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Inleiding 

In mijn kerkelijke gemeente ben ik deel van een gesprekskring (ik leid deze ook). 
Vanwege tijdgebrek zocht ik eens naar een methode die weinig voorbereiding nodig 
had. Ik besloot een methode te gebruiken waarover ik destijds net iets had gehoord. 
Deze methode bestaat uit het voorlezen van een verhalend gedeelte uit de Bijbel, terwijl 
op tafel diverse speelgoedfiguurtjes (PLAYMOBIL en dergelijke) staan opgesteld. 
Voorafgaand aan het voorlezen wordt de deelnemers gevraagd tijdens of na het 
voorlezen van het bijbelgedeelte een of meer poppetjes te pakken, waarvan zij vinden 
dat ze bij een personage in het verhaal passen. Iedereen legt uit waarom die specifieke 
poppetjes zo aanspreken. Het leverde destijds een boeiende bijeenkomst op. Door het 
uitkiezen van de poppetjes en de uitleg die de deelnemers bij hun keuze gaven, 
ontstonden allerlei raakvlakken tussen het besprokene uit de Bijbel en het leven van de 
deelnemers.  
 
De bijeenkomst zette me aan het denken. Blijkbaar gebeurt er iets als je mensen 
uitdaagt op deze manier een verbinding te leggen tussen de Bijbel en het eigen leven, 
en helpt het als daarvoor bouwstenen beschikbaar zijn die kunnen dienen als metafoor. 
Robert Doornenbal wees mij op de creatieve, metaforische methode van socioloog 
David Gauntlett. Tijdens het doen van onderzoek bemerkte Gauntlett dat mensen, als ze 
verbaal gevraagd worden naar overtuigingen, beweegredenen en gevoelens, geneigd 
zijn antwoorden te geven die ze al hebben “klaarliggen”. Hiervan zijn ze zich vaak niet 
bewust. Gauntlett ondervond dat juist bij niet-tastbare onderwerpen, je meer te weten 
komt over mensen, en mensen over zichzelf, als je hen iets laat maken met hun handen 
en je hen gebruik laat maken van metaforen. Op basis hiervan ontwikkelde hij wat hij 
noemt de “creatieve, metaforische methode”; het betreft een aangepaste vorm van 
LEGO© SERIOUS PLAY©. LEGO© SERIOUS PLAY© is een consultancymethode die gebruikt wordt in 
bedrijven en organisaties, waarbij deelnemers met LEGO hun visie voor hun bedrijf of 
organisatie verbeelden. 
 
Met Robert Doornenbal raakte ik geïnteresseerd in de vraag op welke wijze deze 
methode van Gauntlett mogelijk toegepast zou kunnen worden binnen 
bijbelgesprekskringen. Zou de methode iets opleveren voor dergelijke kringen? Zo 
kwam het idee tot stand voor dit afstudeeronderzoek. 

Context 
Deze afstudeeropdracht wordt uitgevoerd in opdracht en binnen de context van twee 
bijbelgesprekskringen van de Sint-Janskerk in Gouda. Een van die groepen1 (hierna 
Groep 1) betreft een zogenaamde LEV-kring, waaraan opdrachtgever Anita Vogelezang 
leiding geeft. De andere groep (hierna Groep 2) is een van de “reguliere” 
bijbelgesprekskringen van de Sint-Janskerk. De LEV-kring komt eens per drie weken bij 
elkaar om samen te eten (LEV staat voor leven, eten en vieren), waarna er ruimte is voor 
een bijbelstudie of overdenken. De bijeenkomst wordt afgesloten met een korte viering 
of bidstond. Groep 2 komt ook eens per drie weken bij elkaar en begint de bijeenkomst 
– na koffie te hebben gedronken – met het samen zingen en bidden. Hierna is er een 
bijbelstudie of een soortgelijke activiteit. Voor beide groepen geldt dat ze al jarenlang in 
de huidige samenstelling bij elkaar komen en zich daardoor ook tot een soort 
vriendengroepen hebben ontwikkeld. Beide groepen worden bezocht door deelnemers 
in de leeftijd van 25 tot 40 jaar, van wie de meesten ook regelmatig de diensten van de 
Sint-Janskerk bezoeken. 
 

                                                                        
1 In dit rapport gebruik ik afwisselend begrippen als “groepen” en “bijbelgesprekskringen” om naar de twee 
groepen deelnemers te verwijzen. 
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In beide kringen bestaat behoefte aan verdieping bij de toepassing van het besprokene 
uit de Bijbel op het eigen leven. De hoop van de opdrachtgever was dan ook dat de te 
onderzoeken methode daarbij zou gaan helpen. 

Hoofdvraag 
Op basis van het bovenstaande heb ik de volgende onderzoeksvraag samengesteld: 
 

In welke mate en onder welke condities kan het toepassen van de op LEGO© 

SERIOUS PLAY©gebaseerde creatieve, metaforische methode van Gauntlett 
deelnemers van een bijbelgesprekskring helpen de Bijbel wezenlijk te verbinden 
met het eigen leven als christen? 
 

Werkdefinities 
▪ Voor wat betreft “de Bijbel” heb ik niet onderzocht welke genres zich al dan niet het 
beste lenen voor een methode als deze van Gauntlett. In dit onderzoek heb ik 
gebruikgemaakt van twee narratieve bijbelteksten: Johannes 15: 12-17 en Lukas  
19: 1-10. 
 
▪ “In welke mate” krijgt betekenis binnen een range van “helemaal niet (1)” tot “heel 
sterk (10)”, waarbij in de slotconclusies van dit onderzoek ook duidelijk wordt gemaakt 
welke (eventuele) haken en ogen aan de toepassing van deze methode in 
bijbelgesprekskringen, en de kringen van de Sint-Janskerk in het bijzonder, kleven en 
welke (eventuele) aanpassingen gewenst zijn. Dat sluit aan bij het “onder welke 
condities”. 
 
