Ds. Jannica de Prenter
Verenigde Protestantse
Kerk te Brugge

CONTEXTUEEL BIJBELLEZEN
IN CORONATIJD

Van verlangen
naar project
• Eind april/ begin mei: vanuit verhalen
van eenzaamheid en gemis groeit een
verlangen naar iets nieuws.
Zie ik ga iets nieuws beginnen.
Nu ontkiemt het.
Heb je het nog niet gemerkt?

Jesaja 43:19

Zou contextueel Bijbellezen een geschikte
vorm kunnen zijn om door te praten over
corona-ervaringen?

Van verlangen
naar project
• Ds. Jannica de Prenter en Ds. Bert Dicou gaan
samen brainstormen.
• Er ontstaat een gezamenlijk project van VPKB
Brugge en Protestantse Kerk de Wijngaard
(Antwerpen-Zuid).
• Er wordt een werkpakket uitgewerkt dat aansluit
bij de context van de coronapandemie.
• Collega’s die meedachten: Inge Landman (expert
contextueel Bijbellezen in de PKN), ds. Eefje van
der Linden (vormingsverantwoordelijke VPKB –
Nederlandstalig), ds. Petra Schipper
(stadspredikant Antwerpen).

Ervaringen delen
Al vrij snel werd ervoor gekozen om ervaringen en
materiaal breed te delen:
•

•

Binnen de VPKB: met de Nederlandstalige collega’s die
het materiaal konden opvragen en nadien door een
vertaling in het Frans voor onze collega’s in Brussel en
Wallonië.
Over de grens met Nederland: via een oproep in de
nieuwsbrief ‘Op verhaal komen’ (juni 2020) en vandaag
via dit online seminarium.

Opmerkingen, vragen en feedback: JA
GRAAG! Door ervaringen te delen, leren
we van elkaar.

Werkpakket (NL/FR)
•

Uitgeschreven werkvorm +
bijlagen voor vier bijeenkomsten.

•

Vrolijk Bijbelboekje met
geselecteerde Bijbelteksten (pdf/
en in drukvorm met marges).

•

Uitnodiging voor deelnemers met
uitleg voorzorgsmaatregelen i.v.m.
corona (Belgische context!)

•

Evaluatieformulier voor
begeleiders en deelnemers.

•

Facebookbanner.

•

Flyer.

Het materiaal:
diversiteit aan vormen
•

Het werkpakket bevat materiaal voor vier middagen.

•

Deelnemers gaan aan de hand van een zelfgekozen
Bijbeltekst in gesprek over corona-ervaringen.

•

Er werd steeds gewerkt met het Bijbelboekje waar
verschillende ervaringen gegroepeerd staan, o.a.
‘ballingschap’, ‘eenzaamheid’, ‘ziekte’, ‘wachten’,
‘leven in het hier en nu’, ‘huidhonger’.

•

Er is gewerkt met een variatie van vormen: analyse,
kringgesprek (in minigroep en plenair), creatieve
werkvormen, liturgische momenten en filmpjes.

Opstelling
• Kerkzaal zoveel mogelijk
leegmaken.
• Maak een kring van stoelen op
1,5m afstand.
• Maximaal 8 deelnemers.
• Liturgische tafel in het midden
van de ruimte.
Bij bijeenkomst 2 en 3: extra ruimte
voor het uiteengaan in mini-groepjes
(3-4 personen). Kies ook daar voor een
kringopstelling of carrévorm (dit
laatste is handig voor het schrijfwerk).
In een grotere zaal of ruimte, kun je de
uiteinden van de zaal gebruiken.

Selectie van
Bijbelteksten
Ballingschap/ verlangen naar de kerk: Ps 42:1-6; Ps 55:1-15.

Gevangenschap/ afgesloten zijn: Jona 2; Jer 38:1-6; 2 Tim 1:2-10.
Ziekte en genezing: Lc 17:11-19.

Vertrouwen in duisternis: Ps 23; Ps 91; Job 19:23-27.
Leven in het hier en nu: Pr 3:1-8; Pr 9:7-12; Sirach 30:21-25.

Huidhonger/ verlangen naar aanraking: Hooglied 5:2-8; 1 Kon
19:1-9.
Wachten/ voorbereiden op: Matt 25:1-13
Kwetsbaarheid: 2 Kor 4:7-15; 2 Kor 12:5b-10; Mc 5:1-20.

Methode
De methode bestaat uit elementen die ook terugkeren
in de methodiek van Kerk in Actie, maar bevat meer
autobiografische elementen. De volgende stappen
staan centraal:
•

Zien: wat speelt er in mijn leven? Wat gebeurt er in mijn
context? Er wordt zorgvuldig naar de context gekeken
(persoonlijk, sociaal, economisch, politiek).

•

Lezen: de context van de tekst ontdekken aan de hand
van leessleutels: wat speelde er toen, hoe werd er toen
gereageerd? Welk licht werpt dit op onze eigen context
(stap 1 ‘zien’)?

•

Doen: Wat is er voor ons veranderd na het lezen van de
Bijbelteksten? Hoe zet de tekst ons aan tot (anders)
voelen en handelen? Wat neem je mee?

Vieren
•

Elke bijeenkomst begint met een
liturgisch moment.

•

Dit zorgt voor een goede sfeer en
verbondenheid tussen de
deelnemers.

•

Vanuit een grotere (paas)kaars
wordt voor elke deelnemer een
lichtje aangestoken.

