
Verslag bijbel verhalen lezen met medelanders 

 

  
 

In het najaar van 2019 is er, in het Kapittel,  een start gemaakt met het lezen van bijbel verhalen. 

Het idee is om samen met mensen met een migratie achtergrond; medelanders, vanuit 

verschillende perspectieven te onderzoeken wat de verhalen ons vandaag te zeggen hebben. 

Wij hebben het eerst drie keer uitgeprobeerd en samen gelezen uit het evangelie van Markus. 

Wij lezen de Bijbel niet in de eerste plaats om helderheid te krijgen over teksten van meer dan 

2000 jaar oud, maar ook om helder te krijgen hoe wij vandaag kunnen handelen.  

 

De groep is gestart vanuit het geloof dat de oude verhalen uit de Bijbel een geschenk zijn aan 

mensen van vandaag; dat ze mensen op de been kunnen brengen en toestanden kunnen 

veranderen; dat ze dragers zijn van potentieel gedrag; dat ze een bijdrage kunnen leveren in 

interculturele ontmoetingen en conflicten. We hebben samen gelezen in het Gronings, het Fries, 

het Engels, Saramaccaans, de taal van een van de stammen uit Zimbabwe en van Kameroen en 

varianten uit de Nederlandse vertaling. Wij hebben daarmee een ontmoetingsplek gecreëerd 

voor mensen uit de kerk en voor mensen uit verschillende culturen, christelijke 

geloofsgemeenschappen en continenten.  

 

Deze ontmoeting  heeft de aanwezigen geleerd om over eigen grenzen heen te denken.  

De mens is van natuur geneigd om in hetzelfde vaarwater te blijven.  

Dat voelt het meest vertrouwd aan. Of….. de eigen cultuur eerst; ‘ons kent ons en wij doen het 

met elkaar’, wordt er soms gezegd.  Maar pas als je uit het vaarwater durft te stappen, wordt je 

eigen wereld groter. Dan wordt je met andere culturen geconfronteerd en met de verschillen van 

die andere culturen. Dan komt er ruimte voor het elkaar echt leren kennen. Voor ONT-MOETEN. 

 

Het blijft al met al voor de meesten nog even spannend om aan te schuiven en om elkaar in 

gelijkwaardigheid te ontmoeten.  

We hebben het geprobeerd en gaan in het voorjaar van 2020 ermee verder. Om uit te vogelen 

hoe gastvrijheid mensen met een andere achtergrond naar ons toetrekt.  

De data voor de volgende bijeenkomsten zijn 29 januari 2020, 26 februari 2020 en 25 maart 

2020 in het Kapittel, Kaakheem 4. Aanvangstijd is 19.30u.  

Opgave voor deelname kan bij Saskia Treu op telefoonnummer 0684669324.   

 

 