▪ Met “wezenlijk” (existentieel, holistisch; dus niet in de betekenis van substantieel) doel 
ik op: daar waar cognitief, affectief en gedragsmatig leren in een bepaalde situatie bij 
elkaar komen, in balans/dicht bij elkaar zijn, wordt het geleerde een persoon eigen. Wil 
je het wezenlijke, het existentiële, onderzoeken en toetsen, dan kan gekeken worden 
naar de drie manieren waarop een mens leert2: 
 
1. Cognitief   het denken, geheugen 
2. Affectief   ervaring, gevoel, emoties (hebben invloed op hoe je leert; 
   je leert anders wanneer je je happy voelt, dan wanneer je in 
   een zwaarmoedige bui bent) 
3. Gedragsmatig   je leert dingen doen, uitvoeren 
 
Bij existentieel/holistisch, “the self”, horen begrippen als: zelfwaardering (affectief), 
zelfkennis (cognitief) en bijbehorend gedrag (gedragsmatig). Liggen deze (nog) ver uit 
elkaar wat betreft bepaalde thematiek, dan is er (nog) geen sprake van het 
wezenlijke/existentiële vlak. 
 
In dit afstudeeronderzoek heb ik geprobeerd te peilen of de deelnemers van de twee 
bijbelgesprekskringen in de Sint-Janskerk zich op dit wezenlijke niveau iets eigen 
maken wat van betekenis is voor hun leven als christen, door toepassing van de 
methode van Gauntlett. In het onderzoeksontwerp is uitgewerkt hoe ik dit onderzoek 
praktisch heb vormgegeven. Ik besef dat het onderzoek te kort lopend en te weinig 
intensief is om bevindingen op dit vlak in beton te gieten, maar het is toereikend genoeg 
geweest om de geschiktheid en toegevoegde waarde te kunnen vaststellen.  
 

                                                                        
2 Eliot R. Smith & Diane M. Mackie, Social Psychology. New York: Taylor & Francis Ltd, 2007, h. 4. 
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Deelvragen 
1. Wat houdt de op LEGO© SERIOUS PLAY©gebaseerde creatieve, metaforische 

methode van Gauntlett in? 
 

ad. 1. Wat is de wetenschappelijke status van het onderzoek van Gauntlett, en wat 
betekent dit voor dit afstudeeronderzoek? 

 
2. Welk effect, in relatie tot het wezenlijk verbinden van de Bijbel met het eigen 

leven als christen, is tijdens het toepassen van de creatieve, metaforische 
methode in de bijeenkomsten van de bijbelgesprekskringen waarneembaar bij 
deelnemers individueel en de groep als geheel? 
 

3. Wat ervaren individuele deelnemers van de bijbelgesprekskringen, buiten de 
bijeenkomsten om, als effect van de toegepaste creatieve, metaforische 
methode in relatie tot het wezenlijk verbinden van de Bijbel met het eigen 
leven als christen? 
 

4. Zijn er aanpassingen, en zo ja welke, nodig om de op LEGO© SERIOUS 

PLAY©gebaseerde creatieve, metaforische methode van Gauntlett te laten 
aansluiten op de context van een bijbelgesprekskring in het algemeen en de 
beide bijbelgesprekskringen van de Sint-Janskerk in het bijzonder? 

Doelstelling 
Dit onderzoek heeft tot doel bijbelgesprekskringen, en de bijbelgesprekskringen van de 
Sint-Janskerk in het bijzonder, onderzochte en beargumenteerde informatie te 
verstrekken over het gebruik van de – op LEGO© SERIOUS PLAY©gebaseerde – creatieve, 
metaforische methode van Gauntlett in dergelijke bijbelgesprekskringen. 

Vormgeving onderzoek 
Voor het doen van mijn praktijkonderzoek en het verwerken van de resultaten tot dit 
eindverslag heb ik het volgende plan van aanpak gehanteerd:  
 

1. Literatuuronderzoek (in voorbereiding op het empirische onderzoek)  
 

2. Empirisch onderzoek 
- Try-out bijeenkomsten 
- Bijeenkomst #1 - Introductie (Groep 1 en Groep 2) 
- Bijeenkomst #2 - Vriendschap en Johannes 15: 12-17 (Groep 1 en Groep 2) 
- Interviews met twee deelnemers per groep (één tot twee weken na afloop 

bijeenkomst #2) 
- Bijeenkomst #3 - Lukas 19: 1-10 (Groep 1 en Groep 2) 
- Interviews met twee deelnemers per groep (één tot twee weken na afloop 

bijeenkomst #3) 
 

3. Literatuuronderzoek (ten behoeve van het verwerken van het empirisch 
onderzoek) 

 
4. Schrijven eindrapport 
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Verwerking onderzoek 
Het eindrapport bestaat derhalve uit de nu volgende hoofdstukken: 
 

1. De op LEGO© SERIOUS PLAY©gebaseerde creatieve, metaforische methode van 
Gauntlett (deelvraag 1) 

2. Verantwoording van de onderzoeksmethode 
3. Uitkomsten van het praktijkonderzoek 

- Bijeenkomsten (deelvraag 2) 
- Interviews (deelvraag 3) 

4. Evaluatie, conclusie en aanbevelingen (deelvraag 4 en hoofdvraag) 
5. Bijlagen 

- Overzicht gebruikt LEGO-materiaal 
- Opzet survey 
- Opzet interview 
- Uitwerking surveys 
- Uitwerking interviews 
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1 //  De op LEGO© SERIOUS PLAY© gebaseerde creatieve, 
metaforische methode van Gauntlett 

In dit hoofdstuk geef ik antwoord op deelvraag 1: 
 

Wat houdt de op LEGO© SERIOUS PLAY©gebaseerde creatieve, metaforische methode 
van Gauntlett in? 

 

ad. 1. Wat is de wetenschappelijke status van het onderzoek van Gauntlett, en 
wat betekent dit voor dit afstudeeronderzoek? 
 

David Gauntlett (1971) is een Britse socioloog. Zijn onderzoeksgebied betreft de media 
en het effect van media op mensen. Het kernbegrip waar Gauntlett binnen zijn 
onderzoek in geïnteresseerd is, is identiteit. Hij definieert dit als volgt:  
 

‘We all have a complex matrix of ideas about ourselves, who we are and who we 
want to be. What can we say about this tapestry, this thing we call identity, 
including hopes and dreams, loneliness and love? In media studies and sociology 
we’re interested in what influences identity [...].’3 
 

Identiteit is een abstract begrip, geeft Gauntlett aan, en de sociologie moet in de 
dagelijkse praktijk toegang zien te krijgen tot ervaringen van mensen en hun 
interpretatie van die ervaringen. Veelal gebeurt kwalitatief onderzoek via het medium 
van de taal, bijvoorbeeld door middel van interviews en focus-groepen. Gauntlett 
merkte dat dit soort onderzoeken beperkt in staat blijken gegevens te verzamelen over 
wat mensen vinden, denken en beleven. Gauntlett constateerde een tweetal 
problemen: 
 

