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Gods liefde tot het hart van het bestaan maken: dat is wat Jezus deed en dat is de opdracht van 
de kerk, zijn lichaam. Aan de hand van een conferentie in Amsterdam, een brief van de paus en 
het feest van de presentatie van Jezus in de tempel reflecteert Erik Borgman over wat dit betekent.

Afgelopen donderdagmiddag waren we vanuit het Huis van Dominicus in Amsterdam, samen met  
vertegenwoordigers van nog zo’n vijftien projecten die in Nederland actief zoeken naar 
toekomstgerichte kerkelijke presentie. Het kader was het zogenoemde Space for Grace-
programma dat wordt georganiseerd door Porticus, de filantropische organisatie van de familie 
Brenninkmeijer, vooral bekend van C & A; zie https://www.porticus.com/en/about-us/. Space for 
Grace wil initiatieven tot vernieuwde kerkelijke aanwezigheid steunen door ze met elkaar in contact
te brengen, ze gezamenlijk te laten leren en ze financieel te ondersteunen. Het was een 
verademing om samen te zijn met mensen die enthousiast zoeken naar mogelijkheden in plaats 
van te klagen over moeilijkheden. Inderdaad: Ruimte voor Genade! Als Huis van Dominicus 
ontvangen we een deel van de subsidie voor onze coördinator van Porticus en hopen we veel te 
leren van de contacten met de andere Space for Grace-projecten. 

Dat de kerk bedoeld is als Ruimte voor Genade vieren wij deze zondag. 2 februari is veertig 
dagen na kerstmis. Deze dag sluit de kerstperiode af. De kerk herdenkt dan dat Jezus in de tempel
aan God werd opgedragen en daar verwelkomd wordt door twee oude mensen, Anna en Simeon. 
Zij symboliseren Israël dat gedurende zijn bewogen geschiedenis het verlangen naar Gods 
nabijheid en het geloof in Gods betrokkenheid levend hield en houdt. Simeon en Anna herkennen 
in Jezus het licht dat hun verlangen vervult en dat dankzij hem zal stralen voor alle volkeren (Lucas
2,30-32). Het hoort bij dit feest dat de deelnemers aan de liturgie met gezegende kaarsen de kerk 
binnengaan en zo duidelijk maken dat zij zich hun roeping realiseren om dragers te zijn van het 
licht dat in Jezus straalt. Dit licht gaat niet alleen van de kerk naar de rest van de wereld, maar 
komt ook vanuit de wereld de kerk binnen. Zoals Jezus vanuit de wereld de tempel binnenkwam. 
Niet alleen de kerk, maar de aarde is naar Bijbelse overtuiging van God (Psalm 24,1). 

Op 30 september van het afgelopen jaar, de feestdag van de kerkvader Hiëronymus (347-420) die 
de Bijbel in het Latijn vertaalde, zond paus Franciscus een brief de wereld in: Aperuit illis . Hij 
kondigde af dat de derde zondag van het jaar speciaal gewijd moet zijn aan de betekenis van de 
Bijbel. De Bijbel vertelt ons niet alleen wat eerdere generaties geloofden, maar spreekt ons aan en 
nodigt ons uit in hetzelfde geloof voort te gaan en te onderzoeken wat dit vandaag de dag 
betekent. Zo is de Bijbel, hoewel steeds dezelfde tekst, een bron van vernieuwing. Steeds opnieuw
zullen we vanuit onze situatie andere dingen in de tekst horen en steeds opnieuw zullen we vanuit 
de tekst onze situatie anders zien. Zo legt de Bijbel niet zozeer vast wat wij moeten geloven, maar 
helpt om het geloof levend en dynamisch te houden. We hebben in het Huis van Dominicus al een 
Bijbelleerhuis onder leiding van de dominicaan Henk Jongerius. Dat is er vooral op gericht de 
Bijbel beter te verstaan. Misschien is het tijd voor een activiteit die erop gericht is de Bijbel meer 
een onderdeel te maken van ons dagelijks leven. We denken erover na. 

Naast mijn computer staat een beeld van Jezus in een toga zoals in de oudheid leraren die 
droegen. Hij maakt met zijn rechterhand een gebaar dat aanduidt dat Hij spreekt en draagt in zijn 
linkerhand een boek, dat Hij niet toevallig op de plaats van zijn hart houdt.  Het symboliseert dat 
wat in de Bijbel tekst is, van Jezus het hart vormt. Er hoort een passage bij uit Palm 40: ‘Over mij 
staat in de boekrol geschreven: “Uw wil uitvoeren, mijn God, is alles wat ik wens, uw Wet is voor 
mij vlees en bloed”’ (vers 8-9). Dat is wat de kerk in het voetspoor van Jezus zou moeten zijn: 
vlees en bloed, met de Bijbel als het hart.
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