet wachten
 Hen, die hulploos voor hem staan;
 Alle dagen, alle nachten
 Heiligt hy door liefdedaân.



22 Met Andere Woorden [32] 3

Ook ‘weerlegt’ Beets de gedachte dat Jezus’ speeksel en het water van Siloam 
geneeskrachtige werking hebben (Johannes 9:6-7, 10-11, 15). De genezing was 
te danken aan de aanraking door Jezus (p. 85):

 Heeft aangeraakt; – O, enkel dat
 Sloot de ontoeganklijke oogen open;
 Geen wonderzalf, geen heilig nat
 Hen op één straal van licht deed hopen;
 Maar de almacht en de liefde alleen
 Des Eengen, die in ’t vleesch verscheen.

Beets reduceert het verhaal tot de hoofdzaken. Hij wijst voorts nog op de be-
lijdenis van de genezen man (Johannes 9:33-38 [p. 85-86]). Magrijn die, zoals 
opgemerkt, zelf blind was en ook de geschiedenis van Bartimeüs (Matteüs 
20:29-34) hervertelt (p. 60-65), volgt het verhaal van de blindgeborene op de 
voet (p. 107-115). Zijn versie van het relaas van de genezen man over wat hem 
is overkomen (Johannes 9:11), luidt als volgt (p. 109):

 De mensch Jezus heeft gespogen,
 Maakte slijk, bestreek mijn oogen
 Met dien modderigen grond,
 ‘Wasch u’, sprak Hij, ‘met het water
 Siloäm’, een weinig later
 Wiesch ik mij en ’k zag terstond.

Jezus’ woorden uit Johannes 9:39 vertolkt hij aldus (p. 114):

 Jezus sprak: Mijn komst op aarde
 Heeft voor somm’gen groote waarde,
 Andren is het tot een val,
 ’t Strekt ten zegen voor den eene,
 Daar het evenwel voor gene
 Tot een oordeel wezen zal.

 Zij, die om hun zonden treuren,
 Machtloos zijn zich op te beuren,
 Blind voor ’t ware levenslicht,
 Die, ofschoon zij bidden, vasten,
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 Nochtans in het duister tasten,
 Zulken geef ik het gezicht.

 Maar zij, die van eigen krachten,
 Eigen wijsheid hulp verwachten,
 Die verkeeren in den waan,
 Dat zij zien, zij zullen allen
 In hun eigen strikken vallen,
 Ik zal hen met blindheid slaan.

De gelijkenis van de barmhartige samaritaan (lucas 10:30-37)
‘God’ wordt niet genoemd in de bijbelse versie van de bekende gelijkenis over 
de barmhartige Samaritaan. Beets introduceert hem niettemin in zijn poëti-
sche weergave van de gelijkenis. Hij stelt het voor alsof de komst en het optre-

p	�De�barmhartige�Samaritaan,�uit:�Rijmbijbel voor de jeugd,�Amsterdam�1866.
Foto:�C.�Houtman



24 Met Andere Woorden [32] 3

den van de Samaritaan te danken is aan God die ‘omhoog op u [de overval-
len man] ter neder ziet’ (p. 88). De priester en de Leviet, prototypen van de 
‘schijnheilgen’, houdt hij het volgende voor (p. 89):

 God is zijn [de Samaritaan] schild, die uit den hemel ziet.
 Hy waakt voor hem, die liefdes plicht betracht,
 Ofschoon uw haat hem een verworpling acht.

 Veracht hem vrij, daar hy den Isreliet
 Verbindt, geneest, en veilge toevlucht biedt,
 Veracht hem vrij; zijn loon by God is groot;
 Eens rust hy zacht in Vader Abrams schoot.

Ook de Samaritaan is prototype, namelijk van de mens, over wie Jezus in 
Matteüs 25:40 opmerkt (p. 91):

 Wat gy uw broedren doet,
 Zoo gy hen bystaat, troost en voedt,
 Dat hebt gy my gedaan.
 En schoon de daad verborgen waar,
 Zy wordt beloond in ’t openbaar.

De ‘kindervriend’ houdt het eenvoudig en beschouwt de gelijkenis als een les 
over wat ‘ware liefde’ is (p. 135):

 (zij vraagt alleen:) Waar roept de nood, ’t gebrek mij heen?
 En naar niets anders zal zij zien,
 Om, waar zij kan, haar hulp te biên.

Hij wijst er voorts op dat hulp soms komt (p. 136):

 Door zulken, die, door naam en schijn,
 Ons, meenen wij, vijandig zijn.

Gerard Galama gaat in zijn uitleg van de strekking van de gelijkenis nog een 
stapje verder. Hij refereert ook aan woorden die door Jezus in een ander ver-
band gesproken zijn (Lucas 6:27, 35) en legt hem zelfs uitspraken van Paulus 
uit Romeinen 12:20 in de mond (p. 10-11):
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 Zijn [Jezus’] wijze mond sprak eenmaal uit:
 ‘Het is de wil van God,
 Dat gij uw vijand ook bemint
 En deel neemt in zijn lot.

 Wil ’t kwaad, dat u uw vijand doet,
 Vergeven en vergeten,
 En, als hij dorst en honger heeft,
 Geef hem dan drank en eten.

 Dan wreekt ge u zelf en stapelt gij,
 Met vriendelijke handen,
 De vuurg’ste kolen op zijn hoofd
 Die hem in ’t harte branden.’
 
