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1. Gespreksgroepen over ‘Verdieping in bibliodrama’ 
 

1.1. Gespreksgroep 1.  Katia, Magda, Ilse, Hilde: begeleiding: Jean 

 

Startvraag: 

Hoe ben je in je eigen begeleidingspraktijk met bibliodrama met ‘verdieping’ bezig 

geweest? Waar en hoe tracht je diepgang te brengen in het spel? 

 

Kan je daar eens wat meer over zeggen wat je daar allemaal onder verstaat? 

 

Het spel van de spelers verdiepen kan op verschillende domeinen. Op het vlak van : de gevoelens 

en gedachten, de overwegingen in de rol en de keuzen die men maakt; Ook op het terrein van de 

betekenisgeving, zin en waarden Je kan in een spel ook vragen naar inspiratie en oriëntatie, naar 

geloof,vertouwen, Het Alomvattende, God….  Je kan verdieping in de hand werken door je 

verhaalkeuze, de spelsetting de vraagstelling, de begeleidingskeuzen, de uitwisseling.. Je kan 

inspelen op de verschillende werkterreinen van bibliodrama  m.n. aspecten van de eigen persoon, 

het bijbelverstaan, maatschappelijke aspecten, God en geloof, de communicatie in de speelgroep,  

of het gekozen inhoudelijke thema. 

 

Ik ben daar nooit echt ‘bewust’ mee bezig geweest. Diepgang dat gebeurt of het gebeurt niet. 

 

Als het diepgaand geweest is dan is het goed. 

 

Wat houdt dat voor je in ‘diepgang’? Wanneer gebeurt dat in bibliodrama? 

 

Als de kinderen bij zichzelf stilstaan. Als ze over zichzelf verwonderd zijn. Als ze uitspraken 

doen die ze niet van zichzelf verwachten of die je als leerkracht niet van hen verwacht. 

Vb. een meisje vraagt: Had je dit gekund zonder je geloof Mozes? 

 

Als je als begeleider voelt dat er een overeenkomst is tussen de gespeelde rol en het kind in de 

realiteit. 

 

Als de rol die ze spelen bevestigend werkt voor de identiteit van het kind 

 

Als het spel het kind sterker maakt. 

 

Je houdt niet altijd een goed gevoel over van een bibliodramaspel omdat het wat oppervlakkig 

blijft, omdat de rijkdom die we hier ervaren hebben er niet doorkomt. 
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Maar voor veel mensen is het ook de eerste keer dat ze spelen.  

Als mensen al één stap verder kunnen zetten dan hun vertrekbasis, hun beginsituatie dan moet je 

al tevreden zijn.  

Ja, soms zijn dat heel gewone, voor ons vanzelfsprekende dingen.  

Zoals luisteren naar elkaar. Als jongeren een heel spel  naar elkaar geluisterd hebben dan is er 

iets enorms gebeurt 

Over hun geloof spreken. Sommigen spreken voor het eerst daarover. De ouders van de 

catechisten bijvoorbeeld. In de kerk komen deze mensen nooit aan het woord. Ze zijn heel blij 

alleen al omdat ze zelf iets hebben ‘mogen’ zeggen door zo’n bibliodrama. En dat dit 

gewaardeerd wordt. 

De mensen zijn blij dat ze een keer rondom geloof met elkaar hebben kennisgemaakt. 

 

Ik speel vaak bibliodrama met mijn kinderen zonder dat ik enig idee heb, ik speel gewoon in op 

wat er komt. Het spelen op zich van die verhalen werkt bij kinderen door. Ze hebben ook niet 

direct dat inzicht zoals wij. Soms komt er iets heel sterk uit, maar dat gebeurt dan, ik doe daar 

eigenlijk niets aan. Ik weet niet hoe je dat kan doen ‘verdiepen’. 

 

Ik heb geleerd dat het spel vertragen door vragen te stellen, goed helpt om zich meer bewust te 

worden om zichzelf vragen te stellen. 

 

Ook het bibliodrama goed voorbereiden helpt bij het verdiepen. Zich voorstellen hoe de rollen 

kunnen begrepen worden, welke motieven de figuren kunnen hebben en daar dan vragen bij 

bedenken. 

 

Door je eigen doelen te stellen met het bibliodrama. We moeten meer zoeken naar doelen die 

helpen verdiepen. 

 

We moeten ook leren in welke richtingen we kunnen verdiepen. 

 

Ik zie wel wat er gebeurt! Wat ik aanvoel als belangrijk, daar ga ik op in. 

 

Ik heb schrik om te verdiepen, ik durf niet echt meer als ik al die kwetsuren zie waarmee 

jongeren te maken krijgen. Ik heb daar schrik van dat ik het erger maak. Dat ik dat niet kan 

begeleiden. Ik weet niet hoe ik daar mee moet omgaan in bibliodrama. 

 

 

1.2. Gespreksgroep 2.  Lies, Katelijn, Lia, Willie  begeleiding Liliane 

 

Verdiepen is: 

 - spelers verder brengen dan waar ze staan 

- visie verbreden 

- gevoel verbreden 

- geloof openbreken – verruimen – exploreren 

- vertrouwen met het verhaal – in prima conditie zijn als begeleider 

- verdiepend vragen – durven gaan 

- verhaal kaderen in de groep 

- doorvragen 

- op niveau van de deelnemers 

- juiste keuze van het verhaal – ervaren ‘het verhaal gaat over mij’ 

  

Wij zijn nog bezig geweest over drie cirkels: comfort zone, stretch zone, panic zone. Het is de 

bedoeling om als begeleider in je comfort zone te zitten. En de deelnemers laten schommelen 
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tussen comfort – stretch en dan weer naar comfort. In de stretch zone kunnen deelnemers leren, 

verdiepen, nieuwe dingen ontdekken, enz. Het is aan ons als begeleider om deelnemers niet in de 

paniek zone te brengen of daar in te laten zitten! 

 
1.3. Gespreksgroep 3:  Mily, Georges, Anne, Toine begeleiding Katelijne  

 

Het verdiepende van bibliodrama ligt opgesloten in de doelen ervan. 

Bij het voorbereiden aandacht besteden aan de verdiepende elementen. 

De tweede ‘medespelende’ begeleider kan mee de ‘toon’ zetten. 

De spelers brengen zelf diepgang aan, de begeleider dient er op verder te spelen. 

 

Zich inleven in een rol is eigenlijk al een eerste vorm van verdieping. 

Er is een brug vanuit de rol naar jezelf als persoon. 

De keuze van de rol is al meebepaald door wat je als persoon raakt 

 

De uitwisseling voldoende ruimte geven en de verschillende domeinen apart bevragen, helpt om 

bewust de aandacht te richten op de verschillende terreinen en doelen van bibliodrama. 

 

Hoe kan je gericht verdiepen? 

- Door de keuze van een welbepaald verhaal (met voldoende diepgang) 

o Door wat je er zelf in ziet en ontdekt als begeleider 

o Door wat je rond leest en studeert 

o Daar de tijd van het jaar die mee inwerkt op het thema 

- Door de inkleding van de ruimte, die uitnodigt, sfeer schept, verdicht…. 

- Door de spelers goed te beluisteren en van nabij te volgen. 

- Door open te staan als begeleider voor wat zich toont 

- Door verwonderend te kijken, aandachtig voor het mysterieuze, het heilige… 

- Door als begeleider te vertrouwen, ‘trust the proces’ 

- Door het maken van tijd….. en ruimte…. 

 

 

1.4. Gespreksgroep 4. Tisj, Willy, Wim, Agnes  begeleiding Erik 

 

Startvraag: 

Wat houdt dat voor je in ‘diepgang’? Wat noem jij ‘diepgang’ in bibliodrama? 

Als bv. iemand, al dan niet in een rol, tegenover Jezus een houding aanneemt en zich hierbij 

persoonlijk innerlijke geraakt weet. 

 

Als de deelnemer zicht krijgt op het eigen innerlijke proces, zijn groei of kan benoemen waar hij 

op dat moment ‘staat’ in het leven. 

 

Een bewustwording van een ‘onbewuste’ laag. Dit hoeft voor mij niet eens verwoord te worden. 

 

Als de speler in zijn rol ‘naar binnen’ is kunnen gaan, ‘gevoeld’ heeft, eigen associaties heeft 

gemaakt. Als ‘het’ (de ganse beleving) iets uitdrukt van zichzelf. 

 

Verdiepen heeft voor mij iets te maken met ‘fragmenten’ ont-dekken. Die hoeven niet allemaal 

als een puzzel te passen, maar ze tonen wel iets van het ware gelaat. 

 

Als begeleider gebruik ik mezelf als instrument om af te toetsen of ik raak aan de ‘verdiepende’ 

laag. Als het ‘spiegelt’ in mij (intuïtie) mag ik erop vertrouwen. Toch besef ik dat ik blijvend 
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waakzaam moet zijn voor verkeerde interpretatie … zowel van wat er bij de ander leeft als wat er 

in mij geroerd wordt. 

