Methode & praktijk
Samen bijbelstudie doen en elkaar leren kennen
Veel broeders en zusters komen naast hun mannen- en vrouwenvereniging ook in andere
groepen bijeen om samen de Bijbel te bestuderen.
Doelgericht leven
In Bergentheim lazen twee vrouwen het boek Doelgericht leven van Rick Warren. Zij plaatsten
een oproep in het plaatselijke kerkblaadje om met hen mee te lezen en erover te praten. Zo
ontstond er een groep van negen vrouwen en twee mannen, in leeftijd variërend van 26 tot 64
jaar, waarvan de vrouwen ook lid zijn van een vrouwenvereniging. Ze komen één keer per
veertien dagen bij elkaar bij een van de leden thuis.
Namens hen schrijft Dinie Wijnholt-Kompagnie uit Bergentheim: ‘Meestal wordt de avond
geopend met een lied, soms met een verhaal of een gedicht, en/of gebed door degene die ons
ontvangt.
We praten vanuit twee hoofdstukken, die we thuis al gelezen hebben, en al pratend komen we
onze eigen moeiten, zorgen en ook vreugdevolle dingen tegen. Dat te kunnen delen met elkaar is
geweldig om mee te maken. We zien van elkaar de gaven die ieder geheel persoonlijk heeft
ontvangen. Het betekent voor ons dat wij het heel fijn hebben.
We hebben elkaar beloofd dat persoonlijke dingen die verteld worden, in de groep blijven.
We willen graag met elkaar verder, ook als dit boek uit is. Doordat we los van elkaar ons hebben
opgegeven, hebben wij elkaar gevonden. Wij missen bijna nooit een avond!’
Bijbelstudie met mensen die je niet zelf uitkiest
Als broeders en zusters zijn we door God aan elkaar gegeven om elkaar te leren kennen op basis
van het geloof in zijn Woord. Het is goed om elkaars geestelijke gaven te delen om zo door
elkaar bemoedigd te worden.
In dit licht van aan elkaar gegeven zijn, vertelt ook Inge Schuring uit Ede-Zuid over een
bijzondere vorm van bijbelstudie. Samen met haar man Klaas zette ze negen jaar geleden een
vereniging op, bestaande uit acht groepen met mensen uit de hele gemeente, die één keer per
maand op een zondagavond bijeenkomen.
‘Het belangrijkste doel van deze verenigingsavond was toch wel het beter leren kennen van
gemeenteleden.
Daarnaast kwam de opzet ook voort uit een behoefte om als echtpaar aan bijbelstudie te doen,
zodat je het samen over de Bijbel hebt, samen een onderwerp voorbereidt en de avond samen
beleeft. Uiteraard is deze vereniging niet alléén voor echtparen.
Ieder jaar rouleren de groepen, zodat je meer gemeenteleden leert kennen. Een jaar samen
bijbelstudie schept een band.
Dus na afloop van dat jaar gaan alle namen in de hoge hoed, schudden maar, en een nieuwe
combinatie van gemeenteleden ontstaat.
Het ene jaar ligt de groep je dus beter dan het andere jaar, maar daar kies je voor bij deze
verenigingsvorm. Dus niet kiezen voor een clubje mensen dat jou persoonlijk ligt, maar in het
licht van het aan elkaar gegeven zijn door God, ook mensen verwelkomen die je minder goed
liggen. Dit vind ik erg positief hieraan!’
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Na een aantal jaren heeft Annemarie de Jong, samen met een ander gemeentelid, de coördinatie
van Inge en Klaas overgenomen. Ook zij noemt het als zeer positief dat de groepjes willekeurig
gevormd worden.
‘Juist de jaarlijks wisselende samenstelling van de groepen, soms ook met mensen die tegenover
elkaar staan, werkt mee aan een beter begrip voor elkaar en het elkaar beter leren kennen. Het
werkt echt gemeenteopbouwend.’
Is de zondagavond dan geen nadeel? Inge meent dat de zondagavond het meest geschikt is om
samen aan bijbelstudie te doen. ‘Door de week is samen een avond weg meestal niet mogelijk, en
ook speelt de moeheid na een werkdag op zondag geen rol. Toch is het met het groter worden van
de kinderen op een gegeven moment niet fijn meer om beiden op zondagavond weg te zijn.’
In de loop van de jaren is het aantal groepjes wel minder geworden. De oorzaak hiervan is niet
duidelijk, mogelijk dat het wijkgericht werken binnen de gemeente hierin een rol speelt. Voor
elke zomervakantie wordt de hele gemeente via een briefje geïnformeerd over de
bijbelstudievereniging en tegelijk opgeroepen om mee te doen. Opvallend is dat zich dan vooral
jonge gemeenteleden aanmelden.
Annemarie wilde met de coördinatie van het geheel stoppen, maar kon geen opvolger vinden.
Zodoende is deze manier van bijbelstudie twee jaar geleden gestopt.
Vorig jaar is er toch weer een start gemaakt door een aantal jonge mensen, o.a. door Tjitske Stoit.
Er zijn weer drie groepen die één keer per maand bij elkaar komen. De leeftijd van deze
gemeenteleden ligt tussen 25 en 60 jaar. Tjitske vertelt dat ze op een vereniging zit met mensen
van dezelfde leeftijd, waardoor je veel dezelfde kant op gaat denken. De zondagavondvereniging
is voor haar een goede manier om gemeenteleden te leren kennen. Haar verwachting was dat de
oudere en jongere leden tegenover elkaar zouden staan, en dat er felle discussies zouden zijn. Ze
vindt het heel fijn en bemoedigend te ontdekken dat oud en jong in veel dingen van de Bijbel
hetzelfde denken, en dat ze allemaal graag bezig zijn met de Bijbel.
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