Kenmerkend voor de hervertelling in het algemeen is de ‘invulling’ met de-
tails van de doorgaans sobere bijbelverhalen. Ook de poëtische hervertelling 
is er vol van. Zo weet Galama bijvoorbeeld wat voor de aanslag omging in het 
hoofd van het slachtoffer van de roofoverval (p. 7):

 De man ging rustig voort, hij dacht
 Aan roovers noch aan zwaard,
 Maar aan zijn vrouw en aan zijn kroost,
 Aan eigen huis en haard.

Magrijn typeert de priester en de Leviet uit het verhaal als kenners van de wet én 
als overtuigde gelovigen die uit liefde voor de Heer het volk steeds de eisen van 
de wet voor ogen stelden (p. 82-84). Over de priester merkt hij op pagina 82 op:

 Hoe menigmaal heeft hij het volk al aangezet,
 Als de onverschilligheid van velen hem zoo griefde,
 Om toch te leven naar des Heeren heil’ge wet,
 Vooral in werken van barmhartigheid en liefde.

Beland in de situatie waarin dat van hem zelf gevergd wordt, is hij er niet toe 
in staat (p. 83):

 Wel heeft de priester hier inwendig een’gen strijd
 Om zijne handelwijs met Gods gebod te meten,
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 Maar hij blijft immers mensch, onmachtig om altijd
 Des Heeren wil te doen, dit moet hij niet vergeten.

Magrijn volstaat niet met de korte reactie van de wetgeleerde op Jezus’ gelijke-
nis (Lucas 10:37a). Hij weet welk effect de gelijkenis op hem had (p. 86):

 De wetgeleerde, die geheel verslagen is,
 Ziet in het kort verhaal, door Jezus uitgesproken,
 In priester en Leviet zijn eigen beeltenis;
 Hoe dikwijls heeft hij zelf des Heeren wet verbroken.

Zonder twijfel is het de bedoeling van de herverteller dat de lezer zich op zijn 
beurt herkent in de wetgeleerde. 

tot besluit
Het was me met de presentatie van de proeven van poëtische hervertelling 
voor de jeugd er niet om te doen de kwaliteit van de ‘bijbelpoëzie’ te beoor-
delen of om na te gaan in hoeverre zij geschikt zijn voor jonge mensen.11 Mijn 
doel was het slechts te signaleren dat hervertelling van de Bijbel, of zij nu ge-
schiedt in proza of in poëzie, ‘herschrijving’ impliceert. Ook de bovenver-
melde voorbeelden van poëtische ‘Schriftuitleg’ zijn een illustratie van het 
adagium ‘De Schrift wordt geschreven’.12

Noten

1 Zie H. van ’t Veld, Wegwijzer naar Christus. De Heidelbergse Catechismus berijmd en gezongen, 

1624-2006, Zoetermeer 2007. Recentelijk verscheen: J. van den Brink, Hij rekent met genade. Be-

rijming van de Heidelbergse Catechismus op melodieën uit het Psalter van Genève, Tholen 2012. 

Zie voorts P. Sneep, ‘Verbinding tussen geloof en muziek’ in: Nederlands Dagblad van 4 mei 2013.

2 Zie C. Houtman, Bijbelse geschiedenis herverteld. Woord en beeld – Vraag en antwoord, Heeren-

veen 2010, 167-177. Voor errata en aanvullingen zie houtman-onderzoek.blogspot.nl.

3 Koninklijke Bibliotheek te Den Haag (KW 26 B 35).

4 Bibliotheek van de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam (Br. 4758).

5 De opdracht aan ‘Alle hoofden van christelijke huisgezinnen’ op p. 5 is ondertekend met ‘A.C.B’, 

klaarblijkelijk de vertaler/bewerker. Blijkens p. 84 zijn ‘Alle echte Exemplaaren’ met ‘CB’ gete-

kend. P.J. Buijnsters & L. Buijnsters-Smets, Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboe-

ken 1700-1800, Zwolle 1997, 133, suggereren dat achter die initialen ds. Carolus Boers (1746-1814) 

schuilgaat. Daarmee is de ‘A’ op p. 5 evenwel niet verklaard.  

6 Tweede, herziene druk 1862.
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7 Het betreft Johann Wilhelm Hey (1789-1854). Hij publiceerde Erzählungen aus dem Leben Jesu für 

die Jugend dichterisch bearbeitet, Hamburg 1838. 

8 ‘Een kindervriend’ is waarschijnlijk een pseudoniem van J.H. Bok Jr., die onder hetzelfde pseudo-

niem ook een boekje Lentejaren. Leerzame verhalen voor de jeugd [1856] publiceerde en als ‘de 

schrijver der lentejaren’ vele boekjes voor de jeugd schreef voor uitgever I. de Haan, Krommenie, 

later Haarlem. Verdere gegevens over hem heb ik niet kunnen vinden.

9 Van deze editie is voor dit artikel gebruikgemaakt.

10 Zie Houtman, 172.

11 De anonieme recensent van Beets Rijmbijbel in de Vaderlandsche Letteroefeningen 1840, I, 425-

430, oordeelde wat dat betreft negatief over Beets werk.

12 Zie C. Houtman, De Schrift wordt geschreven. Op zoek naar een christelijke hermeneutiek van het 

Oude Testament, Zoetermeer 2006.
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