 

Als ik verbinding kan maken met mijn eigen leven(sverhaal). 

 

Voor mij gaat het om een zichtbaar ‘bewustwordingsmoment’ bij een speler. 

 

Als iets (tijdens een spel of uitwisseling) zijn weg vindt van hoofd naar buik. 

 

 

Hoe ben je in je eigen begeleidingspraktijk met bibliodrama met ‘verdieping’ bezig 

geweest? Hoe tracht je diepgang te brengen in het spel? 

 

Ik besef dat ik het ‘verdiepende’ niet zomaar te sturen heb. 

 

Met wisselend succes. Het is voor mij sterk doelgroep-afhankelijk. 

 

Wat me bezighoudt is: Moet ik als begeleider expliciteren wat ik wel zie en de deelnemer/speler 

(nog) niet ziet? 

 

Ik ervaar als ik binnen een gegeven thema kan werken, waar de groep reeds op diverse wijze 

rond gewerkt heeft, dan werkt bibliodrama ‘versterkend’. 

 

Ik vind de momenten van ‘stilte’ ontzettend belangrijk. Doorheen gebaar en intonatie kan je 

hiermee een ruimte rond iemand creëren die hem toelaat bij de diepere lagen te komen. Bijv. na 

een vraag aan een speler de hand in aanreikende vorm openhouden, geduldig wachtend op een 

antwoord. 

 

Door middel van een opwarming of andere introductie-oefeningen maak ik de groep 

ontvankelijk voor de diepere lagen.  

 

Heel mijn ‘uitnodigende’ begeleidershouding wekt bij de deelnemers een openheid op de diepere 

lagen in henzelf. Hetzelfde geldt voor het vertrouwen, noodzakelijk om deze diepte te kunnen 

ervaren, eventueel te verwoorden. 

 

Ik let er voor op dat ik zelf een rustige indruk geef aan de groep. Mijn bewegingen door de 

ruimte hoeven niet jachtig te zijn. De ruimte zelf vind ik ook een belangrijk aspect. Deze is bij 

voorkeur niet rommelig of chaotisch, maar eerder sober en kans biedend om tot rust te komen. 
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2. Bijbelteksten : Jezus met Elia en Mozes op de berg 
 

2.1. Marcus Hoofdstuk 9 

 

[2] Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar 

Hij met hen alleen was. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, [3] en zijn kleren werden 

schitterend wit, zoals geen bleker op aarde ze maken kan. [4] Elia verscheen hun samen met 

Mozes, in gesprek met Jezus. [5] Petrus zei daarop tegen Jezus: ‘Rabbi, het is maar goed dat wij 

hier zijn; laten wij drie hutten maken, voor U een, en voor Mozes een, en voor Elia een.’ [6] 

Want hij wist niet wat hij moest zeggen; zo vol ontzag waren ze. [7] Er kwam een wolk die hen 

overdekte, en er klonk een stem uit de wolk: ‘Dit is mijn geliefde Zoon; luister naar Hem.’ [8] 

Toen ze rondkeken, zagen ze ineens niemand meer, alleen Jezus was bij hen. [9] Terwijl ze van 

de berg afdaalden, bezwoer Hij hun niemand te vertellen wat ze gezien hadden, voordat de 

Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan.  

Willibrordvertaling 

 

[2] Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar 

ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, [3] zijn kleren gingen 

helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. 

[4] Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. [5] Petrus nam het 

woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een 

voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ [6] Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze 

waren door schrik overweldigd. [7] Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk 

klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’ [8] Ze keken om zich heen en 

zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond.  [9] Toen ze de berg 

afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat 

de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan 

Nieuwe Bijbel vertaling 

 

 

2.2. Mattheus. Hoofdstuk 17 

 

[1] Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge 

berg* op, waar Hij met hen alleen was. [2] Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante. Zijn 

gezicht ging stralen als de zon en zijn kleren werden wit als licht. [3] Opeens verschenen hun 

Mozes en Elia, in gesprek met Hem. [4] Petrus zei daarop tegen Jezus: ‘Heer, het is maar goed 

dat wij hier zijn. Als U wilt, zal ik hier drie hutten maken, voor U een en voor Mozes een en 

voor Elia een.’ [5] Hij was nog niet uitgesproken of daar kwam een lichtende wolk die hen 

overdekte, en opeens klonk er een stem uit die wolk: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik 

vreugde vind. Luister naar Hem.’ [6] Toen de leerlingen dat hoorden, wierpen ze zich op de 

grond en werden ze vreselijk bang. [7] Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: ‘Sta op 

en wees niet bang.’ [8] Toen ze hun ogen opsloegen, zagen ze niemand meer dan Jezus alleen. 

[9] Terwijl ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Vertel niemand van dit visioen voordat 

de Mensenzoon uit de doden is opgewekt 

Willibrordvertaling 

 

[1] Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge 

berg op, waar ze alleen waren. [2] Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht 

straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. [3] Plotseling verschenen aan hen 

Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. [4] Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: 

‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor u, een voor 
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Mozes en een voor Elia.’ [5] Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende 

wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem 

vind ik vreugde. Luister naar hem!’ [6] Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en 

verborgen uit angst hun gezicht. [7] Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, jullie 

hoeven niet bang te zijn.’ [8] Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen.[9] Toen ze 

van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Praat met niemand over wat jullie hebben gezien 

voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’ 

Nieuwe Bijbel vertaling 

 

 

2.3. Lucas. Hoofdstuk 9. 

 

 [28] Ongeveer een week na deze woorden nam Hij Petrus, Johannes en Jakobus mee en ging Hij 

de berg op om te bidden. [29] Terwijl Hij aan het bidden was, veranderde Hij van uiterlijk en 

werden zijn kleren stralend wit. [30] Ineens waren er twee mannen met Hem in gesprek. Het 

waren Mozes en Elia, [31] die in heerlijkheid verschenen en over zijn heengaan spraken, de 

voleinding van zijn leven in Jeruzalem. [32] Petrus en de anderen waren overmand door slaap; 

toen ze wakker werden, zagen ze zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij Hem stonden. [33] 

Toen die weer van Hem wilden weggaan, zei Petrus tegen Jezus: ‘Meester, het is maar goed dat 

wij hier zijn; laten wij drie hutten maken, een voor U, een voor Mozes, en een voor Elia.’ Hij 

wist niet wat hij zei. [34] Terwijl hij nog sprak, kwam er een wolk* die hen overdekte; ze 

schrokken toen ze in de wolk terechtkwamen. [35] Uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn 

uitverkoren Zoon; luister naar Hem.’ [36] Toen de stem klonk, bleek Jezus alleen te zijn. Zij 

zwegen hierover en vertelden destijds aan niemand wat ze hadden gezien.  

Willibrordvertaling 

 

[28] Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd ging hij met Petrus, Johannes en Jakobus de 

berg op om te bidden. [29] Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht 

en werd zijn kleding stralend wit. [30] Opeens stonden er twee mannen met hem te praten: het 

waren Mozes en Elia, [31] die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het 

levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. [32] Petrus en de beide anderen waren 

in een diepe slaap gevallen; toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de 

twee mannen die bij hem stonden. [33] Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei 

Petrus tegen Jezus: ‘Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten opslaan, een voor 

u, een voor Mozes en een voor Elia,’ maar hij wist niet wat hij zei. [34] Terwijl hij nog aan het 

spreken was, kwam er een wolk aandrijven, die een schaduw over hen wierp; ze werden bang 

toen de wolk hen omhulde. [35] Er klonk een stem uit de wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn 

uitverkorene, luister naar hem!’ [36] Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze 

zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien. 

Nieuwe Bijbel vertaling 
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3. Enkele exegetische commentaren en associaties bij de tekst 

Jezus beleeft moeilijkheden en tegenwerking in het realiseren van zijn roeping: een gezondene 

van God te zijn midden zijn niet-begrijpend volk. Lijden en dood staan hem mogelijk te wachten. 

 

Met Petrus, Jakobus en Johannes zoekt Jezus Gods nabijheid. Hij gaat niet alleen, hij is niet 

alleen. Op de Olijfberg op het eind van zijn leven laat hij de leerlingen achter en gaat alleen 

verder. Aan het kruis roep hij zijn godverlatenheid uit. "Gij bad op enen berg alleen", dichtte 

G.Gezelle. 

 

Een berg beklimmen is inspannend en vraagt kracht en 

uithouding. Een berg geeft uitzicht en oriëntatie. Een plaats 

waar hemel en aarde elkaar raken. Een berg geeft de nabijheid 

van God aan. Het verhaal wordt geassocieerd bij de berg 

Tabor. 

 

Bidden is een zoeken naar oriëntatie en naar een contact met 

God. Jezus trekt zich meermaals terug op eenzame plaatsen 

(om te bidden) 

 

Het gebeuren vindt plaats op de zevende dag, de Sabbat  

Op de rustdag gedenkt men hoe God met mensen omgaat en 

wat je eigen oorsprong, verantwoordelijkheid en bestemming 

is.  

