
Jaar van het Woord
2020

De band tussen de Heilige Schrift en het geloof van de 
gelovigen is diep. Het geloof komt voort uit het luisteren 
en het luisteren is gebaseerd  op het woord van Christus 
(vgl. Rom. 10, 17), daarom betekent de uitnodiging 
die eruit voortvloeit, voor de gelovigen de noodzaak 
en het belang  om te luisteren naar het Woord van 
de Heer, hetzij bij het liturgisch handelen, hetzij in het 
persoonlijke gebed en de persoonlijke overweging.

De zoetheid van Gods Woord zet ons ertoe aan allen 
die wij ontmoeten in ons leven, deelgenoot hiervan te 
maken om de zekerheid van de hoop die het bevat, tot 
uitdrukking te brengen (vgl. 1 Petr. 3, 15-16). 

De bitterheid komt, op haar beurt, vaak bij het 
vaststellen hoe moeilijk het voor ons is het Woord 
consequent te  beleven of bij het aan den lijve 
ondervinden dat het wordt afgewezen, omdat het niet 
als waardevol wordt beschouwd om het leven zin te 
geven. Daarom is het noodzakelijk om nooit aan Gods 
Woord gewend te raken, maar om zich ermee te voeden 
om zo onze relatie met God en onze broeders en 
zusters te ontdekken en ten diepste te beleven.

Moge de zondag die aan het Woord wordt gewijd, 
in het volk van God de religieuze en volhardende 
vertrouwdheid met de Heilige Schrift doen groeien, 
zoals de gewijde schrijver al in oude tijden leerde: 
“Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart” 
(Deut. 30, 14).

Aperuit illis,
Paus Franciscus
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Voorwoord

Op 30 september 2019, aan het begin van het jaar van de 1600ste 
verjaardag van de dood van de h.Hiëronymus publiceerde paus 
Franciscus een apostolische brief “motu proprio” waarmee de 
zondag van Gods Woord wordt ingesteld voor de Kerk. Hiermee 
bepaalt de paus dat de derde zondag van de Tijd door het jaar 
wordt gewijd aan de viering, de overweging en de verspreiding 
van Gods Woord. 
De dag die wordt gewijd aan de Bijbel, wil niet “een keer per jaar” 
zijn, maar een keer voor héél het jaar, omdat wij er dringend be-
hoefte aan hebben vertrouwd en intiem te worden met de Heilige 
Schrift en de Verrezene , die niet ophoudt het Woord en het Brood 
te breken in de gemeenschap van de gelovigen (Aperuit illis, nr.8).

Om aan deze behoefte tegemoet te komen heeft de Katholieke 
Bijbelstichting voor de periode van de derde zondag door het jaar, 
26 januari 2020, tot en met de gedachtenis van de h.Hiëronymus, 
30 september 2020, een uitgave verzorgd met korte dagelijkse 
schriftteksten, en overwegingen en gebeden daarbij.

God spreekt zijn Woord, ook in een enkel bijbelvers. Het Woord 
Gods in de Schrift is performatief (Aperuit illis, nr.2), dat wil zeggen: 
het schept zijn eigen actualiteit. Het vraagt om een antwoord. Dat 
antwoord is het geloof van de hoorder. Geloof begint niet met het 
aanvaarden van stellingen, maar met het bewustzijn dat God zelf 
tot ons spreekt. Geloof wordt geleefd in het luisteren, doen en 
vieren van Gods Woord.

Het is de hoop van de samenstellers dat deze verzen uit de liturgi-
sche lezingen en de overwegingen en gebeden de lezer/es helpen 
dieper in te gaan op het Woord van God.

Mgr. J. Liesen
Diaken V. de Haas





5 januari

26 derde zondag door het jaar; zondag van het Woord van god.
Jesaja 8,23-9,3; psalm 27; 1 Korintiërs 1,10-13.17; Matteüs 4,12-23

Schriftwoord – Het volk dat in het donker wandelt ziet een 
groot licht: een licht straalt over degenen die wonen in het land 
van doodse duisternis. Gij hebt hun blijdschap vermeerderd, hun 
vreugde vergroot.

Jesaja is vanouds een profeet van de hoop. Velen lazen en lezen 
hem graag omdat hij allen hoop geeft, zeker hen die in wanhoop 
of uitzichtloosheid verkeren. Licht moet er schijnen voor velen. 
Vreugde mag er zijn bij allen. De tekst van Jesaja roept op om 
na te denken. De gedoopte heeft licht ontvangen van Jezus zelf. 
Doet hij/zij wat Jezus vraagt: namelijk zelf licht te zijn tot troost en 
vreugde van anderen?

Gebed – God, U schenkt het leven aan allen. U nodigt mij uit om 
uw licht te laten stralen voor velen. Dat zij hun hart openen en uw 
geschenk ontvangen. Dat zij stralen van vreugde als zij de weg van 
Jezus ontdekken. Laat het licht van uw Woord schijnen over heel 
de wereld. Amen.

27 maandag in Week 3 door het jaar 
2 Samuël 5,1-10; psalm 89; Markus 3,22-30

Schriftwoord – Mijn trouw en mijn genade leiden hem; mijn 
Naam zal hem de zege schenken; zijn hand laat Ik hem leggen op 
de zee; zijn rechter op de stromen in het oosten.

