
 
 

   
 

Bijlage IV 

Bijbellezen met Nederlanders 

Nederlanders hebben een heel eigen cultuur en daarom ook een heel eigen manier van bijbellezen. 

Daarom volgen hieronder een aantal - misschien vanzelfsprekende - tips die behulpzaam kunnen zijn 

als je samen met hen een groep vormt. 

 

a) Rationeel  

Voor veel Nederlanders is het hoofd belangrijker dan het hart. Als ze bijbellezen willen ze alles eerst 

begrijpen met hun verstand. Lukt dat niet, omdat iets tegenstrijdig lijkt, of omdat het niet past bij hun 

waarden en normen, dan is het heel moeilijk voor ze om de tekst serieus te nemen en er in te geloven 

of te doen wat er staat. Daarom zullen ze eerst willen praten over wat er precies staat. Zelfs de 

kleinste details zijn belangrijk. Geef daar even de tijd voor. Daarna kan je ze makkelijker meenemen 

naar vragen die meer over je gevoel en over je hart gaan. 

 

b) Relatie 

Veel Nederlanders hebben hun leven netjes opgedeeld in hokjes. Dit deel is voor de familie, dit deel is 

voor het werk, dit deel is voor de kerk en dan is dit deel voor de bijbelgroep van de kerk. Ze zullen niet 

automatisch contact met je zoeken buiten het kader van de groep. Ze zullen je wel groeten als ze je 

tegenkomen, maar het komt misschien niet in ze op dat het een logische stap is om ook eens op 

andere momenten met elkaar af te spreken en leuke dingen samen te doen. Als je dat wel leuk zou 

vinden kan je het gewoon aan ze vragen. Heel direct, want anders komt het waarschijnlijk niet binnen. 

Je kan bijvoorbeeld gewoon iets zeggen als: Zullen we nog eens een keer afspreken?  Als ze ‘nee’ 

zeggen betekent dat niet dat ze je niet mogen. Het betekent waarschijnlijk vooral dat ze in hun 

overvolle agenda geen gaatje kunnen inplannen. 

 

c) Op tijd komen 

Een Nederlander komt bijna altijd op tijd. Als hij te laat komt zal hij je dat laten weten, ook als het 

maar vijf minuten is. Dit is een heel belangrijke waarde voor hem. Als je hem zou willen beledigen 

moet je een half uur te laat komen op de afspraak. Hij zal voelen dat je hem minacht en onbelangrijk 

vindt en dat je niet met hem wil praten. Mocht dit vaker gebeuren, dan kan je bijna zeker weten dat 

hij niet meer naar de groep wil komen. Probeer je hier aan aan te passen, ook al is het voor jou niet zo 

belangrijk. Onthoudt: Nederlanders hebben wel veel klokken, maar weinig tijd. 

Ook als het regent is dat meestal geen reden voor hem om te laat te komen of thuis te blijven. Ze 

zeggen dan tegen elkaar: ‘Je bent niet van suikergoed.’ of ‘Je bent een stevige Hollandse meid hoor’. 

Alleen als het hard onweert komen ze soms een beetje later. 

 

d) Direct 

Als een Nederlander iets wil of vindt zal hij dat in het algemeen eerlijk zeggen. Hij kijkt je daarbij recht 

in de ogen, dat leert hij als kind al, en zegt vervolgens: ‘eerlijk gezegd….’  In dat geval is hij niet 

onbeleefd of onaardig. Hij doet dan juist erg zijn best om het goed te doen. Het is één van de 

belangrijkste waardes die Nederlandse kinderen meekrijgen in de opvoeding.  Ze hebben er weinig 

gevoel voor dat dat onbeleefd zou kunnen zijn. In een bijbelgroep zou een Nederlander best direct 



 
 

   
 

kunnen zeggen: ‘Dat zie je fout, het is zo en zo’. Hij wil je dan niet beschamen, maar ziet je juist als een 

serieus te nemen gesprekspartner. 

 

e) Bijbelgebruik 

Voor veel christen Nederlanders is de Bijbel wel belangrijk voor wat betreft de inhoud, maar heeft dat 

weinig te maken met het boek zelf. Ze zullen er slordig mee omgaan, het op de grond leggen, 

misschien zelfs een vlieg ermee dood slaan als het zo uitkomt. Het betekent niet dat ze niet eerbiedig 

zijn voor God, het betekent een extreme scheiding tussen het voorwerp en de betekenis ervan. Als je 

hier moeite mee hebt, zou je dit hun uit kunnen leggen, ze zullen er dan waarschijnlijk rekening mee 

proberen te houden. 

Verder zijn er nogal wat Nederlandse christenen die het goed vinden om de inhoud van de Bijbel heel 

kritisch te bekijken. Klopt het wel?  Ook zullen ze vaak de vragen heel op zichzelf betrokken 

overdenken: Wat kan ik hier mee? Dit komt omdat ze al vanaf de kleuterschool geleerd hebben om 

kritisch te denken en overal een individuele mening over te vormen en niet in eerste instantie de 

mening van de groep te volgen. Voor hen is dit een grote deugd. Wetenschap, als het meten van de 

empirische werkelijkheid, is voor hen over het algemeen belangrijker dan de mystieke werkelijkheid. 