‘[...] researchers expect people to explain immediately, in words, things which are 
difficult to explain immediately in words; and that researchers often start with 
their own sense of a topic or problem (media, prejudice, economics or whatever) 
and then are frustrated when their pesky subjects do not seem to think that this 
subject matter is as important as the researchers do.’4 
 

Gauntlett ging daarom op zoek naar een andere onderzoeksmethodiek en kwam uit bij 
een methode waarin creativiteit en het gebruik van metaforen de twee belangrijkste 
pijlers vormen. Hij liet mensen hun identiteit uitbeelden met LEGO en hen daarop 
reflecteren. Het betrof een aangepaste vorm van de zogenaamde LEGO© SERIOUS PLAY©-
methodiek. In Creative Explorations omschrijft hij zijn creatieve, metaforische methode 
als volgt: 
 

‘Creative Explorations therefore sets out to establish a somewhat different way of 
gathering knowledge – an approach which allows participants to spend time 
applying their playful or creative attention to the act of making something 
symbolic or metaphorical, and then reflecting on it.’5 

 

                                                                        
3 Gauntlett, D., Creative Explorations. New approaches to identities en audiences. Abingdon: Routledge, 2007,   
p. 1. 
4 Ibid., p. 3. 
5 Ibid., p. 14. 
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Bovenstaande wekte mijn interesse om te onderzoeken of deze methodiek binnen de 
context van bijbelgesprekskringen van toegevoegde waarde zou zijn. Hieronder licht ik 
toe op basis waarvan ik vermoedde dat de methodiek van LEGO© SERIOUS PLAY©en David 
Gauntlett relevantie zou hebben voor bijbelgesprekskringen. Daarna noem ik welke 
argumenten Gauntlett heeft voor het gebruik van de methodiek, laat ik zien hoe de 
methode er praktisch uitziet en geef ik aan wat de resultaten van het onderzoek van 
Gauntlett zelf waren. Ten slotte toon ik aan dat Gauntletts bevindingen niet op zichzelf 
staan, maar ingang hebben gevonden in de wetenschap. 
 

Mogelijke relevantie van de creatieve, metaforische 
methode voor bijbelgesprekskringen 
De methode die Gauntlett gebruikt, is afkomstig uit het bedrijfsleven en door hem 
toegepast in sociologisch onderzoek. Ik zie voldoende argumenten de methode op de 
toepasbaarheid in de setting van een bijbelgesprekskring te onderzoeken, namelijk: 
 

1. Gauntlett is geïnteresseerd in wat de identiteit van mensen vormt, wat hen op 
wezenlijk niveau drijft en beïnvloedt. Op dit niveau zou het gesprek binnen een 
bijbelgesprekskring ook moeten worden gevoerd. Deze methode is niet op 
zoek naar snelle antwoorden, maar wil mensen een spade dieper laten gaan. 
 

2. Uit de reacties van deelnemers aan Gauntletts onderzoek blijkt dat de 
methode hen blijkbaar helpt zichzelf open te stellen, meer te leren over 
zichzelf, de eigen identiteit en de factoren die invloed uitoefenen op hun leven 
(zie resultaten van het onderzoek van Gauntlett). Een enkeling gaf zelfs aan dat 
het een therapeutisch effect had, bijvoorbeeld doordat deze persoon in staat 
was zich te verzoenen met het verleden.6 Als het effect binnen de context van 
een bijbelgesprekskring hiermee vergelijkbaar is, dan biedt dat perspectieven. 
 

3. Deelnemers aan bijbelgesprekskringen zijn er doorgaans mee bekend dat hen 
wordt gevraagd gezichtspunten verbaal te uiten. Voor sommige deelnemers is 
dat geen probleem, terwijl het verbale voor anderen juist lastig kan zijn. Het 
creatieve proces dat Gauntlett beoogt, brengt hierin meer evenwicht. 
 

4. Net zoals het effect van media niet kan worden geïsoleerd van andere factoren 
die van invloed zijn op de identiteit van mensen (zie resultaten van het 
onderzoek van Gauntlett), zo kunnen ook de Bijbel en het geloof niet worden 
geïsoleerd. In de praktijk zal een mix van verschillende invloeden maken dat 
mensen zijn wie ze zijn. Gauntletts methode biedt de ruimte om die 
verschillende invloeden te benoemen. 

 
Verder zie ik de volgende voordelen van het toepassen van de methode van Gauntlett, 
ten opzichte van het toepassen van andere creatieve methodes: 
 

1. Alhoewel het een creatieve methode is, heeft het niet de uitstraling van 
kunstzinnigheid. Deze methode is er niet op gericht iets “moois” te maken of er 
“goed in te zijn”.  
 

                                                                        
6 Gauntlett,  p. 164-175. 
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2. LEGO© SERIOUS PLAY©en Gauntlett bieden een uitgewerkt stappenplan waarin 
duidelijk wordt gemaakt hoe je deelnemers laat kennismaken met het bouwen 
met LEGO en metaforen. 
 

3. Er is een internetcommunity waarin ideeën en ervaringen worden gedeeld over 
het toepassen van LEGO© SERIOUS PLAY© in verschillende settings, en de 
bruikbaarheid van verschillende LEGO-kits. Overigens heb ik geen voorbeelden 
kunnen vinden van het toepassen van LEGO© SERIOUS PLAY© in de context van 
bijbelgesprekskringen, en breder de kerk. Juist dat maakt dit onderzoek extra 
interessant. 

Gauntletts onderbouwing van de creatieve, metaforische 
methode 
 
Bewuste en onbewuste overtuigingen 
De identiteit van mensen, en de manier waarop ze deze verbaal en non-verbaal 
communiceren, is een dynamisch proces dat zich kenmerkt door een zekere mate van 
ongrijpbaarheid. Sociologisch onderzoek heeft geen directe toegang tot dat wat zich in 
de hoofden van mensen afspeelt.7 Sterker nog, mensen hebben zelf ook niet altijd 
onmiddellijk een idee van wat ze ergens van vinden, maar hebben vaak tijd nodig om 
hierop te reflecteren.8 Overtuigingen die mensen direct uiten, zijn niet altijd een 
representatieve weergave van wat hen werkelijk beweegt en bezighoudt. Gauntlett 
stoelt zijn conclusies mede op bestaand onderzoek naar de werking van de hersenen en 
hoe het bewuste en onderbewuste zich tot elkaar verhouden. In dat kader baseert 
Gauntlett zich op het zogenaamde Multiple Drafts Model, zoals beschreven door Daniel 
Dennett9: we hebben geen directe toegang tot onze zintuigen; wat we ervaren is het 
resultaat van gelijktijdige processen in onze hersenen die de “chaotische” herseninhoud 
interpreteren en als ruwe schetsen aanbieden aan ons bewustzijn. De ene herseninhoud 
“ligt” op hetzelfde  moment meer “voor het grijpen” dan de andere. 
 
