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Dominicus Gent 
Zondag  9 oktober 2011 

 

De bijbel: woord van God? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welkom  
 
Welkom op deze  herfstige zondag waarop we andermaal samen komen om te luisteren 
naar het verhaal van God met de mensen, om inspiratie te putten uit de belevenissen van 
toen en nu,  om de oude woorden te herlezen, er Gods licht te laten  over schijnen en er ons 
door te laten appelleren.  
 
We hebben het vlot gezegd dat verhaal van ‘God met de mensen’. Wat bedoelen we daar 
eigenlijk mee? Waarom is dat Bijbelse boek zo speciaal en hoe lezen we dat hier? Wat 
denken we daarin te vinden?  De letterlijke interpretatie van weleer is al lang niet meer 
verteerbaar en we weten dat het Godsbeeld door de eeuwen heen evolueert. Daar willen we 
vandaag wat explicieter bij stilstaan. In het besef dat ‘de sporen van wat wij ooit hebben 
geloofd nog lang niet zijn uitgewist’ (om het met de woorden van Rik Cauwelaert te 
zeggen). 
 
 
 

 Wij gaan de weg van oude woorden 
Tekst: Jan van Opbergen 

 
Wij gaan de weg van oude woorden 

Wij gaan de weg van oude woorden, van overlevering, 
die wij van onze ouders hoorden, in eigen luisterkring, 

verhalen uit geloof geboren om onze weg te gaan, 
en tekens die ons veel beloven, als wij ze nieuw verstaan. 
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Waarom nog de Bijbel lezen? 
 
Er is natuurlijk een voor de hand  liggende reden. We lezen de Bijbel omdat het 
christendom, zoals het Jodendom en de islam, een godsdienst van het boek is. Dat wil ten 
minste zeggen dat ze een boek hebben dat een heel bijzondere plaats inneemt in hun 
religieuze beleving. Er is natuurlijk veel meer dan dat boek waar we belang aan hechten.  
Maar toch ook: dat boek! Omdat daarin God aan het woord komt.  
Wie zoiets zegt bedoelt dat niet letterlijk, hoop ik. We beschikken niet over woorden die 
rechtstreeks van God afkomstig zouden zijn. In die zin is de bijbel natuurlijk geen woord 
van God. Het boek draagt alle kenmerken van onze menselijke beperktheden. Het is 
tijdgebonden. Cultuurgebonden. Het is niet eens een betrouwbaar geschiedenisboek, het 
biedt geen geloofwaardige reportage van Israëls veldslagen, geen woordelijke weergave van 
Jezus’ uitspraken. En toch blijkt dat boek met al die zo menselijke beperkingen, een 
bijzondere betekenis te hebben. Omdat in deze zo menselijke geschiedenis God aan het 
woord komt. Op een menselijke wijze. Dat wil zeggen: stamelend en pruttelend. Met 
horten en stoten. Schuchter om het hoekje kijkend. Vooral met een vraag, een uitnodiging: 
of er iemand is die wil meedoen. Jij of ik misschien …?  
 
We weten niet eens wie of wat God is. Maar we hebben enkele momentopnamen van 
mensen die op de een of andere manier iets met God hebben gehad. Of dat althans 
beweren. En daardoor ben ik toch wel geïntrigeerd. Waar en wanneer en hoe en met wie 
hebben ze iets meegemaakt waarvan ze menen dat God ermee te maken heeft? En wat 
vertellen ze dan? Mensen vertellen gewoon over hun leven. Over familiekwesties, over 
kinderen krijgen of geen kunnen krijgen en ernaar verlangen. Ze vertellen over ruzies en 
doodslag en hoe ze verteerd worden door wroeging. Het gaat over bedrog en verzoening, 
over verliefdheid en om de tuin geleid worden. Het hele gamma van hetgeen we zelf 
meemaken. Over onze kinderen en onze dromen voor hun toekomst. Het gaat over 
werkloosheid en over de werkers van het laatste uur die evenveel krijgen. Het gaat over 
kinderen die aan de drugs geraken en hun hele hebben en houden er door jagen en zich 
afvragen waar ze nog welkom zijn. En dat zou allemaal met God te maken hebben.  
 