 

Het Taborverhaal valt te typeren als een ’topervaring’.  Zoals de politieke ‘top’ontmoetingen en 

regerings’top’onderhandelingen?  

 

Een ‘top’ ervaring is mogelijk een: eyeopener, aha Erlebnis,  disclosure experience, openbaring, 

contrastervaring, roeping, visioen, zien soms even…?  

 

Bij topmomenten lopen we op onze toppen, leven in de wolken, krijgen vleugels en een stralend 

gelaat. 

 

Jezus in gesprek met Mozes, de man van de Thora (de richtlijn, de wegwijzer) en Elia, de 

voorman van de Profeten (de kritische wegbereiders) De twee grote boekrollen uit Jezus tijd. 

Met hen spreekt Jezus over zijn heengaan...zijn doortocht, zijn exodus. 

 

Mozes ging de berg de Horeb op, waar God hem nabij komt in een 

wolk. Hij komt ‘stralend’ met de Thora, de Wet, de stenen tafelen, de 

tien geboden in de hand, de berg afgedaald.  

 

 

 

De profeet Elia, ontmoedigd in zijn strijd 

tegen machtswellust, zocht hij heil na een 

tocht door de woestijn, op een hoge berg, de 

Karmel. Had God zich aan hem niet 

geopenbaard in een zachte bries, een zachte 

koelte?  
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 In het licht van Wet en Profeten krijgt Jezus zijn ware gedaante. Het zijn, zijn twee lichtende 

voorbeelden. Jezus straalde toen hij hun vertrouwde gestalten aanwezig wist. 

 

Verhelderend licht, schitterende kleren en een witte wolk onderstrepen dat het al even Pasen 

lijkt. Ze geven mogelijk verhalenderwijs een vooruitkijk op wat later volgt. 

 

Een wolk, beeld van Gods aanwezigheid en Gods ontmoeting uit het eerste, oude testament 

(gods wolk gaat voor) overdekt, omsluit, omarmt, Jezus met een stem: ‘Dit is mijn geliefde 

Zoon. Luister naar Hem’. Het klinkt als een tedere liefdesverklaring. Hier wordt liefde 

geopenbaard. Het gebeuren herinnert aan de doop van Jezus waar hij zichzelf als ‘Zoon van 

God’ bekent.  

 

Petrus' voorstel om drie tenten te bouwen kan meerdere verwijzingen inhouden. Verwijst het 

naar ter plaatse willen blijven om de zaligheid van het moment vast te houden? Verwijst naar de 

ark van het verbond in een tent bij de woestijntocht van het volk Israël? Verwijst het naar de 

naderende moeilijkheden in Jezus leven zoals bij de woestijn? Verwijst het naar de Thora van 

waaruit Jezus, Mozes en Elia uitgaan? Verwijst het naar de aanwezigheid van God? Verwijst het 

naar het engagement, het onderweg zijn (tenten  behoren bij trekkers niet bij blijvers)? Verwijst 

het naar de herkenning door Petrus van Jezus als gelijklopend met de twee andere grootheden?   

 

Op het jaarlijkse loofhutten-feest bouwen de Joden tenten, hutten met palm- en olijftakken als 

herinnering aan de woestijntocht uit Egypte. Op de berg (Tabor) worden de tenten niet gebouwd. 

Jezus daalt af, een woestijntocht, harde realiteit, een kruisweg.  
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4. Bibliodramaspel met als thema: Verdieping 
 

4.1. Algemene doelen 

 

Al bibliodrama spelend het thema ‘verdieping’ centraal te stellen: zowel in verhaalkeuze, de 

spelsetting, speelwijze en begeleidingsaanpak, als door de inhoudelijke gerichtheid van de 

spelers en in de uitwisseling van belevingen en ervaringen. 

 

Doorheen het bibliodramagebeuren ervaringen  van ‘verdieping’ van de eigen 

levenswerkelijkheid opdoen.  Op het vlak van : gevoelens en gedachten, overwegingen en 

keuzen; betekenisgeving, zin en waarden; inspiratie en oriëntatie. Op de verschillende 

werkterreinen van bibliodrama (eigen persoon, bijbel, maatschappij, God en geloof, 

groepservaring, thema) 

Reflecteren op de eigen spelervaringen en deze verbinden met de eigen concrete, actuele 

levenswerkelijkheid. 

 

Als bibliodramabegeleider, doorheen het eigen spel en dat van anderen, het thema ‘verdieping’ 

beschouwen in de speluitwerking en de begeleidingsaanpak: zowel op het vlak van de doelen, de 

verhaalkeuze, de spelsetting, het spelverloop en de begeleidingstussenkomsten, als in de 

inhoudelijke uitdieping van het verhaalthema in de rollen, de spelsituaties en de uitwisseling. 

 

4.2. Lezing van het verhaal Lc. 9, 28-36  Jezus op de berg met Mozes en Elia 
28] Ongeveer acht dagen 

nadat hij dit had gezegd ging 

hij met Petrus, Johannes en 

Jakobus de berg op om te 

bidden. [29] Terwijl hij aan 

het bidden was, veranderde 

de aanblik van zijn gezicht 

en werd zijn kleding stralend 

wit. [30] Opeens stonden er 

twee mannen met hem te 

praten: het waren Mozes en 

Elia, [31] die in hemelse 

luister verschenen waren. Ze 

spraken over het levenseinde 

dat hij in Jeruzalem zou 

moeten volbrengen. [32] 

Petrus en de beide anderen 

waren in een diepe slaap 

gevallen; toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij 

hem stonden. [33] Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: 

‘Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes 

en een voor Elia,’ maar hij wist niet wat hij zei. [34] Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam 

er een wolk aandrijven, die een schaduw over hen wierp; ze werden bang toen de wolk hen 

omhulde. [35] Er klonk een stem uit de wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister 

naar hem!’ [36] Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval 

en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien. 

(Nieuwe Bijbelvertaling) 
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4.3. Uitwisseling van associaties en toelichtingen bij het bijbelverhaal  

 

Welke belevingen, gedachten, bedenkingen of vragen komen er spontaan bij je op bij het 

beluisteren van het verhaal? 

Als je kijkt naar de verschillende personages in het verhaal, wat kan je over hen vertellen zodat 

iedereen wat aanvullende gegevens krijgt over  deze figuren? Jezus, Elia, Mozes, Petrus, 

Johannes, Jacobus, Stem uit de wolk. 

Wat kan je vertellen over de betekenissen van andere gegevens uit het verhaal : Taborberg,  

stralend witte kleding, wolk, bidden, slapen, tenten… 

 

4.4. Spelverloop toelichten 

Het spel verloopt in drie delen  

Twee spelvormen m.n. een roldoorleving en een groepsinteractiedrama 

Er na volgt een uitgebreide uitwisseling van ervaringen 

 
4.5. Spelverloop 

 

4.5.1. Roldoorleving: Jezus en de leerlingen onderweg  en boven op de berg. 

 
- Bijkomende verhaalinhoudelijke doelen 

Het dramatiserend ervaren van het symbolisch beklimmen (in een spiraal) van een heuvel-

bergtop als uitgekozen leerlingen op uitnodiging van Jezus. 

Het  (op eigen wijze) aanwezig 

zijn bij het gebed van Jezus op de 

berg en deze ervaring 

verwoorden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Speelveld 

In de ruimte worden in een grote 

spiraalvorm een lange rij stenen 

gelegd die de weg naar de top van 

de berg verbeelden. De top van de 

berg is aangegeven met doeken, 

die tegelijk symbolisch een 

‘heilige plaats verbeelden. 
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- Speelwijze 

 

- De bijbeltekst wordt opnieuw gelezen 

- Vier  deelnemers die in deze spelronde willen spelen, kiezen elk één van de rollen: 

Jezus, Jacobus, Johannes of Petrus. De anderen spelen mogelijk kort: de andere 

leerlingen (die achterblijven) 

- Jezus nodigt de drie leerlingen uit met hem de berg te beklimmen en met hem te zijn 

bij het bidden op de berg. De speler die de rol van Jezus opneemt, neemt het initiatief 

bij het begin van het spel, na het begininterview (alle spelers worden gevraagd zich 

kort in hun rol voor te stellen). 

- Het gaan naar de top (gesymboliseerd in een, op de vloer, met stenen uitgetekende 

spiraal) wordt gespeeld en beleefd op eigen (persoonlijke) wijze 

 In stilte, al pratend , elkaar bevragend, achter elkaar, samen, twee aan 

twee, afzonderlijk, snel, traag… 

 Bevraagd op belevingen, overwegingen, verhoudingen (door 

begeleiding) 

- Het biddend aanwezig zijn op de top (op eigen wijze) krijgt ook voldoende 

belevingsruimte. De top is gesymboliseerd als ‘heilige’ ruimte,  daartoe is ze met 

grijze, bruine, groene doeken bekleed.  

 Ieder wordt uitgenodigd een eigen houding aan te nemen en deze te 

doorleven 

 Ieder spreekt kort uit wat er aan belevingen boven op de berg Tabor 

door hem heen gaat. Hoe is het voor je om op deze berg te zijn? 