Op de langere termijn zijn niet alleen de zintuigen de aanleverbron voor onze hersenen, 
maar ook ons geheugen. Het geheugen is onmisbaar voor het vastleggen van de ruwe 
schetsen, en voor het vasthouden van een bewustzijn van onszelf, de wereld om ons 
heen en dus het hebben van een identiteit:10  
 

‘If you can’t “write it down”  then experience becomes wholly transitory and, 
therefore, irrelevant beyond the moment in which it is happening. All your plans 
and ideas about your life are in exactly the same boat – completely pointless 
unless “written down” in memory. [...] the stories we tell about ourselves are 
crucially important to identity.’11  
 

Benaderingen in sociologisch onderzoek die bij het bovenstaande aansluiten, maken 
volgens Gauntlett meer kans een vollediger begrip te krijgen van perspectieven, 
ervaringen, emoties en overtuigingen van mensen, dan onderzoek dat die aansluiting 
niet zoekt.12 Gauntletts creatieve, metaforische methode beoogt zo’n methode te zijn. 

                                                                        
7 Gauntlett, p. 9. 
8 Ibid., p. 2. 
9 Ibid., p. 84. 
10 Ibid., p. 87. 
11 Ibid., p. 89. 
12 Ibid., p. 101. 
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Metaforisch 
Identiteit is een onderwerp dat zich niet makkelijk in woorden laat uitdrukken. Daarom 
zijn volgens Gauntlett metaforen nodig om hier uitdrukking aan te geven.13 In het 
dagelijks leven gebruikt iedereen metaforen. We vergelijken het ene (persoon, object, 
idee) met iets anders (X is als Y) om een beter begrip te krijgen over X. We zeggen 
bijvoorbeeld dat iemands gezicht “oplicht”, gebruikmakend van het beeld van een lamp 
die aangaat en schittert. We zien gelijkenissen tussen twee ongelijksoortige dingen en 
spelen met taal en ideeën om inzicht te krijgen. Gauntlett citeert taalkundige Lynne 
Cameron: 
 

‘A metaphor is a kind of package which compactly brings together two concepts 
and their properties, entities, relations, connotations and evaluations.’14  

 
Het medium om metaforen te construeren kan taal zijn, maar metaforen liggen niet 
besloten in woorden. Net zo goed kan iets visueel fungeren als metafoor en worden 
gecreëerd met onze handen.15 Dat is waar het metaforische en het creatieve elkaar 
versterken. 
 
Creatief 
Als Gauntlett het heeft over creativiteit, dan bedoelt hij daarmee niet het produceren 
van artistieke uitingen (dat zou zich beperken tot kunstenaars en “creatievelingen”), 
maar het fysiek iets maken in de meest alledaagse zin van het woord. De creatieve 
bezigheid die Gauntlett voorstaat, kan door iedereen worden uitgevoerd.16 Het gaat 
hem erom dat als we iets creëren we daarmee iets communiceren, ergens expressie aan 
geven of iets nieuws ontdekken. In het menselijk vermogen iets unieks te maken, komen 
bij uitstek de identiteit en de unieke kenmerken van een persoon naar voren.  
 

‘Individuals tend to feel a special sense of accomplishment when we have made 
something solid and visible – external proof of our own personal vitality.’17  

 
Creativiteit is niet alleen een uiting van bestaande emoties of overtuigingen, maar 
genereert ook nieuwe inzichten. Gauntlett verwijst naar neurowetenschappelijk 
onderzoek dat laat zien dat onze handen een unieke plaats innemen. Onze handen 
vergaren informatie en manipuleren onze omgeving. Maar ook “denken we met onze 
handen”. Door de interactie van onze geest met de buitenwereld via onze handen, doen 
we ervaring op en vinden we oplossingen.18 De mate waarin mensen zich ergens aan 
toewijden is met gebruik van hun handen ook veel groter dan wanneer ze alleen hun 
hoofd gebruiken.19 
 
Gauntlett zet het creatieve proces uiteen in drie stappen: 

(a) the process and thoughtful experience of taking time to make an artifact; (b) 
the artifact itself; and (c) the person’s own interpretation of the artifact.’20 

 

                                                                        
13 Gauntlett, p. 151. 
14 Ibid., p. 142. 
15 Ibid., p. 149. 
16 Ibid., p. 25. 
17 Ibid., p. 29. 
18 Ibid., p. 130. 
19 Ibid., p. 131. 
20 Ibid., p. 138. 
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Het artefact in de creatieve, metaforische methode van Gauntlett is de LEGO die gebruikt 
wordt om als metafoor te dienen. 
 
LEGO© SERIOUS PLAY© 
Gauntlett heeft ervaring opgedaan met verschillende visuele en creatieve methodes. Hij 
kwam tot de conclusie dat –  een door hem aangepaste vorm van –  LEGO© SERIOUS PLAY© 

heel bruikbaar was. 
 
LEGO© SERIOUS PLAY©is een consultancymethode die gebruikt wordt in bedrijven en 
organisaties. De idee is dat net zoals kinderen met LEGO hun dromen verbeelden, 
volwassenen opdrachten krijgen waarin ze gevraagd worden hun visie te bouwen voor 
de toekomstige strategie van hun bedrijf of organisatie. Omdat dit om –  niet tastbare – 
ideeën gaat, moet het niet letterlijk worden opgevat; deelnemers bouwen geen 
gebouwen of flow charts, maar symbolische en metaforische voorstellingen. De 
methodiek is ontstaan vanuit de behoefte mensen uit het bedrijfsleven te stimuleren 
hun gedachten de vrije loop te laten en het voorstellingsvermogen te prikkelen.21 Het 
bleek een beter werkende manier te zijn om mensen “aan de praat” te krijgen, dan 
wanneer ze worden gevraagd hun ideeën verbaal  te uiten. 
 