Lezend en herlezend in die verhalen gebeurt er iets als herkenning. Ik herken me in een 
aantal fundamentele intuïties die in de bijbel op verhaal komen. Ik zeg wel:“op verhaal 
komen”. Dat is één van de fascinerende aspecten van heel wat verhalen: ze kennen de hele 
waaier van menselijke emoties en vertellen daar ongecensureerd over.  Het zijn geen 
moraliserende verhalen die een zwart-wit beeld brengen. Over wat je moet en niet mag. Ze 
weten dat het menselijk leven veel te ingewikkeld is om simpele lessen in moraal voor te 
houden. Ze hebben weet van de onvoorspelbare situaties die mensen overvallen. Ze kennen 
de verwarde gevoelens en emoties die mensen doormaken, van twijfel en hoop, verlangen 
en dromen, angst en verontwaardiging en van heilige onrust. 
 
Een voorbeeld van zo’n fundamentele intuïtie vind ik in de verhalen over de aartsvaders. 
Jakob en Esaü bijvoorbeeld. Tweelingbroers. En hoe ze zich jegens elkaar verhouden. Eén 
krijgt het eerstgeboorterecht: Esau. Dat kan de ander, Jakob, niet verkroppen. Reeds in de 
buik van hun moeder raken ze slaags en probeert Jakob zijn broer Esau bij zijn hiel naar 
binnen te trekken om zelf als eerste naar buiten te komen. Maar dat lukt niet. En hij heeft 
er geen vrede mee. Zelfs volwassen geworden, heeft hij er alles voor over om dat 
eerstgeboorterecht aan zijn broer te ontstelen. Hij bedriegt zijn vader Isaak en zijn broer 
Esau en spant zelfs zijn moeder Rebekka in om het bedrog te doen lukken. En zo gebeurt 
het. Maar het bedrog komt uit. Van nu af is de broer openlijk de vijand. Hij, Jakob, moet 
op de vlucht om zijn leven te redden. De broederband is gebroken. Zo gaat het in het leven. 
In de familie, maar ook in andere relaties. En na vele, vele jaren… hij heeft welstand 
opgebouwd, heeft vrouwen, kinderen, kudden, maar nog steeds is hij op de vlucht voor zijn 
broer.  
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Het zijn verhalen die me bij een grens brengen waar ik me uitgedaagd voel een keuze te 
maken. Die grens is intrigerend en heeft in die verhalen te maken met wat we God noemen. 
Het is voor Jakob een gevecht, een hele nacht lang, met een duistere figuur. Aan een rivier, 
de Jabbok, die een grens markeert. Dààr vecht hij met iemand die hem zodanig aan de 
heup stoot dat hij verder mank loopt. Niet meer zo sluw en zo snel, maar ook niet langer op 
de vlucht voor zijn broer. Het vertellen van die verhalen in steeds nieuwe omstandigheden 
is een oefenschool, het leren omgaan met die grens. Het oefenen van het vermogen op die 
grens een keuze te maken. Responsability. The ability to respond.  
 
 
Lezing Genesis 4, 1-9 
 
De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. Zij werd zwanger en bracht Kaïn 
ter wereld. “Met de hulp van de Heer” zei ze, “heb ik het leven geschonken aan een man!”. 
Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer.  
Op een keer bracht Kaïn de Heer een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een 
offer van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De Heer merkte 
Abel en zijn offer op, maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kaïn 
woedend, zijn blik werd donker. De Heer vroeg hem: “Waarom ben je zo kwaad, waarom 
kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? 
Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen. Maar 
jij moet sterker zijn dan zij.”  
Kaïn zei tegen zijn broer Abel: “Laten we het veld in gaan.” Toen ze daar waren, viel hij zijn 
broer aan en sloeg hem dood. Toen vroeg de Heer: “Waar is Abel, je broer?” “Dat weet ik 
niet.” antwoordde Kaïn. “Moet ik soms waken over mijn broer ?” 

 
 

Lied van Kaïn 
Tjeerd Oosterhuis 

 
Waarom viel je gezicht, verhardde je hart, 

sloeg je hem neer, je broer, je beeld en gelijke? 
 

Nu moet je dolen, je schuld te groot om te dragen, 
opgejaagd in je geest, omdat je gedood hebt. 

 
Speel op citer en fluiten. Probeer te vergeten. 

Zoek dat ene liedje dat je doet vergeten. 
 

Waarom wilde je zijn, een God zonder broeder? 
Waarom wilde je zijn, een mens zonder naaste? 

