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Het begint langzamerhand traditie te worden: de startavond van het verenigingsseizoen voor de 
hele gemeente van Amersfoort-Emiclaer. De 16+-jeugd heeft dan een behoorlijke inbreng. Waar 
op een dergelijke avond vorig jaar nog vooral ‘praatonderwerpen’ aan de orde waren, werd de 
veelzijdigheid van het programma nu uitgedrukt in een aantal workshops waarbij ook de handen 
uit de mouwen gestoken konden worden. Uitgangspunt was de geschiedenis van Jakob te Betel. 
Na lezing van dit gedeelte konden de ongeveer vijftig gemeenteleden kiezen uit vijf workshops: 
bijbelstudie, beeldhouwen uit mergel, drama, zang en een gebedsgroep. Voor deze laatste 
activiteit waren echter geen aanmeldingen. De mensen met creatief en vormend talent leefden 
zich uit op mergelsteen. Dit nadat ze de hoopvolle opmerking moesten incasseren: ‘In het ergste 
geval ga je met een zakje gruis naar huis…’ Het bijbelgedeelte werd nog eens aandachtig 
doorgenomen. De opzet was om de essentie van de tekst eruit te halen en die te verbeelden in een 
beeldhouwwerk. Met houtskool konden vormen getekend worden op de stukken mergel. Na een 
uurtje zagen, raspen en snijden mochten de resultaten er zijn: trappen, ladders en engelen in 
diverse vormen, maar ook symboliek als geloof, hoop en liefde. Deze activiteit gaf naast veel stof 
tot bezig zijn ook letterlijk veel stof: mensen met ademhalingsproblemen was van tevoren 
afgeraden aan deze workshop mee te doen…  
 
Wie problemen had om zijn adem goed te verdelen, kon wel terecht in de zaal ernaast: de 
workshop zang. Na een inventarisatieronde hoe de tekst overkwam, werden er psalmen bij het 
bijbelgedeelte gezocht. Psalmen van vertrouwen, zoals Psalm 23 en Gezang 119.  
Vervolgens werd er meerstemmig een lied ingestudeerd in het Latijn, waarvan de vertaling 
luidde: Daar waar liefde heerst en vrede, daar is God met ons. Dit meditatieve lied werd, in een 
langzaam tempo lopend, uitgevoerd in de kerkzaal. Maar voor het zover was, moesten er 
technisch nog enkele verbeteringen aangebracht worden, zoals: ‘Laat je kaak openzakken…’ 
 
Alhoewel elke workshop wel bezet werd door wat jongeren, was de dramagroep bij hen toch het 
meest in trek. De inspiratie werd op gang geholpen door een trap in de kring te zetten, waarbij 
men vervolgens nog eens aandachtig het bijbelgedeelte las. De centrale vraag was: ‘Wat heeft de 
Here met dit gedeelte te zeggen, wat roept het beeld van de ladder bij je op?’ De antwoorden 
waren zo divers als de leden van de groep: ‘De ladder is symbool voor mijn geloof. Soms val ik 
naar beneden.’ ‘Jezus is de ladder. Door Jezus kom ik bij God.’ ‘Je wordt gedragen door 
engelen.’ ‘Hoe hoog je problemen ook zijn, de ladder gaat altijd hoger.’ ‘God is altijd bij je, er is 
altijd een denkbeeldige ladder.’  
Vervolgens werd uitgebeeld hoe je deze rijkdom aan anderen mag doorvertellen: die ladder is 
geen symbool voor succes in het leven, noch voor de gedachte dat je het zelf moet maken, noch 
voor de gedachte dat je idealen in dit leven onbereikbaar zijn. Aan iedereen mogen we het 
vertellen: ‘Jezus is de weg naar God!’  
 
Eigentijds en traditioneel: voor beide elementen was ruimte deze avond. Wie de laatste zaal 
betrad, zijn oor te luisteren legde en zijn oog liet gaan over de dikke boeken die een verklaring 
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van de Bijbel geven, waande zich op een ouderwetse mannenvereniging. De enkele vrouw die de 
discussie zwijgend volgde, deed weinig aan dit beeld af. Het beeld werd bijgesteld door het 
gebruik van een beamer, waarop diverse bijbelvertalingen naast elkaar geprojecteerd werden. In 
de loop van het gesprek passeerden diverse oudvaders de revue. Ook werd er doorgeboomd over 
de vraag in hoeverre dit gedeelte geschikt is om met mensen te bespreken die God nog niet 
kennen. Dat er een taak ligt op het vlak van persoonlijke en gezamenlijke bijbelstudie, daarvan is 
iedereen wel overtuigd.  
 
Bijbelstudie in veel variaties – dat is het resultaat van de avond. Fijn om te merken dat men 
elkaar beter leert kennen in het geloof, en ook hoe mensen hun verschillende gaven inzetten 
hiervoor. Een beroep doen op andersoortige gaven dan alleen het gesprek over de Bijbel: 
misschien is dat iets ter navolging voor andere gemeentes?  


