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Samenvatting: Vader van god (zoarsopde

achterkaft)

God heeft zijn woeste en wrede schepping al aan haar lot
overgelaten, als Hij zijn liefde voor de mens ontdekt. Hij wil
dan eindetijk zijn wens vervullen om zelf een vader te
hebben, en neemt een gedurfd besluit: Hij wordt als mens
geboren. Een vader trekt met zijn 13-jarige zoon door het
desolate landschap van de Antilibanon. Hij heeft hem
ontvoerd om hem te behoeden voor de vreselijke dood die
hem voorspeld is. Ze proberen over de grens van het
Romeinse Rijk te vluchten. Het zijn Jozef en zijn zoon
Jezus.

NBDlBiblion recensie
Deze tweede roman (na'Gars', 1999) lijkt een persiflage,
een frivoliteit, een absurde verbeelding van
gebeurtenissen uit de Bijbel. Maar de ondertoon is ernstig.
God schept het universum, ziel het met de mensheid fout
gaan en trekt zich met zijn huishoudster in zijn hemel
tèrug. Mozes' diefstal van de Wet, God als verspieder in
Jericho, Gabriëls bezoek aan Maria en Jozefs vlucht zijn
hoogtepunten. God voelt zich eenzaam en mist een vader.
Al ontvangt Maria Gods zoon, Jozel gaat zich Jezus' vader
voelen. Hij vlucht met Jezus om hem de kruisiging te
besparen. De schrijver put uit Bijbelse taal en
gebeurtenissen en geeft aan ziin verbeelding een
Íitwerking die aan de klassiek mythologische verhalen
doet denken. De wending van het aardse naar het
hemelse gaat moeiteloos. Driessens taal is zeer beeldrijk;
humor en ernst wisselen elkaar soepel af. Briljant is de
uitgewerkte metafoor van de duiker. Typeringen zijn raak,
met goed evenwicht tussen religieuze en menselijke
gevoelens. Het verhaal is vlot geschreven en spannend.
Een schitterende verbeelding, al zal niet iedere gelovige
deze aanpak waarderen. Kleine druk.
Gerard Oevering (NBDlBiblion recensie)

Beoordelingen
Beoordeel dit boek en maak kans op een
bruna cadeaukaart

riif zelf ook

(Om de betrouwbaarheid te vergroten vragen wij u eerst in te
loggen)
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