- Na elke scène worden de spelers ontrold en wordt de bergtocht met andere 

deelnemers herspeeld. 

 

- Aandachtspunten. 

Het spel wordt gespeeld volgens de speelwijze van de werkvorm’ ontmoetingsspel’ ( Zie boek: 

bibliodrama begeleiden. Wegwijzers voor de praktijk. pp. 173-179.)  De begeleider geeft dus op 

voorhand duidelijk het spelverloop en de werkwijze aan. Zijn interventie beperkt zich (zo veel 

mogelijk) tot het begininterview waarbij de spelers zich hun rol toe-eigenen en de slotvraag 

waarmee de spelers in hun rol, naar hun belevingen op de berg worden gevraagd. 

 

Vragen bij het begininterview kunnen zijn:  

- Wie ben je? Hoe beleef je het om door Jezus meegevraagd te worden? 

- Hoe voelt het om straks 

naar boven de berg op 

te klimmen? 

- Wat hoop je er te 

vinden? 

- Wat wil Jezus 

eigenlijk? 

- Waarom vraag je 

Petrus, Johannes en 

Jacobus mee naar 

boven? 

- (Hoe) (Wat) heeft dit 

gebeuren met je 

uitzicht op je 

levenseinde te maken? 

- Wat hoop je er te vinden, te ervaren…? 
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Vragen bij de stilte-, meditatie-, gebeds-beleving op de berg. 

- Hoe ervaar je dit gebeuren op 

deze berg? Formuleer kort en 

bondig. 

- Wat wil je nog graag zeggen bij 

deze belevingsmomenten op de 

berg? 

- Vertel eens wat er met je is 

gebeurd op deze berg. Hoe heb 

je het ervaren? Heb je gebeden, 

geslapen, uitgekeken over het 

landschap, stilte ervaren, iets 

van de aanwezigheid van Elia 

of Mozes gemerkt, iets van de 

wolk gezien, een Stem 

gehoord…? 

Bij de spelopstelling dien je als begeleider voor een voldoende lange weg op het speelveld naar 

de bergtop uit te tekenen. De praktijk leert dat spelers die tijd nodig hebben om voldoende in hun 

rol, in de sfeer en in voeling met de betekenissen van het verhaal te kunnen komen.  

 

 

4.5.2. Groepsgericht drama: Jezus in gesprek met Mozes en Elia. 

 

- Mogelijke spelopstellingen 

Spelopstelling1. 

Elia         Stem uit de wolk (God)   Mozes 

 

 
Leerlingen            Jezus     Leerlingen 

                 

Spelopstelling2.               

Leerlingen     Stem uit de wolk (God)  Leerlingen 

     

 
Elia           Mozes 

                      Jezus      
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Spelopstelling3. 

 

Stem uit de wolk (God) 

 

 

Jezus            Mozes   

 

          Elia 

 

Leerlingen 

 

Spelopstelling4. 

 

Stem uit de wolk (God) 

 

Mozes 

 

Leerlingen 

               Elia 

 

Jezus  

     

 

- Suggesties voor verkennende en verdiepende vraagstellingen bij de diverse personages 

Algemene startvragen bij het interview van elk personage. 

Wie ben je? Waar ben je? Waarom ben je hier? Wat doe je hier? 

Vragen aan Jezus: 

Wat betekent bidden voor je? Waarom bid je boven op een berg?  

Wat is de meerwaarde? 

Link met leerlingen: 

Wie is er bij je? Waarom deze mensen? 

Wat verwacht je van hen? 

Nu is je kleed stralend wit. Wat betekent dit 

witte van je kleed nu?  

Link met Mozes en Elia: 

Welke betekenis heeft Mozes/Elia voor je? 

Verlang je naar hen?  

Ook zij stonden ooit op een berg? Is dat 

vergelijkbaar met dit moment? 

Mozes was de man van de uittocht. Hij wist 

het vuur brandende te houden?  

Elia riep het volk op om terug te keren naar 

hun roots, hun geloof. 

Wanneer heb je voor het eerst van deze 

personages/figuren gehoord?  

Hoe en wat wordt er over hen verteld? 

Wil ook jij de mensen bevrijden? En van 

wat wil je ze dan bevrijden? (angsten?). 

Wil ook jij de mensen terug brengen tot de 

ware godsdienst? Hoe, op welke manier? 

Wat geeft jou kracht? 
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Link met Stem in de wolk: 

Heeft de stem in de wolk ooit nog tot je gesproken?  

Welke betekenis heeft zij voor jou?  

Wat doet het jou als deze stem zo spreekt? Hoe voelt dat aan?  

Wat is de eigen betekenis die je ervaart 

Vragen aan de leerlingen: Petrus, Johannes, Jacobus 

Wie ben je? Waarom zijn jullie maar met drie?  

Ben je blij dat Jezus je heeft meegevraagd?  

Wat doet dat met je: gevraagd worden?  

Zijn de andere leerlingen soms jaloers? 

Heb jij een goede band met Johannes/Petrus/Johannes? 

Link met Petrus: 

Waarom wil je hier drie tenten bouwen?  

Link met Jezus: 

Een tijdje terug vroeg Jezus: Wie ben ik volgens jullie? Wat is je antwoord hier op 

Jezus praat de laatste tijd over dood  en de derde dag… Weet je wat dit betekent? 

Waarom heeft Jezus jou meegenomen? Heeft dit een speciale reden?  

Gaat Jezus wel eens vaker de berg op? Heeft Hij iets met bergen? En jij?  

Bid jij ook? Tot wie bid je dan? 

Jezus zijn kleed werd stralend wit en zijn aanblik verandert. Heb jij dit gezien?  

Wat roept dit bij je op? Wat betekent dit voor je verder? 

Link met Mozes/Elia: 

Wat is volgens jou de betekenis van Mozes en Elia voor/in Jezus leven?  

Wat weet je precies van hen? Welke betekenis heeft dit voor jou? 

Link met de stem in de wolk: 

Heb je de wolk gezien? Wat roept dat bij je op?  

Heb je de stem gehoord? Welke woorden klonken er in je oren? 

Heb je gehoord dat de stem zei: ‘Dit is mijn zoon, de uitverkorene, luister naar 

hem’. Wat wil de stem hiermee zeggen, denk je? Hoe versta je dit?  

Vragen aan Mozes 

Wie ben jij? Welke relatie heb jij met de berg?  

Straalde  je zelf ook toen je vroeger van de berg Sinaï naar beneden kwam?  

Ken jij de stem uit de wolk?  

Wat betekent zij voor jou? 

Mozes, Wat heb jij voor de Thora gedaan?  

Jezus heeft vaak moeite met de Thora.  

Wat doet je dat? 

Zie je gelijkenissen tussen jouw eigen 

levensweg  

en die van Jezus? 

Wat denk je dat hij uit jouw leven zou 

oppikken?  

Welke raad zou je hem geven?  

Is er een gelijkenis tussen jou dood,  

die van Elia en die van Jezus? 

(zie ook algemene vragen bij Elia) 

Vragen aan Elia 

Welke relatie heb jij met de 

berg?  

Je zocht vaak naar de nabijheid 

met God. Waarom? Welke kracht zocht je op?  

Ken jij de stem uit de wolk? Van waar? Wat betekent zij voor jou? 
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Elia, hoe is het om naast Jezus  

en Mozes te staan? 

Hoe kijk je naar de leerlingen?  

Wat zou je hen willen zeggen? 

De leerlingen zien jou en Mozes en Jezus  

als witte verschijningen.  

Wat moeten ze zich daarbij voorstellen?  

Wat moet dit bij hen oproepen? 

(zie ook algemene vragen bij Mozes)  

 

Vragen aan de Stem uit de wolk 

Tot wie spreek jij? Waarom spreek jij op 

 deze moment tot Jezus? 

Is het toevallig dat Jezus met Mozes en 

Elia in gesprek is? 

Wat is de betekenis van de wolk? Hoe 

moeten we dat verstaan?  

Heb je iets speciaals met een berg en 

met wolken? 

Wat bedoel je met: ‘Dit is mijn zoon’? 

Waarom moeten mensen naar Jezus 

luisteren? 

Waarom verschijnen Mozes en Elia  in 

het blikveld van de leerlingen? 

Wat zou je over je zoon aan de mensen willen zeggen?  

Wat zou je aan je zoon nog willen zeggen over zijn leefwijze? 

 

- Uitwisseling 

 Wat heb je als verdiepend ervaren tijdens het spel? 

 Welk nieuw inzicht in het verstaan van de bijbeltekst is er bij je opgekomen? 

Welke betekenisvolle verbindingen tussen de spelervaringen en je leven zie je? 

Wat in het spel was voor jou inspirerend of oriënterend en waarom? 

Welke maatschappelijke relevantie heb je tijdens het spel herkend? 

Heeft dit spel iets voor je Jezusbeel, Godsbeeld of geloof betekend? 
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5. Reflectie bij de spelervaring: Jezus op de berg Tabor 
 

5.1. Waarin zat voor jou het verdiepende. Welk effect had dit op je beleving?  

Wanneer, op welke momenten in het spel heb je dit ervaren? 

