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Woord van welkom en inleiding 

Goedemorgen en hartelijk welkom, hier in de Dominicanenkerk. Op 30 september 2019 heeft 

paus Franciscus in een zogenoemd Motu proprio bepaald ‘dat de derde zondag door het jaar 

gewijd wordt aan de viering, studie en verkondiging van het Woord van God.’ Het is vandaag de 

derde zondag voor het jaar, dus het is vandaag de zondag van het Woord van God. De 

aanduiding ‘Woord van God’ slaat in dit geval op de Bijbel en in Nederland wordt er vanaf 

vandaag tot 22 februari, in oecumenisch verband een maand van de Bijbel georganiseerd. Het 

gaat de paus om het vieren van en de bezinning op de plaats die de Bijbelse geschriften in de 

kerk en het geloof hebben. Hoe lees je de Bijbel zo, dat hij een levende bron is en blijft voor 

geloof, voor een goede omgang met God, met andere mensen en met de rest van de schepping?  

Het is nog maar weinig bekend, maar paus Franciscus heeft daarover opmerkelijke 

dingen geschreven. Hij deed dat een jaar later bij gelegenheid van de zestienhonderdste sterfdag 

van Sint Hieronimus, die tussen 390 en 405 de Bijbel uit het Hebreeuws en het Grieks vertaalde 

in het alledaags Latijn van zijn dagen. Deze zogenoemde Vulgaat-vertaling was tot de Reformatie 

de Bijbel van de Westerse christenheid en na de Reformatie nog lang de Bijbel van de Rooms-

Katholieke Kerk. De gedachtenis van Hieronimus brengt de paus op de gedachte dat het in het 

geloof en de kerk draait om het voortdurend vertalen van het Bijbelse woord van God in steeds 

nieuwe culturen. Doordat de Bijbelse teksten in een cultuur wordt vertaald, krijgt Gods Woord 

steeds weer gastvrijheid in deze cultuur en krijgt deze cultuur via de Bijbelvertaling gastvrijheid bij 

Gods woord. Als ‘een gemeenschap de verkondiging van de verlossing aanneemt’, schrijft paus 

Franciscus, bevrucht de Heilige Geest haar cultuur met de veranderende kracht van het 

evangelie’. Het evangelie krijgt gastvrijheid in de betreffende cultuur,  maar daarmee wordt deze 

cultuur op zijn beurt gastvrij opgenomen in het evangelie. De kerk verrijkt culturen dus met de 

evangelische boodschap, maar de kerk wordt zelf op haar beurt verrijkt met de juwelen die deze 

culturen bevatten (vgl. Jesaja 61,10). Hierdoor zal het verstaan van de Bijbel veranderen, en 

daarmee in zekere zin de Bijbel zelf. Dat kan verontrustend lijken, maar op deze manier is de 

Bijbel geen afgesloten tekst, maar een levend en dialogisch spreken van de levende en met ons 

in dialoog tredende God.  

We zullen zien dat Jezus zelf op een dergelijke manier omgaat, met de teksten die voor 

Hem de Bijbel vormden, het Oude of Eerste Testament. Zo komt aan het licht hoe Hij geroepen is 

Zoon van God te zijn, de levende aanwezigheid van God in de geschiedenis.  

 

Overweging 

 

1. Ik ben licht dyslectisch, dus het overkomt mij geregeld dat ik ergens een woord meen te lezen 

en daar direct allerhande associaties bij heb om na een tijdje te ontdekken dat er iets heel anders 

staat. Ook in de Bijbel vind je dergelijke uitglijders. De meest duidelijke is misschien wel dat als 

het evangelie van Matteüs vertelt dat Jozef, Maria en Jezus in Nazaret gaat wonen, dat 

gepresenteerd wordt als vervulling van de voorspelling dat Gods Gezalfde een Nazoreeër 

genoemd zal worden (Mt. 2,23). Maar er is in het Oude Testament helemaal geen sprake van een 

Nazoreeër. In het boek Numeri (6,1-21) is wel sprake van een nazireeër. Dat is iemand die 

zichzelf van de rest van de samenleving afscheidt en zich op bijzondere wijze aan God toewijdt, 

en zich als teken daarvan niet scheert en zijn haar niet laat knippen. Nazoreeër in plaats van 



nazireeër: een leesfout, zou je zeggen, maar niettemin onverwacht betekenisvol. Jezus afkomst 

uit het toentertijd onooglijke Nazaret wordt zo tot de gestalte van de afzondering van Jezus voor 

God. Het is als het ware een extra zaligspreking: zalig degene die afkomstig is uit de marge, want 

Hij zal Gods Zoon genoemd worden. 