Psalmen zijn gebeden, maar ze leren op hun eigen manier ook 
meer over God en over het Verbond dat Hij sloot met ons. God 
sluit een verbond met mensen die Hij roept. Hij kiest mensen uit 
die zijn woord in praktijk brengen. Hij koos David; Hij kiest velen. 
Hij roept ieder mens bij naam om een teken van trouw en genade 
te zijn.

Gebed – God, U roept ieder van ons in uw dienst. U geeft ons uw 
trouw en uw genade. Dat is de bron van ons leven. Geef dat wij uw 
roepstem verstaan en op onze beurt tekens van trouw en liefde 
zijn waar we ook gaan. Versterk in ons de kracht van uw Geest, dat 
al wat we doen een dienst mag zijn. Amen.



januari 6

28 dinsdag heilige thomas van aquino
2 Samuël 6,12-19; psalm 24; Markus 3,31-35

Schriftwoord – Ziehier mijn moeder en mijn broeders. Want 
mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil van 
God volbrengen.

Wij moeten een dienaar zijn (…) Wie zo handelen, zullen kinderen 
zijn van de hemelse Vader. Zij zijn bruid en broeder en moeder 
van onze Heer Jezus Christus. Bruid, zijn wij wanneer de getrouwe 
ziel door de heilige Geest met Jezus Christus verbonden wordt. 
Broeder, wanneer wij de wil van de Vader doen. Moeder, wan-
neer wij Christus in ons hart en lichaam dragen door de liefde en 
een zuiver en oprecht geweten, en Hem baren door heilige daden. 
(heilige Franciscus van Assisi)

Gebed – God, U heeft ons familie gegeven, bloedverwanten, maar 
ook zielsverwanten. U geeft ons mensen die met ons naar uw 
waarheid zoeken. Mensen ook die met elkaar uw wil willen doen 
volgens het evangelie. Geef dat wij groeien in verbondenheid met 
elkaar. Dat wij in alles uw wil volbrengen. Amen.

29 Woensdag in Week 3 door het jaar
2 Samuël 7,4-17; psalm 89; Markus 4,1-20

Schriftwoord – De Heer kondigt aan dat Hij voor u een huis zal 
oprichten (…). Uw huis en uw koninklijke macht zullen altijd stand-
houden; uw troon staat vast voor eeuwig.

Mensen beloven van alles, ook aan God. God maakt aan David 
duidelijk dat Hij degene is op wiens belofte wij mogen vertrouwen. 
De tekst is een les voor ons. Hij vraagt ons om naar onze eigen 
inspanningen te kijken. Doen we wat we doen in samenwerking 
met God? Bouwen we op zijn genade die ons helpt? De belofte van 
God is helder. Hij heeft ons in zijn dienst geroepen. Zo worden wij 
opgenomen in zijn grote heilsgeschiedenis.

Gebed – God, U schenkt ons al het goede. U wijst ons de weg om 
te groeien in daadkracht en in wijsheid. Als wij ons biddend tot 
U keren, schenk ons dan de kracht om dat te doen wat Jezus, uw 
Zoon, ons vraagt, namelijk uw wil te doen. Amen.



7 januari

30 donderdag in Week 3 door het jaar
2 Samuël 7,18-19.24-29; psalm 132; Markus 4,21-25

Schriftwoord – Gij hebt uw volk Israël voorgoed bevestigd als uw 
volk en Gij, Heer, zijt hun God.

Vanaf het moment dat God Abraham riep, is er een volk ontstaan 
dat JHWH als de ene God ging vereren en aanhangen. Hij ging een 
verbond met hen aan. In Jezus Christus heeft God alle mensen 
geroepen lid te worden van zijn volk. Een volk dat tot zegen is van 
heel de aarde.

Gebed – Heer Jezus, U bent de zoon van David. In U houdt zijn ko-
ningstroon voor eeuwig stand. In U ook mogen wij weten dat we 
geënt zijn op de olijfboom Israël. Zo zegent U ons. Maak ons wijs 
en laat ons tot zegen zijn van allen die wij ontmoeten. Gij die leeft 
in eeuwigheid. Amen.

31 vrijdag heilige johannes don Bosco
2 Samuël 11,1-17; psalm 51; Markus 4,26-34

Schriftwoord – God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid, 
delg mijn zondigheid in uw erbarmen. Was mijn schuld volkomen 
van mij af, reinig mij van al mijn zonden.

Elke vrijdag bidden we in het getijdengebed deze psalm. Elke vrij-
dag mogen we ons bezinnen op ons doen en laten. Wat hebben 
we deze week gedaan om het licht brandend te houden? Op welke 
manier is het kwade in ons geslopen? Of hebben we de chaos de 
overhand laten nemen? Het is goed om elke week, beter elke dag, 
terug te kijken op de dag: wat was goed? Wat vraagt om vergeving?

Gebed – God, U ontfermt U over ons in uw barmhartigheid. Met 
moederlijk geduld en vaderlijke hand leidt U ons op onze weg. Wij 
vragen U op voorspraak van de heilige Johannes Don Bosco: blijf 
altijd ons nabij. Begeleidt ons op onze weg. Blijf met ons doen wat 
uw vaderhart U ingeeft. Amen.


	Kaft 1– Jaar van het Woord 2020
	Extract Jaar van het Woord 2020

