
1 Wat zullen we uit de bijbel lezen?                                                                                                                         

Grosso modo zijn er vier antwoorden mogelijk op de vraag hoe wij in de kerk doorgaans aan onze 

bijbellezingen komen: 

a. De doorlopende lezing,                                                                                                                                   

de manier waarop de synagoge de tora leest en ook de manier waaraan Zwingli en Calvijn op 

didactische gronden erg gehecht waren. Het is immers een uitstekende manier om goed in de bijbel 

thuis te raken. Nadeel is natuurlijk dat het rond de feestdagen wel eens een beetje wringen zal. Ook 

weer niet altijd. Want met name de tora (genesis,exodus, leviticus, numeri en deuteronomium) en de 

evangeliën blijken veel meer als een soort kerkboek 'op de adem van het jaar' geschreven te zijn dan 

we vroeger wel eens  beseft hebben en je kunt ze dus ook beter begrijpen als je ze op het 'goede 

moment' leest. 

b. Het klassieke westerse leesrooster                                                                                                                 

een al vroeg ontstane selectie van bijbellezingen, psalmen en gebeden voor alle zondagen van het 

jaar, die in een paaskring en een kerstkring rondom de grote feestdagen gegroepeerd zijn. 

Katholieken, anglicanen en lutheranen lezen vanouds zo de bijbel, maar ook kerken van 

hervormd/gereformeerde signatuur ontdekten in de 20
e
 eeuw steeds meer het liturgisch jaar. 

c. De z.g. themadienst is een derde methode om een tekst te kiezen. Nadat eerst van een dienst het 

thema bepaald is (vrede,zending, Israël, milieu, homoseksualiteit, vrouwenstrijd, politieke 

gevangenen) worden er schriftlezingen gezocht die bij dat thema lijken te passen. 

d. De vrije tekstkeuze tenslotte is kerkhistorisch een tamelijk recente ontwikkeling, waarbij elke 

individuele voorganger zelf een tekst kiest. die nu eens door het kerkelijk jaar dan weer door de 

actualiteit of dominee’s  persoonlijke voorkeur bepaald zal zijn. 

Welke van deze vier methoden om een tekst te kiezen verdient nu onze voorkeur?  

a. Eigenlijk is het met bijbellezingen net als met mensen. Hun geheim kun je nooit verstaan door het 

eruit te ranselen, door ze vluchtig te exploreren of te exploiteren, maar alleen door met hen te leven. 

Je kunt aan de bijbel geen definities of oplossingen ontfutselen zo in de trant van  'eens kijken wat de 

bijbel ervan zegt'. De bijbel navlooien op thema's gaat immers uit van de altijd weer teleurstellende 

veronderstelling dat je daarin  antwoord zou kunnen vinden op onze vraagstellingen. Maar is het niet 

eerder zo dat wie in bijbels licht naar de werkelijkheid leert kijken, langzaam maar zeker heel andere 

vragen gaat stellen? ls dat niet wat je van omgaan met de bijbel verwachten mag, dat je goede 

vragen leert stellen. Gods vragen? Reikt de aard van de bijbelse geschriften zelf ons zo misschien de 

omgangsvormen aan die het beste bij hen passen? 

b. Een tweede vingerwijzing is van liturgische aard. Eredienst is in eerste instantie vieren dat Gods 

toekomst soms even in ons midden is. Evenals bij de joden de sabbat, is bij ons de zondag de 

allereerst een dag om te vieren wat God voor ons doet, en pas daarna en op grond daarvan wat ons 

te doen staat. Wie dat omdraait en de voorrang geeft aan themata die in zichzelf allerminst een 

reden tot vieren zijn (afwezige vrede of ontbrekende verkeersveiligheid) tast het karakter van de 

zondag als feestdag aan en legt mensen lasten op die zo niemand dragen kan. 