 

1. 

De ontdekking van mijn verhouding 

met Johannes, Petrus en Jezus 

De stem van de stilte 

Doorgaand, gaandeweg al heb ik het 

niet altijd kunnen opnemen 

Contact met Jezus, waar het op aan 

komt , met de ‘steen’ in de hand. 

Tijdens het interview met mijn eigen 

rol ‘Stem’ 

 

2.  

De tocht (naar de bergtop) effectief 

gaan. Het onderweg zijn 

Een doel hebben 

De stilte 

‘De Stem in de wolk bracht in zijn tussenkomsten een extra dimensie voor alle spelers’ 

‘De sterke ervaring hebben bij het boven op een berg zijn in de aanwezigheid van Jezus, Mozes, 

Elia kan maar gevoeld worden als je eerst letterlijk die tocht hebt gegaan in het bibliodrama’ 

 

3. 

De ruimte voor de stilte 

Het zoeken naar een eigen rol en het gaandeweg inleven 

De vele interviewvragen, de grote waaier aan vragen bracht diepgang in de figuren 

 

 

4. 

De medespelers die naar de diepte gaan , geven aanzet om hetzelfde doen 

“Ik zag mensen die voor zichzelf makkelijk naar de diepte gaan. Het is hun werk, hun roeping, 

hun leven… Dat geeft aanzet om hetzelfde te doen.” 

 

5. 

In de bespreking bij de associaties bij het verhaal (na de1ste lezing) bij de beelden en figuren. 

In de vragen bij de interviewronde (bij mezelf en de anderen). 

In wat medespeler inbrengen vb. ‘het beeld van de wolk die doorlaat en toch verhult’. 

Het afronden van het spel in één woord. 

 

6. 

Het bewust worden van het ‘Al-één’ 

De intensiteit van het moment:  Jezus - Mysterie achter de wolk  met de vragen en antwoorden 

van de spelers. 

De beweging van de Stem in de wolk naar Jezus toe 

Het Mysterie zit in Je Zelf 

 

7.  
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In het interview werd mijn rol duidelijk. “De beleving werd daardoor zo intens en duidelijk, veel 

verder dan wat zich op het eerste moment aandiende” 

Door als toeschouwer in gedachten ,in het hoofd , met je buik te mogen meespelen, of zelfs in 

gedachten te spelen nog voor je in het spel kwam.  

 

 

 

8. 

Het verdiepende zat in het gesprek na het verhaal. 

“In het  me begeven in de rol, eerst aarzelend en war passief, daarna met een wat duidelijker 

beeld van de plaats waar ik stond in het verhaal” 

 

9. 

De ophelderende informatie vooraf aan het spel, de setting van het verhaal in de brede context. 

“Uit de rol van anderen werd me soms ten volle zichtbaar waar het werkelijk om gaat, en dat 

werd ook aan anderen even zichtbaar” 

 

10. 

In het beluisteren van wat andere spelers zeggen en de wijze waarop ze hun rol invullen. 

Door te luisteren naar wat Mozes zei en in de Stem van de wolk. 

Toen de Stem (van de wolk) toe stapte op Jezus 

Toen Jacobus wegging van de wolk en naar Jezus toe stapte 

Het interview helpt om dieper in je rol te komen. 

 

11.  

‘Wanneer het lukt om je OPEN te stellen voor het verhaal en de stap te zetten om een rol te 

kiezen en in het je duidelijk herkennen in de rol van een ander. Dit geeft vertrouwen en dit voel 

je lijfelijk.’ 

 

12. 

Het gebeurde al in de verhaalkeuze: ik heb iets met dit verhaal 

Stiltemoment op de berg 

Het spelgebeuren rond mysterie en ervaring 

“Ik heb de spanning van het begin gevoeld en de intensiteit voelen toenemen naarmate ik me 

meer herkende in de andere rollen (Mozes, Stem achter de wolk) Ik heb een heel sterk ontroering 

gevoeld toen de stem  uit de wolk naar me toekwam. Ik voelde al langer het verlangen om bij die 

Stem te zijn, maar ik kon de beweging  niet maken omdat ik Petrus niet in de steek wou laten” 

 

13.  

De stiltemomenten boven op de berg waren zo intens dat er geen woorden voor zijn, ze (lln.) 

zwegen over deze ervaring (ze hadden er geen woorden voor) 

De tijd en de ruimte om te spelen 

De stenen weg naar de top (had nog langer mogen zijn) en dezelfde stenen boven op de top 

Het respect voor de ruimte van elke speler, de aandacht voor kleine gebaren die betrokkenheid 

en emotie duidelijk maken. 

De herkenning in wat ander spelers zeggen, doen, voelen 

Vb. het interview brengt je bij jezelf en je rol 

“In het 4x  de berg op gaan, in de herhaling: de spelen die tekens anders gebeuren doen je 

breder kijken, ‘je ziet niet alles, het kan ook anders’  De focus die je zelf hebt  verbreedt zich; het 

wordt geen tunnel recht naar de diepte, maar eerder een waaier die opengaat naar het 

centrum.” 
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14. 

De associaties bij de tekstelementen waren echt verruimend 

Het lijfelijk aanvoelen van mijn rolinvulling 

De ‘Zijnsdimensie’ die in de verschillende rolinvullingen ter sprake kwam in de spelervaringen 

van mezelf en de medespelers vb. ‘Geheim’, ‘Die is’, ‘ Aanwezigheid’, ‘Vervulling’ 

 

15.  

De verhaalkeuze geeft verdieping aan en Mysterie 

De openheid in de begeleiding 

Door zelf in jezelf diep te gaan 

Het moment van de bergtocht en de attributen 

 

16.  

De wil om er in op te gaan om je ‘in ‘ je rol te begeven 

Het spel van anderen biedt ander invalshoeken en dwingt je 

(vraagt je) tot integratie en verstekt je eigen beleving 

 

Andere genoteerde inbrengen tijdens de nabespreking 

- De groep waarmee je speelt is belangrijk(G) 

- Het belang van de medespelers, tegenspelers in het spel, ze 

maken de uitdaging en ook de beweging(G) 

- De beweging naar binnen deed verstillen(G) 

- Mijn buik te kunnen voelen, maakt het bibliodrama 

authentiek, dit geeft vertrouwen(G) 

- Me herkennen in de rol van een ander geeft 

vertrouwen.(G) 

- Mezelf de tijd gunnen om nog niet te snel tot een rolkeuze 

over te gaan, maar ze eerst vooraf doorvoelen. 

- Het op het spoor komen van de meervoudige betekenis van 

rollen helpt me om de rol dieper te doorleven. 

 

 

5.2. Welke elementen van het bibliodramagebeuren dragen bij aan ‘verdieping’ 

 
5.2.1. Het gekozen verhaal:  

- Het verhaal zelf brengt verdieping(5)  

- De verhaalkeuze, ik heb al iets met dit verhaal(12) 

- Het verhaal geeft al verdieping aan en verwijst naar het 

‘mysterie’(15) 

 

5.2.2. De toelichting van de speldoelen 

- Op voorhand al naar diepgang vragen kan je ook reeds bij 

jongeren en kinderen doen(4) 

 

5.2.3. De uitwisseling van eerste associaties bij het verhaal en de 

toelichting bij de figuren 

- Het associatief voorgesprek (1) 

- De reflectie op het verhaal en de context ervan (5) 

- De beginsituatie bij het verhaal, met de uitleg, geeft een stuk 

rust (6) 
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- Het rondje rond de kadering van het verhaal, samen in het verhaal komen, zo wordt het 

verhaal al open getrokken, ruimer dan wat je zelf ziet, je krijgt ook voor ieder een zelfde 

soort beginsituatie (7) 

- De ophelderende informatie vooraf en de setting in de brede context(9) 

- Het feit dat we eerst aan tafel konden vertellen, wat doet het verhaal met mij, wie zijn de 

verschillende rollen, wie wil er nog wat over horen. Dit gaf een veiliger gevoel om in een 

rol te durven stappen Zonder ie veiligheid kan je moeilijk open staan of verdiepen(10) 

- De associaties bij de tekstelementen(12) 

- Situeren wat voorafgaat en volgt op het verhaal, de associaties gaan al meteen erg diep en 

geven vertrouwen om in het verhaal te stappen(13) 

- De associaties bij de tekstelementen werkte verruimend(14) 

 

5.2.4. De opbouw en aankleding van de speelruimte:  

- De vorm en kleur van de weg naar de bergtop, het gebruik van stenen en doeken.(1) 

- Het mooie decor bracht, dat de deelnemers op weg gezet werden(3) 

- het eenvoudig maar zeer duidelijk uitzetten van de spelruimte  in deel 1 en 2 (4) 

- De maatschappelijke werkelijkheid die doorklinkt in het beeld van de weg opgaan en 

weer terug naar beneden(5) 

- De duidelijke afbakening van het speelveld (energie) (6) 