 
 
 
Elke duiding is tijdgebonden. 
 
Uiteraard worden verhalen altijd door onze menselijke bril gelezen. Dat is niet anders met 
het verhaal van Kaïn en Abel. Ik herinner me nog de mooie platen die we als kind in de les 
gewijde geschiedenis te zien kregen. Het was de weerspiegeling van een bepaald godsbeeld. 
Centraal stond Gods rechtvaardigheid. Het was onmogelijk dat God zomaar zonder reden 
het offer van Abel aanvaardde en dat van Kaïn afwees. Natuurlijk! Die reden was dat Kaïn, 
die sowieso al een slechterik was, als een krenterige boer te werk ging die een 
minderwaardig offer bracht aan God. De rook die van deze rotte patatten omhoog steeg, 
prikkelde zodanig Jahwe’s neus dat hij een vervelende niesbui kreeg zodat de rook van dat 
offer naar beneden sloeg. Abel daarentegen, die sowieso al een goede kerel was, had een 
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mals bokje op een prachtige barbecue laten garen, bereid met uitgelezen Herbes de 
Provence.  Deze heerlijke geuren beroerden Jahwe’s neus zodanig dat hij met volle sneuven 
deze rook inhaleerde en er zelfs lichtjes euforisch door werd. Uit deze opstijgende rook 
bleek de aanvaarding van het offer van Abel. Er is nergens in dat verhaal sprake van rook 
die neerslaat of die opstijgt. Maar dat was nodig om God vrij te pleiten van willekeur.  
 
Vandaag lezen we dit verhaal anders. Het gaat niet om Gods rechtvaardigheid. Het gaat in 
dit verhaal om Kaïn: dat is ‘Adam’, dat is ‘de mens’, dat zijn wij, in relatie tot Abel, onze 
tweelingbroer. Kaïn wordt begroet met een vreugdekreet: Door Gods gunst heb ik een zoon 
ter wereld gebracht. Eva, die nu toch aan het baren was, dacht bij zichzelf: “ik ben nu toch 
bezig, ik doe er nog maar eentje bij, je weet maar nooit met die precair geworden sociale 
zekerheid.” Over Abel wordt helemaal geen vreugdekreet uitgeroepen. Zijn naam betekent 
dan ook ‘damp’, ‘lucht’. Hij is de zwakke broer die geen woord zegt, geen enkel initiatief 
neemt en die zonder een woord gesproken te hebben zal wegsuizen als damp zoals de bijbel 
dat over zoveel zwakke medebroeders vertelt.  
Het gaat over Kaïn. Hij staat centraal. Hij neemt het initiatief. Abel volgt gewoon zijn 
voorbeeld. Er staat niet dat Jahwe de kwaliteit van de offers tegen elkaar afweegt. Daarover 
wordt niets gezegd. Als Jahwe kijkt, dan kijkt hij naar de zwakke broeder Abel, de mens die 
wat kleurloos terzijde was gebleven, in de schaduw.  
 
De nieuwe lezing die er heden aan gegeven wordt, luidt dat dit verhaal niet gaat over de 
vraag of God wel rechtvaardig is, maar over ‘de mens en zijn broeder voor het aangezicht 
van Jahwe’ en dus hoe we iets op het spoor komen over God in onze relatie met onze 
tweelingbroer. Want tweelingbroer zijn we altijd. God is diegene die met zijn blik de goede 
richting aangeeft. Als hij kijkt dan ziet hij de kleurloze broer Abel. Daarover zou Kaïn zich 
kunnen verheugen door zich op zijn beurt naar zijn broer toe te wenden. Het zou voor hem 
een reden tot vreugde kunnen zijn dat die kleurloze, karakterloze schaduwfiguur het eerst 
wordt aangekeken. Dat we met andere woorden nooit alleen voor Jahwe staan, maar altijd 
met een zwakke broer. Het verhaal brengt ons opnieuw bij een grens. Ben ik de hoeder van 
mijn broeder?  

Tafelgebed  
Huub Oosterhuis 

Niemand heeft U ooit gezien. 
Liefde is uw naam. 

 
Brood des levens heet die knecht 

die uw kind genoemd wordt 
Jezus kind uit Nazareth. 

 
Liefde, zegt Gij, is te doen. 