Gauntlett nam de methodiek over en paste haar aan op de context waarin hij de 
methode wilde toepassen. Met name de opdrachten die deelnemers krijgen zijn anders. 
Gauntlett paste zijn methode toe in uiteenlopende, meestal ad-hoc samengestelde 
groepen, zoals architecten, medewerkers in de zorg en werklozen. Hij liet mensen 
vervolgens een voorstelling maken van hoe ze hun eigen identiteit zien en wat volgens 
henzelf de sterkste invloed op hen uitoefent. Het bleek een goed werkende methodiek 
te zijn, zie daarvoor de resultaten van Gauntletts onderzoek even verderop in dit 
rapport. 

Praktische uitvoering van de creatieve, metaforische 
methode 
Gauntlett voerde zijn methode uit 
volgens de onderstaande 
stappen.22 Ik geef ze beknopt weer. 
 
Voorbereiding 
De eerste stap van LEGO© SERIOUS 

PLAY© bestaat uit het opdoen van 
vaardigheden. Deelnemers moeten 
bekend raken met de LEGO-stukken 
en krijgen de belangrijkste 
kenmerken van het proces uitgelegd, waaronder de verbinding tussen hoofd en handen 
en het bouwen in metaforen. Voor deze stap moet volgens LEGO© SERIOUS PLAY© 
voldoende tijd worden uitgetrokken. Aangezien ik de opbouw van de introductie 
nagenoeg ongewijzigd heb overgenomen vanuit het boek van Gauntlett, verwijs ik 
hiervoor naar de opbouw van de eerste bijeenkomst binnen mijn empirisch onderzoek. 
De belangrijkste wijziging die ik heb aangebracht in de introductiebijeenkomst, is dat ik 
een van de opdrachten heb geactualiseerd door niet te vragen naar hoe de deelnemers 

                                                                        
21 Gauntlett, p. 129. 
22 Ibid., p. 137-139. 
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zich voelen op maandagochtend of vrijdagmiddag, maar hoe ze zich in de vakantie 
voelden. 
 
Identiteit bouwen 
Na de introductie gaat Gauntlett over op de hoofdopdracht: het bouwen van ieders 
identiteit.  
 

• Eerst de vraag: “Bouw je eigen identiteit. Denk aan aspecten van jezelf die voor 
anderen zichtbaar zijn en belangrijk zijn voor jouw identiteit.” Deelnemers 
hoeven zich niet volledig prijs te geven, maar het gaat om hoe ze zich zouden 
willen introduceren aan iemand anders. 
 

• Hierna wordt gevraagd welke invloeden structureel beïnvloeden wie ze zijn. Elk 
van deze invloeden wordt een factor/vertegenwoordiger (agent) genoemd. 
Uitgelegd wordt dat factoren (agents) abstract, concreet, fysiek, psychologisch, 
duidelijk, subtiel, dichtbij, veraf, groot of klein kunnen zijn. Deelnemers wordt 
gevraagd te beginnen met drie factoren, en ze te bouwen en positioneren ten 
opzichte van het identiteitsmodel. Daarna volgt weer uitleg. 
 

• In een volgende ronde wordt hetzelfde gedaan met nog twee of drie factoren 
meer. 
 

• Deelnemers wordt gevraagd een survey van twee pagina’s in te vullen, waarin 
ze onder andere aangeven welke elementen uit hun identiteit ze hebben 
uitgebeeld in het identiteitsmodel, en hoe ze dit hebben weergegeven met 
LEGO.  

Resultaten van Gauntletts onderzoek 
De resultaten van Gauntletts onderzoek bestaan uit individuele en uiteenlopende 
verhalen van de deelnemers op basis van hun identiteitsmodel. Uit Gauntletts evaluatie 
bleek dat deelnemers bijna allemaal positief stonden tegenover de methode en zich 
ook open durfden te stellen. Gauntlett geeft aan dat het bouwen van de eigen identiteit 
met LEGO goed werkte en dat het inzichten opleverde, in de eerste plaats voor de 
participanten zelf.23  
 
Gauntlett startte zijn project met de vraag hoe hij onderzoek kon doen naar media en 
het effect daarvan op mensen. Met zijn studie heeft hij in de eerste plaats een algemene 
methodiek geleverd voor het doen van sociologisch onderzoek, ongeacht het 
onderwerp of deelgebied. Gezien de onderzoeksgegevens (de uiteenlopende verhalen 
van mensen) bleek het lastig hier kant-en-klare informatie uit te ontlenen over de 
invloed van media op mensen, zo stelt Gauntlett. 
 
Indirecte invloed van de media 
Slechts een heel klein gedeelte van zijn participanten noemt de media als factoren van 
invloed op de eigen identiteit. Sociologische studies zouden er daarom goed aan doen, 
zegt Gauntlett, de invloed van (bepaalde) media, en het onderzoek daarnaar, niet teveel 
te isoleren, maar zich ook te richten op de sociale context. Want blijkbaar hebben 
media niet zo’n substantiële invloed als dat ander onderzoek soms suggereert. In ieder 

                                                                        
23 Gauntlett, p. 158-181. 
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geval werd die invloed door de participanten niet als dusdanig erkend of herkend, 
concludeert Gauntlett.24   
 
Gauntlett kiest geen gemakkelijke uitweg voor dit ontbreken aan kant-en-klaar 
onderzoeksmateriaal. Op basis van zijn onderzoek suggereert hij dat als er sprake is van 
invloed van media deze meer indirect is en daardoor lastiger via empirisch onderzoek 
aan te wijzen. Een mogelijke manier waarop de media toch invloed uitoefenen, is 
doordat ze verhalen aanleveren waaraan mensen zich kunnen spiegelen bij het 
vormgeven van hun leven. Gauntlett verwijst hierbij naar Paul Ricoeur. Volgens Ricoeur 
verschaffen verhalen (narratives) de luisteraars de mogelijkheid om na te denken over 
ethische kwesties. Met ethische vragen doelt Ricoeur met name op de menselijke 
behoefte consistent (uit-één-stuk) te zijn, de vraag naar wat een goed leven inhoudt en 
welke identiteit nastrevenswaardig. Drama, soaps, films, spellen, en real life-
programma’s vormen een ‘laboratorium voor gedachtenexperimenten’ waarin mensen 
zich kunnen spiegelen.25 
 
Overig werk en invloed van Gauntlett 

Making is connecting 
Van het andere werk van Gauntlett, is Making is connecting gerelateerd aan Creative 
Explorations . In Making is connecting laat Gauntlett zien wat het belang is van 
alledaagse huis-, tuin- en keukencreativiteit voor het menselijk bestaan: 
 

‘The inherent satisfaction of making; the sense of being alive within the process; 
and the engagement with ideas, learning, and knowledge which come not 
before or after but within the practice of making.26’ 

 
Gauntlett neemt verschillende soorten alledaagse, creatieve activiteiten in ogenschouw 
(zoals doe-het-zelven en digitale uitingen) en laat zien dat die nooit doelloos zijn.  
Alledaagse creativiteit, zo beargumenteert Gauntlett, geeft grip op de wereld. Mensen 
die ontdekken iets te kunnen veranderen in hun directe omgeving, leren –  ook op 
grotere schaal –  om te gaan met persoonlijke en maatschappelijke veranderingen.   