- Het verdiepende zit in het gesprek na de lezing van het verhaal (8) 

- Het visueel uitzetten van het speelveld was erg behulpzaam(9) 

- Het aanwezig zijn van materiaal stenen en doeken en de wijze waarop het werd 

uitgezet(10) 

- Zeer stapsgewijze opgebouwd, mooie opbouw net wat ik nodig had bij dit verhaal(10) 

- Het belang van de weg die op de grond uitgewerkt is(11) 

- De stenen weg naar de top en dezelfde stenen boven op de top (13) 

- De bergtocht en de attributen (15) 

- De berg was mooi uitgetekend(16)  

- Het toeschouwer zijn in de volgende herhalingen zorgt voor meer verdieping(16) 

- De structuur geeft vertrouwen(G) 

 

5.2.5. De spelopbouw 

- Het was goed dat het eerste deel per vier was en dat iedereen de kans kreeg daarin mee te 

doen(2) 

- De volgorde werkte verdiepend (2) 

- De sterke ervaring hebben bij het boven op 

een berg zijn in de aanwezigheid van 

Jezus, Mozes, Elia kan maar gevoeld 

worden als je eerst letterlijk die tocht hebt 

gegaan(2) 

- De ruimte voor stilte (3) 

- Het gaandeweg inleven(3) 

- De twee onderscheiden delen bracht rust 

en de mogelijkheid om van positie en 

invalshoek te wisselen (3) 

- De bergop in de vier groepjes (6) 

- De beweging maken van het ‘de berg op gaan’ Wat betekent  door te ervaren, door het te 

doen? (7) 

- Het eerste deel leek me minder confronteren dan het tweede. Ik kon dus aanvankelijk nog 

een beetje verkennen om me er pas daarna verder in te begeven(8) 

- De beweging ‘naar de berg’ en vervolgens het ‘zijn op de berg’(10) 

- Het eerst reflecteren over verdieping en dan spelen(12) 



Follow up Bibliodrama & Religieuze verhalen in beweging 2008  20 

- Eerst beperkt inleven in een eerste deel wel 4x herhaald, daarna verbreding (12) 

- De tijd en de ruimte om te spelen(13) 

- Het herhalen van het zelfde spel maakt dat je ruimer en dieper kijkt(13) 

- Het moment van de bergtocht (15) 

- De opbouw zorgde voor een duidelijk rolverkenning zodat we konden, zonder veel 

woorden, wagen om even de diepte in te stappen(15) 

- Als was het tijdintensief, je had ruimte en tijd (15) 

- De herhaling, het meermaals uitzetten, schept een breed veld, opent je eigen perspectief 

(16) 

- De uitwisseling in kleine groepen over bibliodrama en verdieping, die voorafging aan het 

spel, was al een heel belangrijke opstart.(G) 

- De structuur, de verschillende fasen in het spel, de afbakening van het terrein, het 

aangeven van de weg die je kan gaan… geeft vertrouwen.(G) 

- Het kiezen van de rol , het gaan in stilte, in stilte aanwezig zijn en de vele vragen in het 

tweede deel (G) 

 

5.2.6. Het begininterview 

- Met mijn eigen ‘Stem’(1) 

- De vele vragen van de begeleidster (3) 

- Het interview helpt om dieper in je rol te komen(10) 

- Het interview brengt je bij jezelf en je rol (13) 

- Nodigt uit om te concretiseren(13) 

- Diepgaande vragen tijdens het interview(15) 

- Was de opbouw bewust? Van de lln. naar  de drie:Mozes, Jezus, Elia, dan naar de Stem 

en van Jacobus naar Johannes, naar Petrus en naar Jezus (opbouw naar de kern)?(16) 

- Het interview van de ‘andere’ spelers brengt ‘mezelf ‘ook steviger in mijn rol(G) 

- Het interview maakt mijn beleving  van de rol, duidelijker, intenser en heeft mijn blik 

verruimd(G) 

 

5.2.7. De tussenkomsten van de spelers tijdens het spel 

- De Stem in de wolk bracht in zijn tussenkomsten een extra dimensie voor alle spelers. 

- De verschillende perspectieven door de rolinvullingen(5) 

- Uit de rol van anderen werd me soms ten volle zichtbaar waar het werkelijk om gaat, en 

dat werd ook aan anderen even zichtbaar(9) 

- De verdieping in het eerste spel werd in de hand gewerkt juist door het NIET doorvragen 

van de begeleider(9) 

- Het beluisteren van wat andere spelers zeggen en de wijze waarop ze hun rol 

invullen.(10) 

- Mooi was het afronden met één woord, ze pasten zo mooi bij elkaar(10) 

- De uitnodiging om die weg te gaan. Zonder die weg, letterlijk, stap voor stap, te gaan is 

geen ontmoeting mogelijk.(11) 

- De ervaringen van de andere spelers(12) 

- De herkenning in wat ander spelers zeggen, doen, voelen(13) 

- De antwoorden en de rolinvulling van de andere speler(14) 

- Het samenvallen van ideeën die zich in elkaar voegen (16) 

- De ervaring dat je een zelfde rol verschillend kunt beleven geeft door de veelzijdigheid 

ook verdieping.(G) 

- Meervoudigheid in het verstaan en beleven van een rol zorgt voor de verruiming van je 

blikveld met kansen op hernieuwde oriëntatie(G) 

- Je eigen focus wordt opengebroken, je wordt uitgenodigd nieuwe keuzen te maken. 

- De brede mogelijkheden van het verkennen van bijbelfiguren in bibliodrama geven een 

verruimd en verdiept verstaan van de bijbel.(G) 
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- Bibliodrama wekt  tegelijk in twee richtingen, convergent en divergent tegelijk.(G) 

 

5.2.8. Begeleidingstussenkomsten tijdens het spel 

- Diepgaande vraagstelling (4) 

- Doorvragen op: ‘wat betekent dit’ vragen naar concrete invulling (7) 

- Het respect voor de ruimte van elke speler, de aandacht voor kleine gebaren die 

betrokkenheid en emotie duidelijk maken.(13) 

- De vraagstelling was niet oppervlakkig, gericht, vragend om invulling(14) 

- De openheid in de begeleiding (15) 

 

5.2.9. Inhoudelijke aspecten van het spel 

- Het grote geheim, het niet kunnen weten wat de uiteindelijke zin is, maar dan mee op 

weg gaan en ‘iets’ kunnen ervaren.(5) 

- De transformatie (deel 2) (6) 

- De momenten van stilte op de berg (12) 

- De ‘mysterie’ ervaring (12)  

- De ‘Zijnsdimensie’ die in de verschillende rolinvullingen ter sprake kwam in de 

spelervaringen van mezelf en de medespelers vb. ‘Geheim’, ‘Die is’, ‘ Aanwezigheid’, 

‘Vervulling’ (14) 

- Het buikgevoel geeft een belangrijk signaal, dat is de norm of iets echt is.(G) 

 

5.2.10. Het dubbelen 

- De dubbelaar die het spel kon intensifiëren(15) 

 

5.2.11. Uitwisseling 

- Doorvragen op: ‘wat betekent dit’ vragen naar concrete invulling (7) 

 

5.2.12. De speelgroep 

- De groep waarmee we spelen nodigt uit tot verdieping. 

 

5.3. Welke suggesties heb je om het spel nog meer te verdiepen? 

 

- De weg mocht langer zijn, op de top mocht er meer ruimte zijn voor de confrontatie met 

zichzelf en de andere spelers.(1) (13) 

- Iets ruimer speelveld(1) 

- Bij de afrondende vraag op het einde van het spel ook vragen naar ‘welke stap, beweging 

zou je nog willen maken (1) 

- De interviews waren soms lang, maar het bracht ook duidelijkheid, het schiep 

helderheid(2) 

- Meer persoonlijke verwerkingstijd op het goede moment is wel nodig(2) 

- In deel twee de figuur van Jezus wat meer bevragen(3) 

- Meer beweging maken(6) 

- Samen zitten en confrontatie(6) 

- Het eerste deel als begeleider meer de personen bevragen, zeker als er iets spannend 

gebeurt(7) 

- Een derde luik toevoegen, met een koffertje dat iedereen naar beneden neemt.Wat neem 

je mee de berg af? (8)(12) 

- Momenteel geen(9) 

- Geen idee, zeer stapsgewijze opgebouwd, ik vond het goed zo.(10) 

- Meer confrontatie elementen inbouwen in het begeleiden(11) 

- Kansen tot gesprek, overleg en uitwisseling tussen dezelfde figuren (11)(12) 

- Vragen als: welke beweging wil je maken?(12) 
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- Meer ruimte voor uitwisseling na elk spel omdat er anders teveel verdwenen op het 

moment dat er uitgewisseld wordt.(12) 

- Het verhaal op het speelveld voorlezen(12) 

- Als begeleider de spelers meer en explicieter uitnodigen om te bewegen(12) 

- Uitnodiging tot meer beweging zoals gaan naar, plaatsnemen tegenover, dichtbij(13) 

- Opwarming inbouwen in functie van het spel (13) 

- Niet laten merken dat er een tijdsnood is(15) 

- Te lang interview, moeite om in de rol te blijven, was wel intens(15) 

- Snellere interactie in de groep(15) 

- Niet alle interactiemogelijkheden zijn opgenomen zoals Jezus-Stem(wolk) of Mozes-Elia 

- Door de lente van het interview krijg je een statisch spel.(G) 

- De overgang tussen de twee delen was nogal bruusk(G) 

- Het gesprek over verdieping voorafgaand aan het spel werkte mee de verdieping in de 

hand(G) 

 

5.4. Andere suggesties en opmerkingen 

- Het programma van de dag niet zo vol zetten(G) 

- Meer tijd voorzien voor de verschillende onderdelen(G) 

 

6. Notities van uitspraken van spelers tijdens het spelonderdelen. 
 (rekening houden met: fragmentarische notities, begrip en reconstructiebeperkingen) 

 

6.1. Speeldeel I 

 

6.1.1. Spel 1 

 

Aanvang 

Jezus: Ik heb jullie, mijn drie vrienden uitgenodigd met me mee te gaan, de berg op om te 

bidden. Ik heb totnogtoe veel alleen gedaan. Nu wil ik dat liever in gezelschap van jullie doen, 

dat gaat meer diepte geven. 

