
 
De meest gezaghebbende rooms-katholieke publicaties 

over de Bijbel 
zijn op internet te vinden 

 

1. Dei verbum, de dogmatische constitutie over de goddelijke openbaring.  

Van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Zie: http://www.stvitus.nl/concilie

2. Verbum Domini, Apostolische postsynodale exhortatie, van paus Benedictus XVI 

Over het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk (2010; Ned. vert. 2011)  

Zie: http://www.rkkerk.nl/media/www_inter-
ned_nl/files/kd/2011/2011_1%20apostolische%20postsynodale%20exhortatie%20verbum%20domini.pdf  

3. Publicaties van de Pauselijke Bijbelcommissie: 

3.1 ‘De interpretatie van de Bijbel in de Kerk’ (1993; Ned. vert. 1994).  

Ook over verschillende manieren van Bijbellezen en Bijbeluitleg. Zie 0317 op www.stucom.nl  
  

3.2 ‘Het joodse volk en zijn heilige geschriften in de christelijke bijbel’  

(2001; Ned. vert. 2002) Zie 0108 op www.stucom.nl. De r.-k. leer over de Joden en de joodse 
wortels van de Kerk. (113 pagina's)Met voorwoord van Joseph Kardinaal Ratzinger.  
 

3.3  'Bijbelse wortels van het christelijk handelen’  
(Pinksteren 2008, een document dat door de Pauselijke Bijbelcommissie van 2001 tot 2007 is 
voorbereid.  Nederlandse vertaling 2010: 
http://www.katholieknederland.nl/rkkerk/media/publicaties/detail_objectID718376.html  
Het gaat hier om een werkvertaling en dus nog niet de officiële eindvertaling. 

 
 
Tip: 
Lees vooral ook de Bijbel zelf. De hele Bijbel staat op www.biblija.net in negen Nederlandse 
vertalingen, twee Friese, een Groningse, vijf Engelse etc. Je kunt een tekst opgeven waarvan je dan 
verschillende vertaling naast elkaar te zien krijgt. 
 
 
De Catechismus van de Katholieke Kerk 
geeft heel veel Bijbeluitleg en schrijft ook over 
de Bijbel zelf, de Heilige Schrift, met name in 
de nummers 101 t/m 141. De nummers 134 t/m 
141 vatten het aldus samen: 
 
134   'Heel de goddelijke Schrift is slechts één 
boek en dit ene boek is Christus, want heel de 

goddelijke Schrift spreekt van Christus en heel 
de goddelijk Schrift wordt vervuld in Christus'.    
135  'De heilige boeken bevatten het Woord 
van God en, wegens hun geïnspireerd karakter, 
zijn ze werkelijk het woord van God'.     
 136   God is de auteur van de heilige Schrift, 
terwijl Hij zijn menselijke auteurs inspireert; 
Hij werkt in en door hen. Hij geeft zo de 
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zekerheid dat hun geschriften zonder dwaling 
de heilzame waarheid leren.     
 137   De interpretatie van de geïnspireerde 
Schriften moet vóór alles letten op hetgeen 
God door de heilige auteurs voor ons heil wil 
openbaren. 'Wat van de Geest komt, wordt 
alleen door de werking van de Geest ten volle 
verstaan'     
 138   De kerk ontvangt en vereert de 46 
boeken van het Oude en de 27 boeken van het 
Nieuwe Testament als geïnspireerd.     
 139   De vier evangelies nemen een centrale 
plaats in, aangezien Christus Jezus er het 
middelpunt van is.     
 140  De eenheid van de beide testamenten 
komt voort uit de eenheid van Gods heilsplan 

en zijn openbaring. Het Oude Testament 
bereidt het Nieuwe Testament voor, terwijl dit 
laatste de vervulling is van het Oude 
Testament; beide verklaren elkaar wederzijds; 
beide zijn het ware woord van God.     
141   'De kerk heeft de heilige Schriften, zoals 
ook het lichaam des Heren zelf, altijd vereerd': 
beide voeden en sturen heel het christelijk 
leven. 'Uw woord is een lamp voor mijn 
voeten, het is een licht op mijn pad' (Ps. 
119,205).    
  
Zie deze hele Katechismus van de Katholieke 
Kerk op  http://www.stvitus.nl/kkk/. In druk is 
een verbeterde versie uitgekomen: 
Catechismus van de Katholieke Kerk/. 
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