 Een vergelijkbare boodschap gaat ook uit van het Jesajacitaat in het evangelie van 

vandaag. Het heeft er alle schijn van dat Jezus naar de omgeving van Kafarnaüm vlucht, omdat 

het hem na de arrestatie van Johannes de Doper te heet onder de voeten wordt. Het wordt van 

een verkapte nederlaag tot het begin van een overwinning als je het in verband brengt met het 

feit dat Jesaja al voorspeld heeft dat juist over dit gebied waar Hij nu heengaat, het land van 

Zebulon en Naftali, Gods bevrijdende licht zal opgaan. Dan duikt Jezus niet onder in Kafarnaüm, 

maar maakt zijn huis daar tot het centrum van waaruit zijn boodschap wordt verkondigt over de 

nabijheid van het koninkrijk van de hemel en de demonen van angst en uitzichtloosheid worden 

uitgedreven. Jezus verzamelt mensen om zich heen, die Hij later zou uitzenden om op hun beurt 

de nabijheid van het rijk in woord en daad te verkondigen. Zo komt Jesaja’s voorspelling uit op 

een manier die de profeet zelf niet kon bedenken: te midden van de onderdrukking wordt de 

macht ervan doorbroken, te midden van de somberheid is er vreugde want terwijl het nog duister 

is, is het licht begonnen op te gaan. Het evangelie van Johannes zou het op formule brengen: het 

licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis heeft het licht niet overmeesterd (Joh. 1,5). 

Voortaan getuigt alles wat bestaat van de aanstaande overwinning van dit licht. 

 

2.  

Dat wij hoe dan ook in deze dynamiek staan, daarvan getuigen de Schriften. God ‘maakt zijn 

woorden aan Jakob bekend’, zegt Psalm 147, zijn wetten en voorschriften aan Israël (19-20). 

Deze wetten hebben niet alleen of allereerst betrekking op goed gedrag, maar op de logica van 

Gods handelen. In Psalm 147 heet het in beeldspraak: 

 

Hij laat het sneeuwen als wol,  

rijp strooit Hij uit als stof,  

hagel werpt Hij in brokken neer,  

wie is tegen zijn koude bestand?  

Hij zendt zijn woord en alles smelt,  

Hij stuurt zijn adem, de wateren stromen’ (16-18) 

 

Of zoals Psalm 92 het zonder beeldspraak zegt: 

 

Het dringt tot de dommen niet door  

en dwazen kunnen het niet vatten:  

dat de wettelozen als onkruid gedijen  

en de onrechtvaardigen bloeien  

alleen om te worden verdelgd, voor altijd (7-8). 

 

Dit vertellen de Bijbelse schrijvers ons in een groot aantal teksten, zodat wij het op talloze 

manieren in ons leven kunnen herkennen.  

Het Tweede Vaticaans Concilie stelt dat in de Bijbel ‘Gods woorden [worden] uitgedrukt in 

de talen van mensen’ en zo aan het menselijk spreken zijn aangepast, zoals Gods Woord mens 

werd in de mens Jezus (Dei Verbum, no. 13). Dit betekent dat de Bijbelteksten volledig 

menselijke teksten zijn die de sporen dragen van hun geschiedenis, van de cultuur waarin zij zijn 

ontstaan, de situatie waarin ze zijn neergeschreven en de persoonlijke eigenaardigheden van de 

mensen die ze hebben neergeschreven. Bij de studie van de Bijbel moet daarom alle 

beschikbare kennis van deze dingen worden ingezet. Tegelijkertijd stelt het Concilie nadrukkelijk 



dat de Bijbelse geschriften tot stand zijn gekomen dankzij de Heilige Geest en dat het zaak is ze 

in deze zelfde Geest te lezen. Dat wil zeggen dat ze worden behandeld als teksten die geloof 

uitdrukken in een liefdevolle God die bij mensen betrokken is, bedoeld om bij lezers dit geloof 

steeds weer te wekken. De Bijbel is dus geen verzameling oude teksten waarvan de boodschap 

die zij verkondigen moet worden achterhaald en vervolgens in een nieuwe historische en 

culturele situatie vertaald. De bedoeling is dat teksten uit de Bijbel ons leven zo belichten dat wij 

opnieuw gaan zien hoe God daarbij betrokken is, zodat dit leven nieuwe aspecten van de teksten 

wekt die tot nog toe onderbelicht zijn gebleven. 

