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De Nieuwe Bijbelschool gaat terug naar de oerteksten
Terug naar de bronnen, naar de oerteksten van Tenach en Evangelie. Dat
willen de initiatiefnemers van De Nieuwe Bijbelschool.
Vrijdag presenteren ze zich officieel in Amsterdam.
Door Lodewijk Born

Amsterdam | Juist nu de kerk tot in de marge is teruggedrongen, wordt de vraag
naar wat de kerk is en waar zij voor staat urgent. ,,Er is een roep om inhoud’’,
aldus dr. Ad van Nieuwpoort een van de initiatiefnemers en voorzitter van het
bestuur.
De Nieuwe Bijbelschool meent dat mensen voor ‘een antwoord’ op de urgente
(zingevings)vragen die leven in de samenleving terug moeten naar de bronnen.
,,Terug naar het getuigenis van Mozes, de profeten en Jezus. Als daar niet meer
gehoord kan worden waar het ten diepste om gaat in geloof en leven, waar dan
wel? Ik voel de wind van de Reformatie waaien: terug naar de schriften.’’
Hoop stof
Maar het is ingewikkeld om deze bron voor zichzelf te laten spreken, veel
mensen zijn immers niet meer vertrouwd met de (oude) taal van de bijbel. ,, Er
ligt een hoop stof op die er eerst moet worden afgeblazen.’’
De Nieuwe Bijbelschool wil helpen bij het opnieuw leren lezen van de oerteksten
van Tenach en Evangelie. In Amsterdam heeft Van Nieuwpoort daar op de Zuidas
al ervaring mee opgedaan.
De Nieuwe Bijbelschool ontwikkelt activiteiten voor studenten theologie,
beginnende predikanten, kerkelijk werkers, jongerenwerkers en mensen ‘die de
bijbel nog een kans willen geven’, zoals men het zelf verwoordt. Door middel van
onbevangen bijbelklassen en allerhande cursussen wil de school handvatten
bieden bij het zoeken naar een nieuw verstaan van de aloude verhalen. ,,Dat kan
op diverse locaties in Nederland. Onze eerste bezinningsbijeenkomsten met
bijvoorbeeld de jongerenwerkers van de Protestantse Kerk en zendingsmensen
uit de breedte van de kerk vonden plaats in de Amsterdamse Thomaskerk. Maar
onlangs werkten wij ook mee aan een conferentie in Duitsland en hebben we
avonden gehouden in Nijverdal, Doorn en Blaricum. Ook op Xnoizz Flevo Festival
waren we aanwezig. We zijn dus al volop bezig met diverse activiteiten.’’
Met De Nieuwe Bijbelschool is er nu een structuur waaronder diverse activiteiten
samenkomen.
Fries voorbeeld
Daarnaast ondersteunt De Nieuwe Bijbelschool het leerhuis en cursuswerk in
Nederland en omringende landen met advies en komt er een poule aan
potentiele sprekers en suggesties voor opbouwwerk. ,,Er zijn tal van leerhuizen

