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Woord vooraf

Sinds heel lang reeds, waarschijnlijk in navolging van wat 
er in de joodse synagogen gebeurde, worden in de katholie-
ke eredienst passages voorgelezen uit de Bijbel - zowel uit 
het Oude als uit het Nieuwe Testament. Dat zijn zeer oude 
teksten. De jongste zijn bijna tweeduizend jaar oud, andere 
gaan nog ettelijke millennia verder terug in het verleden. 
Men heeft deze belangstelling voor oeroude geschriften een 
vrij curieus kenmerk genoemd van de christelijke eredienst. 
Veel mensen worden door deze vreemde obsessie voor wat 
lang voorbij is, van hun stuk gebracht en kunnen vaak het 
geduld niet opbrengen om aandachtig naar die getuigenis-
sen uit het verleden te luisteren. Nauwelijks is de lezing ten 
einde of zij zijn vergeten waarover die precies ging. Anderen 
vragen zich af wat al die oude verhalen en beschouwingen 
PRJHOLMNHUZLM]H�WH�PDNHQ�KHEEHQ�PHW�GH�VSHFLÀHNH�YUDJHQ��
noden en behoeften van hedendaagse mensen. Als antwoord 
op die malaise hebben sommige priesters en leken die daar-
toe niet bevoegd zijn, het initiatief genomen om de bijbelse 
lezingen te vervangen door teksten van moderne en heden-
daagse auteurs, vaak zelfs van niet-christelijke schrijvers.

Het hoogste kerkelijk gezag is tegen die praktijk inge-
gaan en heeft eraan herinnerd dat de bedienaars van de 
eredienst zich dienen te houden aan de vanouds overgele-
verde gewoonte volgens welke uitsluitend bijbelse teksten 
in aanmerking komen om in de loop van de woorddienst 
van de eucharistieviering voorgelezen te worden. Dat is 
een logische en terechte maatregel. De bedoeling is niet 
dat de gelovigen naar de kerk komen om een aandoenlijk 
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sprookje, een mooi gedicht, een literair hoogstandje van 
een moderne romancier, de extatische ontboezemingen van 
een hindoe-asceet of een islamitische mysticus, laat staan 
het geraaskal van een New Age-aanhanger, te aanhoren. De 
bedoeling is dat zij in de kerk het woord van niemand min-
der dan God zelf te horen krijgen, dat zij zicht krijgen op 
de continuïteit tussen hun eigen hedendaagse situatie en de 
gebeurtenissen uit een ver verleden, die de historische wor-
tels vormen van het geloof dat zij aanhangen; tussen hun 
eigen missionaire, pastorale en diaconale initiatieven en het 
evangelisch project van Jezus; dat zij er vernemen wie God 
is, hoe Hij is, hoe Hij omgaat met mensen en wat Hij met 
hen voorheeft, hoe Hij ingrijpt in de geschiedenis en zich 
door dat ingrijpen aan de wereld openbaart. Dat alles kan 
hen niet beter worden bijgebracht dan door rechtstreeks 
contact met teksten die het unieke privilege genieten door 
de Heilige Geest zelf geïnspireerd te zijn, de Geest waarvan 
Jezus heeft gezegd dat Hij ‘ons alles zou leren en alles in her-
innering brengen wat Ik u gezegd heb’ (Joh 14,26). De hand-
having van het alleenrecht van deze oude door de Geest 
geïnspireerde teksten garandeert tevens zowel de continuï-
teit met de christenen van het verleden als de trouw aan de 
christelijke identiteit in de toekomst.

De voornaamste van de lezingen is die, welke genomen 
wordt uit één van de vier evangelies. Het uitzonderlijk sta-
tuut ervan wordt onderstreept door het feit dat zij nor-
maal uit eerbied uitsluitend al rechtstaande wordt gelezen 
en aanhoord. Zeker op zondagen wordt de evangelielezing 
gevolgd door de preek of homilie - een bondig commentaar 
op de lezing of op één of meerdere aspecten ervan. Ook die 
eeuwenoude gewoonte is waarschijnlijk geïnspireerd door 



Woord vooraf

13

de synagogale praktijk die erin bestond dat - na de voorle-
zing van een passage uit de Bijbel - een mannelijke volwas-
sene commentaar leverde op de gelezen tekst. Dat de Kerk 
ook aan die episode van de eucharistieviering bijzonder 
belang hecht, mag blijken uit het feit dat het houden van de 
homilie voorbehouden blijft aan gewijde bedienaren van de 
eredienst: bisschoppen, priesters en diakens.

In het boek dat u in handen heeft, worden de evangelie-
lezingen van cyclus C van het kerkelijk jaar van een kort 
commentaar voorzien. Het gaat om homilieën die door de 
auteur in verschillende parochies van het Nederlandse taal-
gebied werden gehouden. Meerdere gelovigen die de pre-
ken hebben gehoord, hebben het verlangen uitgedrukt te 
kunnen beschikken over de teksten, in de overtuiging dat 
die hen kunnen helpen de zondagse eucharistieviering voor 
te bereiden of hun gebedsleven te voeden. Dat deze gespro-
ken teksten hier in druk verschijnen, is het gevolg van hun 
verzoek, dat bovendien krachtig werd ondersteund door de 
directie van uitgeverij Betsaida.