c. Hoewel een sterk door actualiteit of persoonlijke voorkeur van de voorganger bepaalde vrije 

tekstkeuze soms heel actueel kan zijn, loopt een gemeente ongemerkt het risico wel een erg 



beperkte en eenzijdige selectie uit de bijbelse bibliotheek voorgeschoteld te krijgen. Bovendien legt 

zulke tekstprediking dikwijls een onevenredig zware hypotheek op de virtuositeit van predikanten, 

die soms, door het steeds weer moeten zoeken van 'toepasselijke' bijbelgedeelten, de wanhoop nabij 

zijn. Geen wonder, want het is overvragen om aan de bijbel zo rechtstreeks toepassingen te willen 

ontwringen op onze moderne situatie? Toch ligt ook bij ons de bijbel op kansel of lezenaar als 

centraal geschrift in ons midden. Elk ander geschrift uit heden of verleden, hoe welkom ook, zal 

daarmee altijd op een of andere wijze in gesprek zijn. Waarom eigenlijk? Wij hanteren de bijbel toch 

niet op fundamentalistische manier als exclusieve openbaringsbron? Waarom dan toch die centrale 

plaats? Wellicht omdat we een gemeenschappelijke taal nodig hebben om te kunnen communiceren, 

om ons bestaan te kunnen delen en om vat te kunnen krijgen op de werkelijkheid waarin we leven. 

Je hoeft andere 'taalfamilies' niet gering te achten om te beseffen dat voor joden en christenen de 

bijbelse taal alle eeuwen door het instrument bij uitstek geweest is om aan 'sprakeloosheid' te 

ontkomen. Ook onze allernieuwste ervaringen vallen niet te integreren als er geen taal is waarin ze 

gedeeld kunnen worden. Mensen bevrijden uit eenzaamheid en sprakeloosheid door hen een 

(bijbelse) taal te geven, kan dan ook met goed recht een opdracht van de kerk genoemd worden. En 

daarom valt zonder die relatie met de bijbelse geschriften een christelijke geloofsgemeenschap 

eenvoudig niet te definiëren. De kerk is immers geworteld in het evangelie van Jezus Christus. Een 

evangelie dat op zijn beurt weer zo geworteld is in het geloof van Israël dat het zonder zijn 

oudtestamentische achtergrond eenvoudig onverstaanbaar is. Daarom zijn er eigenlijk twee 

gesprekken gaande waar het woord bediend of gediend wordt: het gesprek tussen de bijbelse 

generaties en onze eigen tijd, maar ook het gesprek tussen profeten en apostelen onderling. Die 

twee gesprekken hoeven niet tegen elkaar uitgespeeld te worden. Maar er zijn wel accentverschillen. 

Sommigen verwachten van hun predikant allereerst dat hij of zij door 'toepassingen' de afstand 

tussen bijbel en onze tijd zal weten te overbruggen. Anderen verwachten vooral dat hij of zij hen op 

een bijbelse manier zal leren kijken en luisteren om het zoeken naar  'toepassingen' over te laten aan 

de gemeente als geheel, hetgeen niet hetzelfde is als iedereen individueel. 

 

d. Een direct in het oog springend praktisch voordeel van een lectonarium of leesrooster is in ieder 

geval dat gemeenteleden, cantores, organisten, kinderkerk, ouderlingen, diakenen en allen die bij de 

voorbereiding betrokken zijn, tijdig weten waar ze aan toe zijn en niet altijd hoeven te wachten tot 

hun predikant nog net op het nippertje 'zijn' of 'haar' keus gemaakt heeft. De zogenaamde vrije 

tekstkeuze maakt de gemeente en hen die mee voorgaan soms wel heel erg onvrij en afhankelijk van 

de predikant. De gemeente komt dan als louter ontvangende tegenover een louter gevende partij te 

staan en vervalt als fanclub of achterban van een voorganger tot louter consumptíef gedrag. 