Johannes: Ik zie er naar uit, dat zal me deugd doen, ik heb daar nood aan. 

Petrus: Ik wacht nog wat met meegaan. Waarom moeten we de berg op? 

Jacobus: Het doet deugd door Jezus vrienden genoemd te worden. Er is nog veel te doen. Vaak is 

het onverwacht ( wat er gebeurt) als je met Jezus meeloopt. 

 

Onderweg naar de top 

Petrus: Waarom worden wij drieën gevraagd? 

Johannes: Ik wil alleen zijn en in stilte, en toch voel ik… 

Petrus: Wat moeten we doen? Moeten we stil zijn, mantra’s zeggen? 

Jezus: Je mag zelf kiezen. 

Jezus boven op de bergtop: Wat een prachtig uitzicht, wat voel je je hier klein. Je kan hier een 

eigen houding aannemen. Ik kijk graag uit over de zee. 

Jezus, Petrus en Jacobus gaan zitten 

Johannes blijft staan: Ik blijf staan. Ik wil alleen zijn. 

Johannes: Ik wil terug, weet je waarom? Het is nog te vroeg voor mij. (Gaat een eind terug 

bergaf) 

 

Stiltebeleving, meditatie, gebedsmoment op de berg 

Jacobus: Ik kom toch ‘los’ van beneden. 

Petrus: Ik voel me tussen hemel en aarde 

Jezus: Het is tijd dat men weet waar het allemaal om draait 
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Johannes: Deze afstand vind ik goed, dat kan ik aan. 

 

6.1.2. Spel 2 

 

Aanvang 

Johannes: Ik ben blij dat ik als kleine jongen mee mag 

Petrus: Ik voel als woordvoerder, last op mijn schouders, Misschien wordt het nog wel 

duidelijker. 

Jacobus: Ik ben benieuwd naar wat er gaat gebeuren! 

Jezus: We moeten de berg op. Ik ga sterven. Gaan mijn leerlingen ermee om kunnen? Ik ga de 

berg opgaan in stilte. De bergop gaan is goed om uitzicht te krijgen. Ik ga er bidden 

 

Onderweg naar de top 

Jezus: Ik wil dat we in stilte de berg op gaan om te bidden, ik wil omringd zijn door de stilte. 

Petrus. Ga je ons leren bidden? Gaat de berg ons dat leren? 

Jacobus: Ik vind het goed om de berg op te gaan in stilte. 

Jezus, Jacobus, Petrus en Johannes : gaan in stilte naar  de top van de berg Tabor 

Petrus volgt moeizaam het pad naar boven. 

Jezus, Jacobus en Johannes klimmen in stilte en kijken om naar Petrus 

 

Stiltebeleving, meditatie, gebedsmoment op de berg 

Jezus, Jacobus, Petrus en Johannes: Iedereen gaat zitten op de berg. Ze kijken meer naar binnen, 

dan naar buiten. Alleen Jacobus is echt naar buiten, op de verte gericht. 

Jacobus: Het is hier heerlijk stil, fijn is dat. In stilte de berg op gaan. Dat doet me goed. 

Petrus: Ik ben nog wat tot rust aan ’t komen. Ik wil het beeld van Jezus in me branden. 

Johannes: De rust doet me deugd. Ook het bij Jezus zijn voelt goed. 

Jezus: Ik vind het fijn door hun aanwezigheid omgeven te zijn, even fijn als de aanwezigheid van 

God. 

 

6.1.3. Spel 3 

 

Aanvang 

Johannes: Ik zou het liefst met Jezus alleen de berg opgaan. Ik ben niet zo blij met Jezus 

Petrus: Ik ga mee de bergop, dat is erg lang geleden, dat ik op een berg was, het moet fijn zijn 

om daar te bidden. 

Jacobus: Dat Jezus gaat sterven, dat moet ik nog verwerken. Ik ben blij dat ik de berg op mag. 

Zeg mannen, maar ik ben niet zo goed bergop. 

Jezus: Dit wordt een keerpunt in mijn leven. 

 

Onderweg naar de top 

Johannes loopt met Jezus voorop en neemt Jezus dicht bij de arm en legt zijn hoofd tegen diens 

schouder: Zeg Jezus, waarom heb je nu die anderen meegenomen? Ik dacht toch dat ik je liefste 

leerling was? 

Jezus: Je hebt het precies moeilijk zo bij mij te zijn? 

Johannes: Die Petrus weet het altijd beter 

Jezus: Kom laat ons hier in stilte gaan zitten 

 

Stiltebeleving, meditatie, gebedsmoment op de berg 

Petrus zit neer 

Jacobus legt zich neer om te slapen. 

Jezus staat recht 

Johannes knielt naast Jezus en vraagt aan Jezus om zich ook neer te zetten. 
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Jezus blijft staan 

 

Jacobus: Ik was zo moe, dat ik dacht te slapen. Maar ik denk niet dat ik in slaap ben gevallen. Ik 

zie zoveel helderder. Ik heb Jezus nooit zo gezien. 

Petrus:  … het belet me om te bidden. 

Johannes: Ik ben zo bang, om Jezus te verliezen, het doet me pijn, ik weet het niet meer. 

Jezus: Al is de tocht ten diepste eenzaam, het is toch fijn om vrienden om je heen te hebben. 

 

6.1.4. Spel 4 

 

Aanvang 

Jezus: Ik voel veel spanningen. Het wordt tijd voor afzondering. Ik wil hen sterken voor wat 

komen gaat. 

Johannes1: Ik voel onrust en ongerustheid. Ik wil in Jezus buurt zijn. 

Johannes2: Ik voel een speciale verwantschap met Jezus, ook al ben ik jong. Maar nu wordt het 

anders, dit bidden boven op de berg. 

Petrus: Ik laat gewoon gebeuren wat er gebeurt. Ik wil vooral samenzijn. 

Jacobus: Ik weet niet wat ik aan het doen ben? 

  

Onderweg naar de top 

Jezus: Dit  is een tocht met een opdracht. Je mag maar zo snel klimmen als je adem het toelaat. 

Best niet veel babbelen. Niet babbelen. We zien wel. 

Jacobus: Waarom wil je ons mee Jezus? Waarom naar daarboven? We gaan toch weer naar 

beneden? Waarom Wij alleen? Waar blijven de anderen? 

Jezus: Iemand van jullie loopt voorop om het tempo aan te geven. 

 

Jezus loopt als tweede in de rij naar de top. 

Jacobus volgt niet of heel traag ver achteraan. 

Jezus kijkt om en wacht op Jacobus. 

Jezus daalt een eind de berg af en ondersteunt Jacobus. 

In stilte bereikt iedereen de top. 

 

 

Stiltebeleving, meditatie, gebedsmoment op de berg 

Jacobus staat en staart om zich heen 

Johannes1 zit neer. 

Jacobus, Petrus en Jezus zitten op hun knieën 

 

Johannes1: Het is goed om hier te zijn. 

Jacobus: Dit kan je niet ‘moeten’. Ik wil dit op mijn manier doen. Niet hierboven. 

Jezus: ? 

Johannes2: ? 

Petrus: ? 

 

6.1.2. Speldeel 2 : Het gebeuren op de berg Tabor 

 

Begininterview 

Jacobus: Ik ben hier op uitnodiging van Jezus. Ik had nood aan stilte en contact met God. 

Begeleidster: Krijg je contact met God? 

Jacobus: Ik heb contact met Jezus en dat is hier zo bijzonder. 

Begeleidster:Wat is dat ‘hier’ zo ‘bijzonder’? 

Jacobus: Ik kan er niets van zeggen, ik ben sprakeloos. 
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Johannes: (ademt zwaar)  

Het was een moeilijke klim, als ik zo achter me kijk dan voel ik de inspanning.  

