
Gemeente Bijbel School (GBS) 

Gemeente Bijbel School. Al eens aan gedacht?  

Wat kun je eigenlijk verwachten wanneer je donderdagavond om acht uur present bent om de GBS-

avond bij te wonen? Een preek van twee uur? Geenszins.  

Maar wat kun je dan wèl verwachten?  

In de eerste plaats is er een thema dat min of meer gezamenlijk wordt vastgesteld. Meestal is dat 

een Bijbelboek of een gedeelte daarvan. Voorbeeld: de laatste avond van het vorige seizoen ging 

over Simson. Misschien denkt u: ‘O, dat verhaal ken ik al. Gaat over die man die enorme kracht in zijn 

haren had.’ Ha! Mis! Begrijpelijk dat u dat denkt maar het ligt net even anders.  

Martinus Nijhoff schreef een dichtbundel onder de titel ‘Lees maar, er staat niet wat er staat.’ 

Daarmee bedoelde hij dat het vaak moeilijk is (oude) teksten te duiden. Nijhoff is niet meer onder 

ons maar wij hebben dominee Werner Gugler! Hij kan ons helpen teksten te doorgronden door ze uit 

te leggen en te interpreten. Is Werner dus alwetend op het gebied van Hebreeuwse teksten en de 

literaire mores van tientallen eeuwen geleden? Nee. Maar hij weet wel de weg. Hij kan ons door de 

teksten leiden; hij kent parallellen in andere Bijbelteksten die ontegenzeggelijk van belang zijn bij het 

lezen van de Bijbel. Hij kent literaire structuren die in onze tijd minder gebruikelijk zijn maar die een 

ander licht kunnen werpen op de desbetreffende tekst. En – ook niet onbelangrijk - hij heeft altijd 

leuke, fraaie dia’s! 

Zoals gezegd: Werner weet de weg. Dat zou er op kunnen lijken dat de aanwezige GBS-scholieren 

(tjonge, wat een oubollige naam…) een avond onderuitgezakt moeten luisteren naar die genoemde 

preek. Niets is minder waar. Er is ruimte voor andere meningen en ideeën. Er is ruimte voor discussie 

en het stellen van vragen; vragen waarop Werner soms een fraai antwoord heeft maar ook vragen 

waarop hij het antwoord schuldig moet blijven. De teksten staan echter centraal en zijn leidend voor 

het verloop van de avond.  

Dus: houdt u van close reading, het uitpluizen van teksten en vindt u de geschiedenis van de Bijbel 

interessant en inspirerend? Of wilt u graag meer weten over de Bijbel voor de verdieping van uw 

geloof? Overweeg dan om komend seizoen de Gemeente Bijbel School te bezoeken. Met koffie en 

koek. 

GBS: Geestverruimend, Boeiend, Speciaal. 