Trouwens, ook voor de predikant zelf kan het altijd maar weer 'vrij-moeten-kiezen' een subtiel soort 

dwang zijn. Bovendien, wie zelf een tekst kiest, pretendeert min of meer daarover iets te kunnen 

zeggen. Maar wie zich samen met de gemeente aan een rooster bindt, gaat als een ware dienaar  op 

een bescheiden manier om met een tekst en laat zichzelf dwingen tot meer bijbelstudie, tot luisteren 

naar een bijbelboek als geheel, tot een worsteling met weerbarstige teksten en tot erkenning van zijn 

eigen grenzen en beperkingen. En dan bestaat het loon soms uit verrassende ontdekkingen en uit het 

gevoel dat preken niet altijd een eenzaam avontuur hoeft te zijn. Hoeveel pastores zijn er niet juist 

rond een gemeenschappelijk leesrooster tot oecumenische samenwerking gekomen? En ook  

gemeenteleden gaan op een nieuwe manier meeleven met de dienst. Meer als volhardende 

discipelen dan als jagers naar een volgende kick.  De ervaring leert dat men er, waar het goed en 

intensief gebeurt, niet door wegblijft. Integendeel, men komt ervoor! Week aan week de Schriften 

uitleggen is niet van de ene ijsschots op de andere springen, maar samen met de gemeente 

luisterend en volhardend zo met de bijbel omgaan, dat hij zijn geheim kan prijsgeven en er een 

verstandhouding ontstaat. 

 

e. Verbannen wij zo het bezig zijn met vrede en gerechtigheid naar gemeente-avonden en 

gesprekskringen, zodat de kerkdienst opnieuw in een isolement terecht komt? Integendeel! Alleen 



maakt de gemeente die daarbij voor een rooster kiest, meer kans op verrassende ontdekkingen dan 

een gemeente die zelf voor de gelegenheid lezingen uitzoekt die (al te) naadloos bij het thema 

passen. Bovendien is er naast de lezingen en hun uitleg altijd ruimte voor informatie ter inleiding op 

de collecte en de voorbeden. En de voorbeden zelf die per definitie het kreunen van een schepping in 

barensweeën verwoorden. En de liederen die ook nooit onder het hoedje van één schriftlezing of één 

thema te vangen zíjn. De keuze voor een leesrooster is dus geen keuze tegen ruimte voor een thema 

in de kerkdienst, maar wil juist de zaak waarom het gaat bevrijden uit de al te verstikkende 

omhelzing van een op den duur contraproduktieve themadwang die mensen de keel gaat uithangen. 

Een over het gehele jaar goed gespreide aandacht voor de osmose tussen bijbel en actualiteit zal 

door zijn goede dosering veel meer uitwerken dan in één dienst een overdosis die dan weer voor een 

heel jaar genoeg moet zijn. Wie er oor voor heeft, zal ontdekken dat er tussen de roosterlezing en 

thema vaak veel meer aanknopingspunten zijn dan je op het eerste denken zou. Aanknopingspunten 

die vanwege de onverwachte invalshoek soms veel verrassender zijn dan de voorspelbare teksten die 

we er zelf bij gekozen zouden hebben.  

 

“De Eerste Dag” 

Dat is de reden waarom veel gemeenten met de nodige vrijheid het oecumenisch leesrooster van de 

Raad van Kerken volgen en zich daar in toenemende mate wel bij bevinden. ls 'De eerste Dag', want 

zo heet dat rooster, een vijfde tekstkeuze-mogelijkheid? 

Neen, want de Raad heeft beslist geen eigen rooster willen ontwerpen maar een groeimodel waarin 

de bestaande roosters de kans zouden krijgen elkaar in een soort kruisbestuiving te bevruchten, te 

corrigeren en aan te vullen. Op de rails van het klassieke liturgische jaar heeft 'De Eerste Dag' 

een driejarig rooster uitgezet van vier parallelsporen: naast de evangeliën die altijd gelezen worden 

en elke drie jaar terugkeren, wordt een van de drie andere sporen (tora of profeten of 

apostelbrieven) gelezen. En al 'rijdend' laten we soms een bepaalde periode de lichtbundel van onze 

hoofdaandacht naar een ander spoor verspringen.  Zo komt globaal eens in de (3x4=) twaalf jaar de 

hele bijbel aan de orde. Dat is geen must maar helpt wel om niet altijd en eeuwig bij de zelfde 

populaire stukjes terecht te komen. Voordeel is ook dat u een beetje weet waar u aan toe bent en u 

uzelf desgewenst wat beter kunt voorbereiden. Maar zelfs het beste rooster mag natuurlijk nooit een 

dwangbuis worden. Als er een goede reden is om er van af te wijken, moet u dat ook vrolijk doen.  

 