Begeleidster:Was het belangrijk achter je te kijken? 

Leerling: Het is de inspanning waard. Het is zo speciaal 

Begeleidster: Wat maakt het zo speciaal? 

 

Jacobus: Ik weet niet wat ik hier doe. 

Begeleidster: Zou je het willen weten? 

Jacobus: Ja 

Begeleidster: Aan wie kan je dat vragen? Hoe kom je het te weten? 

Jacobus: Het is een voelen van een dieper weten. Ik moet hier niet zijn. Ik hoor beneden te zijn. 

Ik moet tussen de mensen zijn. En ook is er die spanning hier, die intensiteit, die mij doet blijven 

staan. Ik voel een zekere machteloosheid is dit spanningsveld. 

 

Johannes:Ik hoop het hierboven te vinden 

Begeleidster: Wat hoop je te vinden? 

Johannes: (enige aarzeling, stilte) Ik wil dicht bij mezelf zijn in verbondenheid en in stilte. Ik ben 

er gerust in dit te vinden. 

Begeleidster: Is dat ook wat Jezus verwacht? 

Johannes: Ik zoek en vind naar het positieve einde van deze weg. Ik moet zuchten. 

 

Petrus: Ik ben blij er hier bij te zijn.  

Jezus is dikwijls zo onverwacht, spectaculair! Hij zet je voor voldongen feiten. En dat ‘ik’ 

daarbij kan zijn, dat is voor mij heel belangrijk. 

Begeleidster: Ben je blij dat je uitverkoren bent? 

Petrus: Het gaat met Jezus soms te ver, maar toch vind ik het belangrijk, ook dat anderen zien dat 

jij daarbij hoort.  

 

Petrus: Ik ben gaan zitten. Ik houd ‘n steen vast, dat is mijn naam. Ik heb houvast nodig. 

Begeleidster: Waarom heb je houvast nodig? 

Petrus: Jezus is ons aan het loslaten. Dit ‘lichtmoment’ laat voelen…. 

 

Leerling: Ik ben mee bergop gelopen, één en al verwondering. Ik laat maar gebeuren.  

Begeleidster: Wat gebeurt er? 

Leerling.: Ik was gevleid om uitverkoren te zijn voor deze tocht. Ik voel me hier tussen de hemel 

en de aarde in. Zo dicht bij het gesprek van Jezus met die on-aardse, wat ijle figuren. 

 

Jacobus: Ik ben bevriend met Jezus. Het heeft me goed gedaan hier op deze berg. 

Begeleidster: Wat gebeurt er? 

Jacobus: Wat is dit nu?? Het doorbreekt de stilte. Het is een onrustig gebeuren, vreemd. Ik kan 

het niet duiden. Het is donker en licht in elkaar. Wat heb ik aan Jezus? 

 

Jezus: Ik ben omringd door leerlingen, zij hebben ieder een eigen taak in functie van hun 

bijzondere gaven. 

Begeleidster: Wie is er nog? 

Jezus: Er zijn nog twee engelen, ze worden gezien als Mozes en Elia. …? 

Begeleidster: Hoe kom je hen op het spoor? 

Jezus: Via verhalen… Ze worden nu zichtbaar voor de leerlingen. De essentie en de 

verbondenheid wordt nu voor hen zichtbaar. 

Begeleidster: Wie is er nog? 

Jezus: ‘Die is’, hij is nu hier, duidelijker. 
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Mozes: Ze denken dat ik Mozes ben. Ik ben in iedereen, in elke leerling.  

Begeleidster: Hoe ben je in iedereen? 

Mozes: Ik ben één met hen,  ik ben hun  kracht, ik ben de machteloosheid van Jacobus, de 

stevigheid van Petrus, de liefde van Johannes. 

 

Mozes: Het is erop of eronder. Het is bittere ernst.  

Begeleidster: Vertel eens. 

Mozes: Ik moet Jezus nabij zijn. Jezus zal nog veel moeten leren 

 

De wet: Ik ben het richtsnoer, de afbakening van de levensweg. 

Begeleidster: Word je begrepen? 

De wet: Soms, maar alles loopt ten einde, ik zal er niet meer zijn, ik ben niet meer nodig. Er 

komt een andere weg. Jezus is de weg. Alles komt samen. Een drie-eenheid. 

 

Elia: De situatie hier op de berg is er een van stilte. Het gaat om het voelen van ‘ aanwezigheid’. 

Begeleidster. Waarom? 

Elia: Om hier je levensweg te vinden. Het gaat om het wachten in de stilte, de eenzaamheid, het 

zwijgen, niet denken, er zijn. Ik heb veel gewacht. 

 

Elia: Van hieruit overzie je de geschiedenis, de ups en downs 

Begeleidster: Vertel eens. 

Elia: Soms zie je het niet meer zitten, je denkt aan opgeven, vluchten, je gaat terug….En toch… 

het gaat voort….? 

 

Stem(in de wolk): Ik ben de stem in het binnenste van de mens. Van mensen die iets willen 

voelen. 

Begeleidster: Kunnen de mensen jou voelen? Hoe? 

Stem: Dat is hun geheim, als ik erover zou spreken zou ik hun geheim afnemen. Mensen voelen 

de sterkte van de aanwezigheid. 

 

Stem in de wolk: Ik ben het geheim… Ik ben alles tegelijk.  

Begeleidster: Vertel eens. 

Geheim: Ik zie de pijn en het verdriet en dat doet mij pijn. Ik voel ook wat zij niet kunnen 

voelen. Het is zoals bij het verdriet er tranen horen,  ze zijn als druppels bij de wolk. 

 

(Stem in) de wolk: Ik ben de wolk, en door mij heen spreekt de stem. De mensen zien de wolk, 

ze denken dat ik zelf spreek, maar ik spreek er door heen. Ze zien de wolk en vermoeden een 

mysterie.  

Begeleidster: Als je een wolk bent, dan geef je ook schaduw? 

Wolk: Ik geef ook schaduw zeker, maar ik geef vooral licht met mijn stem door de wolk. De 

wolk laat het mysterie door. Het wil het beschermen, niet afschermen. 

Begeleidster: Waarom geef je schaduw?  

Wolk: Bij wolk zijn hoort schaduw,  

 

Spel 

(Er zijn amper notities van) 

 

Elia: Je weet dat het licht er is, door de wolk heen weet je beter dat het licht er is. 

 

Begeleidster: Voel je dat ook Petrus? 

Petrus: Ik heb hier meer tijd voor nodig. De wolk is te donker. Ze is te dicht bij Jezus. Waarom is 

niet alles helder en duidelijk. 
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?: Ik heb eerder stilte nodig 

 

?: Dit is het geheim, dit is geen klare taal. 

 

?: Jij bent, zij is ook, spreek maar klare taal. 

 

 

Slot 

Begeleidster: Ter afronding krijgt iedereen nog één laatste woord bij dit spel! 

 

Sprakeloos. Puzzelstuk. Kruisiging. Verbinding. Liefde. Vertrouwen. Verwondering. Tijd. 

Aanwezigheid. Open. Samenvloeiing. Vervulling. Toekomst. Oké. Zijn. Doorlaatbaarheid. 

 

Uitwisseling 

(geen notities) 

 

7. Reflectie Begeleiding  

 
7.1. Verdiepend bibliodrama deel 2 Liliane Vervoort 

 

Mijn reflectie als begeleider, na enkele weken… 

- Ik heb de fout gemaakt om te lang te interviewen.  

- Mijn manier van interviewen heeft wel erg verdiepend gewerkt 

- Ik heb in het interview verder gebouwd op wat mensen zelf aanbrachten. Doorvragen, 

hen verder doen kijken, openbreken als het ware, dichter brengen bij hun 

beleving/ervaring. 

- Twee mensen zeiden me achteraf dat ze echt in hun rol konden komen doordat ik respect 

had voor de manier waarop elk van hun rol invulde of mocht invullen. Er was geen 

afkeuring 

- Voor een groepsgericht drama is tijd nodig. Had ik wel moeten starten? Zeker als we als 

doel hadden: verdiepend te werken. 

- Beter inschatting van de tijd nodig… telkens weer dezelfde valkuil, zowel van mezelf als 

van ons drie die het spel hebben voorbereid. 

- Ik ben tijdens het begeleiden even solospeler geweest. Me even niets aangetrokken van 

mijn drie medecollega’s. Hier kan ik zowel positief naar kijken als me vragen bij stellen. 

- Ik voelde dat ik mijn concentratie nodig had, en me moest bewaken om niet afgeleid te 

worden door Jean. Ik heb keuzes moeten maken. 

- Een langere interactiefase was wenselijk. Korter interviewen had gekund. Al gaat het 

maar soms over een of twee vragen per persoon minder.  

- Het eerste spel was erg verdiepend voor het tweede spel. 

 

 

Opzet 
Liliane Vervoort, Erik Herrebosch, Katelijne Verduyn en Jean Agten 

 Redactie  
Jean Agten 

 