Invloed van Gauntlett 
Het werk van Gauntlett heeft ingang gevonden in de wereld van sociologisch 
onderzoek. Regelmatig wordt aan zijn werk (met name Creative Explorations en Making 
is connecting)  gerefereerd in de theoretische onderbouwing van onderzoeken die 
gebruik maken van visuele onderzoeksmethodes. Een greep uit de voorbeelden: een 
onderzoek naar tekenen als visuele onderzoeksmethode onder kinderen en jeugd27, een 
onderzoek naar werkgebonden identiteit van werknemers28, een onderzoek naar het 
gebruik van een grafische timeline bij een project voor gewichtsverlies29 en een 
onderzoek naar het gebruik van grafische en op kunst gebaseerde methoden bij 
interviews.30 

                                                                        
24Gauntlett., p. 192-193. 
25 Ibid., p. 205. 
26 Gauntlett, D., Making is Connecting. Cambridge: Polity Press, 2011, p.24-25. 
27 Literat, I. ‘“A Pencil for Your Thoughts”: Participatory Drawing as a Visual Research Method with 
Children and Youth,’ International Journal for Qualitative Methods 12 (2013): p. 84-95. 
28 Shortt, H., “Identityscapes of a Hair Salon: Work Identities and the Value of Visual Methods,” Sociological 
Research Online 17, 2 (2012): http://www.socresonline.org.uk/17/2/22.html 
29 Sheridan, J. e.a., “Timelining: visualizing experience,” Qualitative Research 11, 5 (2011): p. 552-569. 
30 Bagnoli, A., “Beyond the standard interview: the use of graphic elicitation and arts-based methods,” 
Qualitative Research 9, 5 (2009): p. 547-570.  
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Verder wordt het werk van Gauntlett opgenomen in overzichtsartikelen, zoals een 
artikel over de afwegingen die spelen bij de keuze voor visuele onderzoeksmethoden31 
en een evaluatie van onderzoeken die zich baseren op foto’s en tekeningen van 
participanten.32 
  
Een kritische noot bij Gauntlett las ik in een artikel dat diverse differentiaties in 
sociologische onderzoeksmethodes in ogenschouw neemt en die kritisch evalueert. Het 
artikel plaatst Gauntlett onder zogenaamde conceptual coupling omdat zijn methode 
twee concepten combineert: making en telling. De auteurs erkennen dat de creatieve 
methodologie interessant en veelbelovend is, maar achten het zorgelijk als de 
methodologie gebruikt zou worden om te grote claims te maken over de sociale 
praktijk.33 De making and telling-visuele methodes, zo stellen de auteurs, reduceren de 
werkelijkheid tot een versimpeld materieel model en stellen vervolgens dat de 
materiële weergave méér te vertellen heeft dan wanneer de persoon hetzelfde verbaal 
zou uiten. Visuele methodes hebben bovendien beperkende kenmerken, zoals dat LEGO 
altijd op elkaar moet passen en uit bepaalde vormen bestaat. En, zo stellen de auteurs, 
is er te weinig bekend over de manier waarop de deelnemers aan dit soort onderzoeken 
tot hun visuele modellen komen (hoe hebben ze het aangepakt, welke stappen hebben 
ze genomen en hoe verhoudt dat zich tot wat ze er vervolgens bij vertellen?).  
 
Uiteraard dient deze kritiek serieus te worden genomen. Hoewel de kritiek gericht is op 
het gebruik van deze methode in sociologisch onderzoek, kan die ook van betekenis zijn 
voor het gebruik van de methode binnen bijbelgesprekskringen. Mijn ervaring in dit 
onderzoek is wel dat het reduceren juist ook functioneel werkt: de materiële weergave is 
inderdaad een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid, maar behoort wel tot 
die  werkelijkheid en geeft opening tot verder gesprek. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                                        
31 Pain, H., “A Literature Review to Evaluate the Choice and Use of Visual Methods,” International Journal for 
Qualitative Methods 11, 4 (2012): p. 303-319. 
32 Guillemin, M., Drew, S. “Questions of process in participant-generated visual methodologies,” Visual Studies 
25, 2 (2010): p. 175-188. 
33 Housley, W., Smith, R.J., “Innovation and Reduction in Contemporary Qualitative Methods: The Case of 
Conceptual Coupling, Activity-Type Pairs and Auto-Ethnography,” Sociological Research Online 15, 4 (2010): 
http://www.socresonline.org.uk/15/4/9.html 
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2 //  Verantwoording van de onderzoeksmethode 

In dit hoofdstuk geef ik een verantwoording van de door mij gebruikte 
onderzoeksmethode, met een verwijzing naar relevante literatuur.  

Aard van het kwalitatief onderzoek 
Dat ik in dit onderzoek een bestaande methode toepaste, is in belangrijke mate 
bepalend geweest voor de vorm van het onderzoek. Juist omdat ik de toepasbaarheid 
van de methode van Gauntlett onderzocht, leek het me een voorwaarde deze methode 
qua idee en uitvoering zo dicht mogelijk te benaderen. Het spreekt daarbij voor zich dat 
dit een kwalitatief onderzoek is geworden en het lag voor de hand dat ik observatie als 
een van de manieren van dataverzameling zou hanteren. Maar dit neemt niet weg dat ik 
mijn keuzes qua onderzoeksmethode heb moeten doordenken en verantwoorden. 
Verder zijn er ook aspecten aan mijn project die niet af te leiden waren uit de methode 
van Gauntlett, zoals het gebruik van de Bijbel(teksten), het inzetten van interviews, et 
cetera. 
 