Werk in ons, dat wij U doen. 
Licht ons op, dat wij U zien. 

 
Dat wij leven wat geleefd moet. 
Dat wij doen wat moet gedaan: 
recht voor ieder mensenkind. 

 
Brood voor ieder kind van mensen 

Vrede en een nieuwe wereld 
 

En de dood zal niet meer zijn. 
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De vrouw en de bijbel 
 
We hebben net vernomen wat dat Bijbelse boek waaruit wij wekelijks lezen, zo bijzonder 
maakt voor één van ons en hoe hij er het woord van het verhaal van God en de mensen in 
hoort.  Zo heeft elkeen zijn eigen persoonlijke getuigenis en invalshoek. Daar hopen we van 
te leren, inspiratie uit te putten. Soms van een bevoorrechte getuige, iemand die er jaren 
geleden reeds voor koos zijn leven te wijden aan de verkondiging van de boodschap in dat 
boek, met bijzonder veel kennis van context en cultuur en de tijd waarin het boek tot stand 
kwam.  
 
Zelf moet ik  het bij het lezen meer hebben van de kracht van de verhalen an sich – zonder 
die rijke voorkennis – maar toch ook met mijn eigen professionele bias of aanpak als ik 
zo’n collectie verhalen lees en herlees. Het is mijn vak om meer algemeen te begrijpen wat 
er wel en niet te leren valt uit aangeleverd feitenmateriaal met de daarbij horende 
verhalen.  Les 1 daarbij zegt: wil je het geheel van de gebeurtenissen leren kennen? Wil je 
ontdekken wat er echt aan de hand is?  Onderzoek dan eerst wat er ontbreekt aan wat men 
u voorstelt.  Besef in welke mate men selectief presenteert en hoe vertekend of vertrokken 
dat beeld wel zou kunnen zijn. Kortom: weet ook wat je mist. 
 
Nu hebben we niet de drang om in elk verhaal de ultieme waarheid te proberen 
achterhalen, maar toch mis ik iets aan dit boek. Het is in grote mate het verhaal van 
mannen opgetekend en geselecteerd door mannen – en als we de Katholieke Kerk mogen 
geloven – wordt het ook wekelijks best verklaard door mannen. Daar heb ik heel wat aan 
uiteraard, anders zag je me hier niet op het wekelijks appel. En toch… ik mis ook het 
kanaal 5 van de Goddelijke boodschap. 
Ik lees over die ongelofelijk mooie optie voor de arme en kwetsbare mens en de apostels 
die met Jezus op weg trekken, alles achterlaten voor dat grote doel. Daarbij kan niet 
nalaten me af te vragen hoe zat het dan met die vissersvrouwen? Hun verhaal werd bij mijn 
weten nooit geschreven. Waar konden zij naartoe terwijl de makkers Maes dronken en op 
stap trokken? Kwam er nog vis in het laatje of waren zij de facto verstoten?  En hoe ging 
dat dan? Allicht geen benijdenswaardige positie voor die maatschappelijk `zwakke’ 
schakel, zeker toén niet.  En we weten dat het van alle tijden is, dat wie gedreven een visie 
achterna gaat en die ook wil waarmaken onderweg slachtoffers maakt.  
 
Er zijn ook verhalen van vrouwen die wel geschreven zijn maar uit het 
boek verdwenen.  Neem nu dat uit de handelingen van  Paulus en 
Thecla. Thecla, de mooie jonge vrouw  die aan een man beloofd was. Zij 
kwam echter zo onder de indruk van Paulus’ woorden over Jezus, dat ze 
ook met hart en ziel zijn pleidooi voor kuisheid omarmde. Dit gebeurde  
zeer tot ontstentenis van de verloofde, haar familie en uiteindelijk ook 
de stadshouder die haar liet veroordelen tot de brandstapel. Een   
Goddelijke tussenkomst bluste het vuur, waarna zij mannenkleren 
aantrok en Paulus volgde als leerling, waar hij ook ging. Zij verkondigde 
zelf ook het woord van God en bleef vasthouden aan die kuisheid, wat 
haar later nogmaals tot de dood deed veroordelen. Ondertussen bleef zij 
aandringen bij Paulus om gedoopt te worden, iets dat almaar werd 
uitgesteld.  Ze zou veel genezingen hebben verricht - wat haar 
onpopulair maakte bij de artsen. Op het ultieme moment, na de zoveelste 
terdoodveroordeling, heeft ze uiteindelijk zichzelf gedoopt.   
 