 

f) Gastvrijheid 

Als de bijbelleesgroep bij een Nederlander thuis gehouden wordt, dan zal hij meestal zijn huis 

opruimen en koffie en thee zetten. Op de tafel staat waarschijnlijk een schaal koekjes klaar. Als het 

een oudere Nederlander betreft, mag u niet zelf een koekje van die schaal pakken voor hij het u 

aanbiedt. Hij zal dat waarschijnlijk maar één keer doen en daarna de schaal wegzetten. Dat betekent 

niet dat hij u beledigen wil. Het is zijn manier van gastvrijheid tonen.  

Het is niet nodig bij Nederlanders thuis de schoenen uit te trekken. Dat zijn ze niet gewend. Als u het 

op prijs stelt dat ze dat bij u thuis wel doen kunt u dat gewoon vragen. Uit zichzelf zullen ze daar niet 

zo snel aan denken. 

 

g) Spontaniteit 

Veel Nederlanders zullen beheerst reageren. Ze zijn het niet zo gewend om emoties te laten zien. Dat 

vinden ze snel overdreven. ‘Doe maar gewoon’ is hun motto. Ze vind het over het algemeen niet erg 

als jij wel je emoties laat zien, maar weten niet altijd daar goed op te reageren. Meedoen met 

uitbundig klappen, dansen of heel luid bidden zullen ze meestal niet doen. Dit betekent niet dat ze 

niet blij of betrokken zijn. Veel Nederlanders zijn niet gewend dat heel duidelijk te uiten. 

 

h) Hiërarchie 

Voor Nederlanders zijn er weinig hiërarchische regels in een gespreksgroep. Iedereen mag een mening 

hebben, dat wordt zelfs verwacht. Het is ook heel normaal om iemand die meer geleerd heeft of een 

hogere maatschappelijke positie heeft tegen te spreken. Als je als pastor aan tafel zit is het normaal 

dat iemand die minder weet niet alleen vragen stelt, maar het ook niet met je eens is en dit zegt. Dit is 

niet onbeleefd voor een Nederlander. Het gelijkheidsdenken zit in zijn genen. Zij vinden het ook 

belangrijk dat zoveel mogelijk mensen iets zeggen in de groep en dat niet één persoon te veel praat. 

Ze zullen hem dan proberen te onderbreken. 



 
 

   
 

 

i) Wegblijven 

Als een Nederlander de groep niet meer leuk vindt, zegt hij niet beleefd dat hij een beetje ziek is, maar 

zegt gewoon dat hij niet meer komt omdat hij het niet meer leuk vindt. Hij snapt niet dat dat 

beschamend over kan komen. Je kan dan naar hem toe gaan en vragen waarom hij het niet meer leuk 

vindt. Hij zal het je waarschijnlijk precies vertellen. Als hij er lang genoeg over gesproken heeft met je 

en ‘eerlijk’ zijn hart heeft kunnen luchten zal hij misschien weer opnieuw komen. Hij heeft dan niet het 

idee dat hij zijn gezicht verloren heeft. 

 

j) Taboes voor Nederlanders 

Hoewel Nederlanders het erg belangrijk vinden om overal eerlijk over te zijn, zijn er toch een aantal 

taboes. Het verschilt natuurlijk van persoon tot persoon, maar over het algemeen praat je niet over 

wat hij verdient (dat vindt hij heel erg),  wat zijn huis kost (dat is echt ongepast), je zegt niets over zijn 

gewicht (dan is hij beledigd), je vertelt niets over je seksleven aan oppervlakkige kennissen (ook niet 

als vrouwen onderling) en als je vindt dat zijn kinderen potentiele huwelijkspartners voor de jouwe 

zijn, zeg je dat ook niet (dat vindt hij heel gek en misschien zal hij je uitlachen). Een toenemend taboe 

in de Nederlandse samenleving is het praten over je geloof. Dat zal je mogelijk bij de mensen op de 

kring minder aantreffen, maar kan je op je werk bijvoorbeeld wel tegenkomen. 

Je kan wel verwachten dat Nederlanders aan jou directe vragen zullen stellen, bijvoorbeeld: Waarom 

ben je gevlucht? Wonen je ouders hier? Heb je werk? etc.  Probeer het rechtstreeks te zeggen als je 

hier niet over zou willen praten. 

 

Hoewel de verschillen tussen culturen groot zijn en er veel dingen zijn waar je tegen aan kan lopen, is 

het toch belangrijk en leerzaam om te investeren en met mensen vanuit verschillende achtergronden 

samen bijbel te lezen. Het werpt zeker vruchten af. Je zult veel van elkaar leren, je leert nieuwe mensen 

kennen en waarderen als broeders en zusters, je vindt elkaar in Jezus Christus en met elkaar ben je ook 

een getuigenis van hoop in de samenleving.  

 

 