Het midden tussen focusgroeponderzoek en veldexperiment 
De aard van mijn kwalitatieve onderzoek houdt het midden tussen een 
focusgroeponderzoek en een veldexperiment.34 Qua setting lijkt het op een 
focusgroeponderzoek, omdat de deelnemers aan het onderzoek gevraagd werd met 
elkaar te praten over een bepaald onderwerp en omdat aan de bijeenkomsten 
onderzoeksinformatie is ontleend. Het is ook een veldexperiment, omdat er sprake was 
van een bewust geplande verandering (namelijk het gebruik van een andere methode) 
in de bestaande praktijk van de bijbelgesprekskringen, terwijl de overige 
omstandigheden (bijvoorbeeld de groepssamenstelling) gelijk bleven. Een verschil met 
een gebruikelijk veldexperiment is dat de deelnemers aan het onderzoek zich bewust 
waren van wat er anders was en zij daarnaast deelgenoot waren van het experiment.  
 
Actieonderzoek in bijbelgesprekskringen 
Een door mijn afstudeerbegeleider toegestuurde dissertatie van dr. Andrew John Todd 
wees mij op de relevantie van wat in de sociale wetenschappen “actieonderzoek” 
(action research) wordt genoemd. Ook Todd voerde kwalitatief, empirisch onderzoek 
uit in bijbelgesprekskringen (zij het met een heel ander doel). Hij gebruikte daarin de 
principes van actieonderzoek omdat het paste bij zijn onderzoek en aansluit bij 
praktische theologie: het is gericht op de verbetering van de praktijk (in dit geval van 
bijbelgesprekskringen) en biedt ruimte om tussentijds te reflecteren op de uitkomsten 
van het onderzoek en zo nodig aanpassingen door te voeren. Actieonderzoek is dus niet 
het middel waarmee je onderzoek doet (zoals focusgroeponderzoek en veldexperiment 
dat wel zijn), maar bepaalt de grondhouding. 
 
Hieronder werk ik het belang van actieonderzoek verder uit, en geef ik ook aan hoe ik 
aankijk tegen de afstand en nabijheid van mij als onderzoeker en tot het 
onderzoeksgebied van de (deelnemers aan) bijbelgesprekskringen.  
 
 
 

                                                                        
34 Baarda B. e.a., Basisboek Kwalitatief onderzoek. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief 
onderzoek. Groningen: Noordhoff, 2013, h. 2. 



 22 

Het waarom van actieonderzoek 
Actieonderzoek heeft belang bij het veranderen en verbeteren van de (sociale) praktijk 
die het onderzoekt, en blijft niet op afstand staan. Geloofwaardig zijn, hoeft niet gelijk te 
staan aan objectieve en waardevrije kennisvergaring. In plaats daarvan wordt in 
actieonderzoek juist omarmd dat sociaal onderzoek kennis beschikbaar wil stellen die 
betrouwbaar is, maar ook helpt het welzijn van individuen en gemeenschappen te 
verhogen.35 Voor sommigen gaat het nog verder, als gesteld wordt dat de sociale wereld 
alleen maar echt kan worden begrepen door deze door middel van actie te 
veranderen.36   
 
Mijn onderzoek had tot doel een verandering teweeg te brengen, dat wordt duidelijk uit 
het tweede deel van mijn onderzoeksvraag: [...] deelnemers van een bijbelgesprekskring 
helpen de Bijbel wezenlijk te verbinden met het eigen leven als christen. Dit betekent 
overigens niet dat het onderzoek alleen geslaagd zou zijn geweest als dit het resultaat 
was, getuige het eerste deel van de onderzoeksvraag: In welke mate en onder welke 
condities [...]. Ook een negatieve beantwoording van de onderzoeksvraag kon helpen de 
praktijk te verbeteren. 
 
Degene die actieonderzoek doet, is meestal iemand die zelf in de praktijk staat, dit past 
ook bij het karakter van de beroepsopleiding Godsdienst en Pastoraal Werk. Juist de 
persoonlijke waarden en commitment van de onderzoeker komen van pas:  
 

‘These values (waarden van onderzoeker, red.) require action. Knowledge comes 
from doing. Action researchers feel compelled to act collectively on and with that 
knowledge.’37  

 
Actieonderzoek deelt hierin dezelfde gerichtheid als de praktische theologie, zo geven 
Swinton en Mowat aan: 
 

‘Both use a similar reflective process and both contain similar action-oriented 
and transformatively oriented dynamics and goals.’ 38  

 
Plannen, handelen, observeren, reflecteren 
Een ander – uit het voorgaande voortvloeiend – kenmerk van actieonderzoek is dat het 
ruimte biedt om (tussentijds) de bevindingen in het onderzoek in ogenschouw te 
nemen en aanpassingen door te voeren.39 Actieonderzoek kent vier fasen die cyclisch 
doorlopen worden: plannen, handelen, observeren en reflecteren, en vervolgens weer 
plannen, et cetera. 
 
Al naar gelang wat nodig was, kon ik dus na het uitvoeren van de methode in een 
bepaalde groep aanpassingen maken en het aangepaste plan weer in de volgende 
groep (of volgende bijeenkomst van dezelfde groep) uitvoeren. Hier heb ik ook 
daadwerkelijk gebruik van gemaakt. Hierbij heb ik ervoor gezorgd dat het doorvoeren 
van veranderingen niet ten koste ging van het groepsproces. Mijn streven was een goed 
evenwicht te creëren tussen sturend zijn, de aanpak verbeteren en de groep de ruimte 
                                                                        
35 Brydon-Miller, M., "Why action research?," Action Research 1, 1 (2003): p. 9-28. 
36 Ibid., p. 15. 
37 Ibid., p. 14. 
38 Swinton, J., Mowat, H., Practical Theology and Qualitative Research. London: SCM Press, 2006,  p. 256. (citaat 
overgenomen van Todd) 
39 Martin, B., ‘“Living” Education: Action Research as a Practical Approach to Congregational Education,’ 
Religious Education 95, 2 (2000): p. 155. 
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geven zelf aan de slag laten gaan.40 Ook was het in het belang van het onderzoek dat de 
bijeenkomsten er op beide groepen vergelijkbaar uit bleven zien, zodat ik conclusies 
kon baseren op beide groepen.  
 
