Onderstaand een weergave van de schatten die verzameld zijn.

Company
Door tien keer bij elkaar te komen en het gesprek aan te gaan over onze existentiële omgang met de
bijbel met het oog op de verkondiging ontstond een groeiende collegialiteit. Het open worden voor
elkaar en uitspreken waar je tegenop loopt, gaf herkenning en verbinding. Deze sfeer van onderling
vertrouwen schiep ruimte voor eerlijke feedback, kritisch en opbouwend, stimulerend en
bemoedigend.
▪
▪
▪

‘Ik mis het gesprek met collega’s en werd blij van het geestelijke gesprek in deze
groep. Het was heel verrijkend, we vonden elkaar ondanks verschillende culturen. Het
deed heel goed om deze geestelijke verbinding weer te vinden’
‘Het heeft mij erg geholpen om te horen van de struggles van anderen, eigen
struggles onder woorden te brengen en eerlijk bevraagd te worden op wat ik zelf doe’
‘Samen oefenen is een helpende ervaring en horen van anderen hoe zij een tekst
lezen geeft nieuwe inzichten’

Existentieel bijbellezen
De gerichte aandacht voor je eigen omgaan met de bijbel werkte voor de meeste deelnemers als een
wake-up call. Teksten gingen opnieuw open. Bekende woorden kwamen weer tot leven. De aansprak
van de Geest werd ervaren realiteit. Eigen weerbarstigheid kwam eerlijk aan het licht. Het gaf een
nieuwe betrokkenheid op kernen van het geloof, zoals zonde, genade, vernieuwing, hoop, overgave
enz.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

‘Ik ben gewoner, zondiger en luier dan ik besefte…’
‘Het heeft me weer veel dichter bij God en mijn eigen hart gebracht’
‘Mijn stille tijd heeft weer meer vorm, inhoud en regelmaat gekregen’
‘De cursus heeft me opgescherpt om bewuster de omgang met de bijbelwoorden te
zoeken, juist ook in het preekproces’
‘Ik ben veel sterker gericht om de bijbel allereerst op mijzelf te betrekken. Waar raakt
het bij mij en hoe werkt het bij mij?’
‘Op de vraag of het lukt, moet ik eerlijk bekennen: het blijft weerbarstig. We zijn
dringend aangesproken en er is zeker wat gegroeid, maar het komt ook op discipline
aan..’

Authentiek (doorleefd en betrokken) preken
Uit de reacties van de deelnemers blijkt dat de gevolgde route inmiddels de nodige impact heeft op
het proces van voorbereiding en het preken zelf. In plaats van bij de exegese te beginnen, wordt nu
gestart bij de eigen existentie. De focus ligt daardoor meer op wat aanspreekt en/of tegenspraak
oproept. Exegese komt daarmee veel vaker in dienst te staan van de vragen die de tekst oproept en
wordt dus functioneler ingezet. De preken krijgen als vanzelf een doorleefd karakter, zijn directer
betrokken op wat er omgaat in de hoorders en worden ook door hen zelf als verrassender ervaren.
Het helpt om vrijer, onbevangener en getuigender te spreken.
▪

▪
▪

‘Ik moet me steeds verhouden tot mijn voorbeeld. Ik weet nu waar mijn kracht zit en
kan authentiek zijn. Boeken en commentaren zijn secundair!’
‘Het beeldend spreken geeft letterlijk meer zicht, ik mag het zichtbaar maken’
‘Minder breed en meer diepte. Bijbelcommentaren moeten functioneel zijn. Less is
more!’
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▪
▪
▪
▪

▪

▪

‘Ik heb geleerd dat er na mijn voorbereiding nog van alles kan gebeuren. De Geest
doet zijn werk. Ik ga onbevangener de preekstoel op’
‘Afgelopen zondag besefte ik opeens: ik geniet van de plek! Ik zie de gemeente. Ik ben
er onderdeel van… en de gemeente reikt ook wat aan, het wordt dialogisch. Er is
gezamenlijkheid. Dit heeft met de positie te maken: is het -ik en zij- of is het -wij-’
‘Ik kwam voor tips en tricks hoe kan ik beter preken. Maar ik ben verrast! Er werd
hoog ingezet met Paulus, het ging naar het hart toe, met een correctie voor mij: het
gaat niet om gevoel! Door de tekst aan bod te laten, gebeurt er iets’
‘Ik sta zelfverzekerder, opener en durf de tekst meer te laten spreken’
‘Ik merk dat de preekvoorbereiding qua lezen van naslagwerken korter is en het
overdenken meer’
‘Het heeft me veel gebracht. Vroeger was mijn preek evenwichtig. Perfectie staat
hoog bij mij en ik neem alles serieus, maar het nam me zo in beslag dat ik er
persoonlijk tussenuit glipte. Mijn studie heeft me hierin ook niet gestimuleerd om er
zelf in te komen. Nu weet ik dat ik er zelf iets van moet zien wil ik het de gemeente
kunnen laten zien’
Een gevoel van vrijheid, innerlijke vrijheid. Undefended.

.
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