 Bijbelvertaler Pieter Oussoren, de man achter de Naardense Bijbel, is nu bezig de 

Septuagint te vertalen, de Griekse versie van het Oude Testament die de evangelisten 

waarschijnlijk hebben gekend en gebruikt. Oussoren komt naar eigen zeggen uit een geslacht 

van landontginners en in een column op het internet schrijft hij dat hij zich als vertaler nauw met 

hen verwant voelt. ‘Elk stukje Bijbeltekst ontgin ik als land’, schrijft hij, ‘waarbij steeds nieuwe 

lagen worden blootgelegd.’ Maar waar zijn voorvaderen laag na laag verwijderden om uiteindelijk 

terecht te komen bij de vruchtbare klei waarop zij tarwe en aardappelen konden verbouwen, daar 

exploreert hij toevoeging na toevoeging: nu dus die van de vertalers van de Septuagint en hij sluit 

niet uit dat hij als hij klaar is aan de tekst van Vulgaat begint. Het gaat er dus niet om dat eens en 

voorgoed duidelijk wordt wat de teksten eigenlijk betekenen. Het gaat erom dat de teksten iets te 

zeggen krijgen wat nog nooit zo in ze is gehoord, nog nooit op deze manier mensen heeft 

geraakt, nog nooit langs deze weg mensen en hun situaties heeft geopend.  

Dat wat Jezus in het evangelie van vandaag van Simon Petrus en Andreas belooft te 

maken dat zijn de Bijbelse teksten: vissers van mensen. Zij die geroepen zijn met behulp van 

Bijbelse teksten te verkondigen, in de liturgie of op andere plaatsen, moeten steeds weer met 

Jacobus en Johannes hun netten herstellen, zodat zij in staat zijn steeds weer nieuwe ervaringen 

te vangen, nieuwe getuigenissen van God te horen, nieuwe vormen waarin mensen voor elkaar 

zorgen en elkaar dienen in liefde en betrokkenheid. 

 

3.  

Als wij in onze kerken de Bijbel op een prominente plaats neerleggen en wanneer wij ervoor 

buigen, het boek bewieroken, de bladzijden misschien zelfs kussen, dan eren we naar mijn besef 

niet alleen de tekst en God die door de tekst op de een of andere manier tot ons spreekt. Dan 

eren wij ook de wolk van getuigen, degenen die in het verleden door de tekst zijn aangesproken, 

degenen die hun leven erdoor laten veranderen en degenen die in de toekomst nog de 

boodschap van hun leven zullen laten samensmelten met de boodschap van de tekst. 

 Zo verbindt de Bijbel ons onvermijdelijk met de kerk: de kerk die de Bijbel tot hiertoe heeft 

doorgegeven en ons leert hoe vanuit de Bijbelse teksten Gods licht te ontvangen en in Gods licht 

het licht in ons leven te zien. De kerk van hen die door de eeuwen heen en verspreid over de 

wereld hebben geleefd in dit licht. De kerk ten slotte die steeds weer geroepen wordt de netten 

en de boten achter zich te laten, om opnieuw te leren wat het betekent mensen te verzamelen en 

ze uit te nodigen en met behulp van de Bijbelse teksten zodanig te openen dat zij de ontvangers 

van het koninkrijk van de hemel worden waarvan Jezus de nabijheid verkondigt. Het is de kerk 

die wij zijn en vormen door zelf de ontvangers van het koninkrijk van de hemel te worden 

waarvan Jezus de nabijheid verkondigt. De kerk die waar zij ook terecht komt en hoe zij er ook 

aan toe is, daar waar zij is vanuit de duisternis een schitterend licht ziet opkomen en hen die 

woonden in de schaduw van de dood in dit licht zien en in dit licht zien leven. Die zichzelf in dit 

licht ziet en alleen in dit licht wil leven. 

 Bidden wij dat wij steeds opnieuw tot ledematen van deze kerk mogen worden 

aangesproken, door Hem die blijft uitnodigen: ‘Kom, volg Mij’.  

Erik Borgman 

 



Voor de tekst van paus Franciscus over de betekenis van de Bijbel bij de herdenking van de 

1600ste sterfdag van Sint-Hieronimus onder de titel Scripturae Sacrae Affectu, zie 

https://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-

ap_20200930_scripturae-sacrae-affectus.html.  

Het citaat van Pieter Oussoren is te vinden in de Nieuwsbrief van uitgeverij Skandalon: 

https://skandalon.email-provider.eu/web/q4nsnqkffh/xygqyokl3a/lnkhx4knaj/qtn8lz4m4q.  
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