Kerkvader Tertullianus bericht hoe dit verhaal in de tweede eeuw  geschreven werd door 
een priester uit Klein-Azië  als eerbetoon aan Paulus, al ging de schrijver ook kritieke 
punten niet uit de weg. Hij beschreef bijvoorbeeld hoe Paulus de handen van Thecla 
wegtrok toen het spannend werd. Waar hij echter verweten werd te ver te zijn gegaan is 
door Thecla voor te stellen als een vrouw die doopt en verkondigt.  Om die  reden werd hij 
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dan ook uit zijn functie ontheven. In 1568 werd Thecla wel officieel in het brevier 
opgenomen, maar sinds de kalenderhervorming van het tweede Vaticaans concilie in 
1969/1970 terug geschrapt…   
Zo staan we in een traditie van vallen en opstaan, met vlotte en lastige verhalen van God 
met de mensen, waar we samen aan verder breien. We doen dat liefst  in eenvoudige 
openheid, zonder de moeilijke verhalen weg te moffelen. De vele engagementen die van 
hieruit vertrekken en die elk van u hierheen brengt, maken dit tot een Heilige plek, waar 
nieuwe bladzijden geschreven en  beluisterd worden. Dat hebben we te danken aan de 
gemeenschap die hier werkelijks bijeen komt. 
 
Zulke bladzijden duiken soms ook uit onverwachte hoek op. Zo zat er deze week een hele 
extra katern rond spiritualiteit in de Knack met op de cover een ‘foto’ van Jezus met 
zowaar een ipad in de hand. In het editoriaal lees je hoe men religie herkent als een van de 
elementen die altijd de sociale samenhang in de hand hebben gewerkt.  Men verwijst 
echter niet exclusief naar het Nieuwe Testament of de  bijbel, maar even goed naar 
Arabische boeken die diezelfde cohesie bewerkstelligen. In het kader van deze maand van 
de spiritualiteit heeft Alfons Vansteenwegen het onder de titel ‘vast en onzeker’ over de 
veerkracht van vertrouwen zonder dewelke die sociale samenhang niet mogelijk is. Het is 
net op dat punt dat we steun en kracht uit dat Bijbelse boek mogen halen. 
 
Met een gemeenschappelijk boek en collectie verhalen hebben we tenslotte ook een basis 
die ons verbindt. Een soort patrimonium waaruit we gezamenlijk kunnen putten. Een 
beetje zoals liedjes die we spontaan samen op de bus kunnen zingen, maar dan dieper. Dat 
geeft  inderdaad vertrouwen  en veerkracht. Een taal en een filosofie ook die ons toelaten 
snel op de zelfde golflengte te zitten en te communiceren over de diepere dingen des 
levens. Voor de meesten is het toch niet zo simpel om daar in de dagdagelijkse realiteit 
over te beginnen. Als er iets mispeuterd is, iemands dood nakend is, of er gewoon iets 
ambetant of juist heel fijn is. In zo’n gesprek stel je je kwetsbaar op. Dan is het comfortabel 
om die gedeelde verhalen te hebben aan de hand waarvan we ook elkaars inzicht mogen 
delen. Het gaat erom het diepste en meest fundamentele in ons ‘mens zijn’ zichtbaar te 
maken en daarbij niemand achterwege te laten.  
 

Verborgen in oude verhalen  
Tekst: Marijke de Bruijne 

 
Verborgen in oude verhalen, 

verteld zolang mensen bestaan, 
zijn woorden van hemel en aarde 

die over Gods wonderen gaan. 
W'ontdekken ze als we ervaren 
ontvangend in 't leven te staan. 

 
Verhalen die jong zijn gebleven 

want ook ons bestaan wordt verwoord 
in tijdloze, steeds nieuwe beelden 

sinds eeuwen door mensen gehoord. 
Z’ omsluiten ons warm als een deken, 

ze nemen ons op en gaan voort. 
 

Wij leven zelf nieuwe verhalen 
waarin ons de Geest tegenkomt, 
als groots en geweldige ervaren, 
als ruimte en rust in een storm. 

Wij zeggen weer voort wat wij zagen, 
verhaal waar geen einde aan komt. 