•

Bij de eerste bijeenkomst wordt
aan de deelnemers gevraagd om
zich voor te stellen aan de hand
van een voorwerp.

•

Na het aansteken van de lichtjes,
afsluiten met een gedicht of gebed.

Overzicht
ANALYSE CENTRAAL
Bijeenkomst 1:
• Analyse van de context: persoonlijk, sociaal,
economisch, politiek (45-60 min).
• Vrij kringgesprek aan de hand van Gen 7:6-16 (lockdown-verhaal) als smaakmaker (15 min).
• Werkopdracht: bepalen van de eigen keuze aan eigen
werktafeltje + kort rondje in de groep (25 min).
• Afsluiting met luisterlied.
Bijeenkomst 2:
LEZEN CENTRAAL
• Verdeling in 2 mini-groepjes.
• Individuele doe-opdracht: woorden onderstrepen die
aanspreken/ * bij woorden die vreemd zijn of verzet
oproepen; tekening van de tekst (15 min).
• Bespreking in de mini-groep waarbij 2 deelnemers aan
de beurt komen – antwoorden op flappen (70 min).
• Terugkoppeling in grote groep (15 min).
• Afsluiting met luisterlied.

Planning
LEZEN CENTRAAL
Bijeenkomst 3:
• Bespreking in mini-groep: de andere deelnemers
komen aan de beurt, antwoorden op flappen (70 min).
• Individuele bezinningsopdracht (10 min).
• Terugkoppeling in grote groep (15 min).
• Afsluiting met luisterlied.
DOEN CENTRAAL
Bijeenkomst 4:
• Vrij kringgesprek naar Gen 8:13-28 en 9:20vv (20 min.)
• Filmpje rond ‘kwetsbaarheid’ – Kris Gelaude – als
opwarmer voor het gesprek (bisdom Hasselt).
• Reflectie en terugkoppeling in grote groep (60 min):
wat neem je mee? Wat ga je anders doen als er weer
een lock-down komt? Wat heb je geleerd van elkaar?
Hoe hebben de verhalen van de anderen jou
geïnspireerd?
• Afsluiting met luisterlied.

Ervaringen uit
Brugge en
Antwerpen
BRUGGE
•

Intergenerationele groep met
gepensioneerde ouderen en kwetsbare
jongeren.

•

Grote verschillen in financieel welzijn.

•

Ervaringen van eenzaamheid domineerden
het gesprek.

•

Groot verschil in angst voor het virus
tussen ouderen en jongeren.

•

Eén van de deelneemsters durfde het
verhaal in Mc 5:1-20 op haar ervaringen
van manische depressiviteit te leggen.

Ervaringen uit Brugge
Mijn gekozen tekst (Psalm 91) heeft me duidelijk gemaakt hoe
nietig de mens is tegenover de almacht van God.
De verhalen van de anderen hebben mij geleerd dat wij weer
moeten durven leven en vertrouwen moeten leren. Ik heb ook
geleerd dat ouderen soms minder behoefte hebben om buiten te
komen en dat zij terecht angstiger zijn om het virus te krijgen.

Ik ging aan de slag met 1 Kor 12:5b-10. Deze tekst heeft mij
geleerd dat het beter is om me ten opzichte van machtigere
mensen op mijn zwakheid te laten voorstaan ten einde onbegrip,
weerstand en veel ellende te vermijden. Ik stond niet meer alleen
in mijn kwetsbaarheid omdat ik leerde dat het een
gemeenschappelijke ervaring is die anderen met mij delen.
Ondanks de grote onzekerheid, overwon het vertrouwen in een
goede afloop.

Ervaringen uit
Brugge en
Antwerpen
ANTWERPEN
•

Interculturele groep met mensen uit
verschillende contexten: RK, Protestants,
kerkelijk/ niet-kerkelijk, mensen in armoede.

•

Er was geen onderscheid tussen wel of niet
thuis in de Bijbel.

•

Centraal stonden gedeelde onzekerheden en
ervaringen van gemis.

•

Een grote eerlijkheid om in alle openheid te
praten over eenzaamheid, depressieve
gevoelens, onzekerheid, moeheid, frustratie.

Ervaringen uit
Antwerpen
Als een doorgewinterde protestantse die corona heeft gehad en
veel isolement en verdriet heeft ervaren, haar geloofsvertrouwen
uitspreekt… en dat mensen in armoede hier kracht uit putten. Als
het thema eenzaamheid is en depressiviteit en ideeën worden
uitgewisseld over wat je zelf kunt doen.
Elk verhaal raakte me omdat ik ieder van deze mensen ken en
hun dit allemaal zo gun: juist nu. Ik vond het prachtig om mee
te maken… mijn PSC* mensen: dat ze zich zo goed voelden en
opgenomen. Tussenschotten weg. We zaten er allemaal als mens,
als zoekende, contactzoekende mens… opnieuw mocht ik ervaren
dat het kan en hoe mooi het kan gaan: elkaar vinden vanuit zo
verschillende achtergronden in een kerk en rond de Bijbel.
Ds. Petra Schipper – Stadspredikant in Antwerpen
* PSC = Protestants Centraal Centrum

✓ Je bent niet alleen met
eenzaamheid.
✓ We zijn allemaal kwetsbaar.
✓ Je kunt ermee leren leven.

Tijd voor
vragen…
Bedankt voor uw aandacht!