en bezinningsplaatsen in het land. In Friesland draaien die vaak nog op volle
toeren, maar elders in het land loopt het terug. Vaak is het een kleine groep
ouderen die het draagt met daadkracht. Deze groepen willen wij graag
ondersteunen.’’ Onder meer het Friese leerhuis de Olterperkring en ook de
Earnewâldster Rûnte heeft landelijke bekendheid; sprekers verbazen zich altijd
over de grote opkomst bij deze leerhuizen.
Van Nieuwpoort: ,,Hoe belangrijk is het niet om in deze tijd van vervlakking
waarin de waan van de dag regeert, plaatsen te hebben waar mensen kunnen
reflecteren op de basisvragen van het menselijk bestaan. Er wordt naar
gesmacht, zo merken wij alom. Wij willen dus die kleine groepen die er nu zijn
heel concreet onze hulp aanbieden. We kunnen ideeën aanreiken voor
onderwerpen en sprekers. Men kan ook onze website gebruiken om hun
activiteiten breder bekend te maken, maar we kunnen bijvoorbeeld ook helpen
met het maken van folders en werkboekjes met onze eigen huisontwerper. Heel
praktisch dus. Maar tegelijk ook inhoudelijk. Als een leerhuis in den lande dat wil
kunnen we een keer op bezoek komen en kijken of wij ook kunnen helpen om
netwerken bijeen te brengen. Vaak zijn ook predikanten maar heel alleen bezig
in hun gemeente. De Nieuwe Bijbelschool wil mensen bij elkaar brengen om het
gesprek rondom de bijbel nieuw leven in te blazen.’’
Wijffels
Ook zoekt De Nieuwe Bijbelschool naar mogelijkheden om het bijbelse verhaal
vruchtbaar te maken voor het publieke debat in samenleving en bedrijfsleven.
,,Een recent voorbeeld is dat ik bijvoorbeeld laatst werd uitgenodigd rond de
tafel bij Herman Wijffels met zijn sustainability club van bankiers. Met een korte
inleiding naar aanleiding van Lukas’ verhaal over Zacheüs kan ik het gesprek
opschudden en uit de abstracta halen. Zo worden we meer gevraagd aan de tafel
van politieke partijen, zorginstellingen, etcetera. Juist omdat de bijbel zo’n
narratief pleidooi voert voor de menselijke maat en het concrete leven met
namen en dagen, is er grote behoefte aan bezinning vanuit die
bijbelshumanistische traditie.’’
Aan De Nieuwe Bijbelschool is ook een leerstoel verbonden: de leerstoel
Miskotte/Breukelman aan de Protestante Theologische Universiteit, met als
bijzonder hoogleraar dr. Rinse Reeling Brouwer. Verder zijn aan De Nieuwe
Bijbelschool verbonden: Ad van Nieuwpoort (voorzitter), Marco Visser
(secretaris), Peter van Breda (penningmeester), Laura van Baars, Jessa van der
Vaart, Ruben van Zwieten en Teunis Zuurmond. Er komt een secretariaat onder
leiding van Mark van der Laan.
Donateurs
Met donateurs hoopt De Nieuwe Bijbelschool geld binnen halen. ,, We leven bij
de gratie van donateurs en hebben die ook hard nodig. We willen niet in
amateurisme vervallen maar van De Nieuwe Bijbelschool een kwalitatief
hoogstaand platform maken. Daarvoor is geld nodig. De activiteiten die wij
aanbieden bevatten ook prijskaartjes. Wij hopen dat meerdere mensen de

komende tijd ons initiatief zullen steunen.’’
Wat De Nieuwe Bijbelschool doet, is dat niet te vinden op de universiteiten?
,,Wat we horen van de groep jonge predikanten 2.0 is dat er wel het een en
ander wordt gemist op de opleiding. Ik spreek regelmatig beginnende
predikanten die op zaterdag met de handen in het haar zitten voor de preek van
de komende zondag. Men weet wel veel en heeft wel feitenkennis, maar de vraag
wat de bijbel vandaag ook ons moderne geseculariseerde mensen zou kunnen
zeggen krijgt te weinig ruimte. Het is allemaal praktische theologie wat de klok
slaat. Maar de meest essentiele vragen komen te weinig aan bod.’’
Verlegenheid
Dat heeft sterk met een verlegenheid te maken, meent Van Nieuwpoort. ,,De
bijbelwetenschappen zijn vastgelopen in een historisch onderzoek en de
theologie is vaak een hobby voor zeer gelovige mensen. Ik zeg het nu maar even
kort door de bocht. Maar bijbelwetenschappers zouden meer aan theologie
moeten doen en theologen meer aan bijbelse exegese. Die wisselwerking vinden
wij heel sterk in het werk van Frans Breukelman (1916-1993) bijvoorbeeld. Hij
laat zien dat die velden niet uit elkaar gehaald moeten worden, maar juist op
elkaar betrokken dienen te worden. Dán gebeurt er wat.’’
* www.denieuwebijbelschool.nl