Afstand en nabijheid 
Juist omdat ik in dit onderzoek onderdeel ben geweest van de onderzoekssituatie, was 
een reflectieve houding van mij als onderzoeker nodig. Todd zegt hierover met 
betrekking tot zijn eigen onderzoek: 
 

‘The key question was not, how do I participate sufficiently to understand Bible-
study? Rather it was, how do I generate sufficient critical distance from a familiar 
world, in order to “observe” it?’41  

 
Juist omdat ik onderzoek deed naar de levens van anderen en hoe zij hun identiteit 
beleven, kon ik dat niet volledig isoleren van mijn eigen kijk op het leven en konden 
mijn ervaringen daarin meeklinken. Dat hoort ook bij actieonderzoek, maar vroeg wel 
reflectie op de vraag wat afstand en nabijheid is van mij als onderzoeker tot de 
deelnemers aan de bijbelgesprekskringen en tot wat zij te berde zouden brengen. Een 
belangrijk aspecten hierin is dat binnen mijn onderzoek, door de gegeven methodiek 
een bepaalde afstand al was ingebouwd. De creatieve, metaforische methode van 
Gauntlett beoogt dat het de participant zelf is die in de eerste plaats zijn sociale context 
“deconstrueert” en daar een voorstelling van geeft door middel van een LEGO-model. In 
feite was de participant in mijn onderzoek zelf de onderzoeker die op de eerste rij zit om 
te reflecteren op de door hem gegenereerde onderzoeksgegevens. Pas daarna kwam ik 
als onderzoeker aan de beurt. Het was zaak patronen te herkennen in het werk van 
deelnemers die zij zelf niet zagen, en andersom dat deelnemers mij hierop wezen. 
 
Verder was het voor mijn onderzoek het belangrijkste te observeren in hoeverre 
deelnemers een bepaalde mate van reflectie op het eigen leven lieten zien (al dan niet 
in relatie tot de Bijbel). Uiteraard heb ik ook in ogenschouw genomen wát ze zeiden 
(welke thema’s ik terug zag komen bijvoorbeeld), maar het was in dit onderzoek niet 
aan mij daarover een positief of negatief oordeel te geven. 
 

Bijeenkomsten 
 
Mijn rol tijdens de bijeenkomsten 
De bijeenkomsten van de bijbelgesprekskringen zijn de belangrijkste bron van 
onderzoeksgegevens geweest. Daarnaast heb ik een aantal interviews afgenomen met 
deelnemers, daarop kom ik later in dit rapport terug. Bij de bijeenkomsten heb ik wat 
Baarda noemt ‘intensief geparticipeerd’42, dat wil zeggen dat ik binnen de 
onderzoekssituatie veelvuldig met de betrokkenen ben omgegaan, dat ik onderdeel ben 
geweest van het groepsproces en tegelijkertijd heb geobserveerd.   
 
Baarda wijst erop dat je bij participerend observeren jezelf als onderzoeker moet 
afvragen in hoeverre je het gedrag van de deelnemers beïnvloedt.43 Dat ik naast 

                                                                        
40 Vgl. Todd, A.J., The talk, dynamics and theological practice of Bible-study groups: A qualitative empirical 
investigation. Cardiff University, 2009, p. 51. 
41 Todd, p. 54. 
42 Baarda, p. 188. 
43 Ibid., p. 190. 
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observeren ook een (bege)leidende rol had, gaf een extra aanleiding tot het reflecteren 
op deze vraag en het nadenken over de invulling van mijn rol(len) tijdens de 
bijeenkomsten. Baarda maakt onderscheid tussen de onderzoeksrol, de praktijkrol en 
de persoonlijke rol.44 

Onderzoeksrol 
De onderzoeksrol betreft de eisen die worden gesteld aan de onderzoeker, zoals het 
vastleggen van onderzoeksgegevens (zonder dat de onderzoekssituatie wordt verstoord 
of dat er een onnatuurlijke situatie ontstaat). In mijn onderzoek betekende dit dat ik in 
staat moest zijn naast het introduceren en begeleiden van de methode ook te 
observeren wat er gebeurde en wat er werd gezegd. Daarom heb ik geluidsopnames en 
notities gemaakt en foto’s van de LEGO-modellen genomen. Aan het eind van elke 
bijeenkomst deelde ik een evaluatieve survey uit aan alle deelnemers (zie bijlage 2). 
 
Bij het verzamelen van deze onderzoeksgegevens heb ik de deelnemers vooraf 
geïnformeerd over het doel en het gebruik van de gegevens en ben ik nagegaan of zij 
daarmee akkoord gingen. 
 
Tijdens het begeleiden en observeren heb ik onder andere op de volgende punten gelet 
met het oog op de onderzoeksgegevens: 
 

1. Wat is mijn algemene beleving van de sfeer in de groep? 
2. Kunnen de deelnemers de stappen (tijdens uitleg en oefening) volgen, is de 

leercurve niet te stijl en niet te vlak? 
3. Geven de deelnemers verbaal en non-verbaal aan de principes te begrijpen? 
4. In welke mate zijn de deelnemers gefocust op het bouwen van hun LEGO-

model? 
5. Lopen (sommige) deelnemers vast of niet, en zo ja: hoe lijkt dat te komen? 
6. In hoeverre ervaren de deelnemers de vertaalslag van/naar de Bijbel als 

natuurlijk? 
7. Welke thema’s komen naar voren in de LEGO-modellen en in de reflectie 

daarop? 
8. Welke elementen van de besproken bijbeltekst zijn te herkennen in de LEGO-

modellen? 
9. Wat geven de deelnemers zelf aan over hoe ze de methode ervaren? 
10. Geven de deelnemers aan of ze tot nieuwe inzichten zijn gekomen over 

zichzelf, de bijbeltekst en/of de toepassing van de bijbeltekst op hun eigen 
leven als christen? 

Praktijkrol 
De praktijkrol houdt in datgene te doen wat in de praktijk van de onderzoekssituatie 
gebruikelijk is of verwacht wordt. In de bijbelgesprekskringen betekende dat in de 
eerste plaats dat ik te gast was bij de bijbelgesprekskring. Ik deed met de gebruikelijke 
activiteiten mee zoals het eten en vieren in groep 1. Daarnaast werd van mij verwacht 
dat ik de methode begeleidde: ik was actief aanwezig, legde uit wat de bedoeling was 
en liet de deelnemers een aantal oefeningen doen. Waar nodig stuurde ik bij als dit de 
uitvoering van de methode ten goede kwam of als er vragen of onduidelijkheden waren. 
Ook functioneerde ik als gespreksleider, bij het bespreken van de LEGO-modellen die de 
deelnemers hadden gemaakt. Ik heb waar nodig vragen gesteld en/of het 
groepsgesprek gestuurd. Mijn rol als gespreksleider bouwde ik waar mogelijk 

                                                                        
44 Baarda, p. 189-190. 
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gedurende het onderzoek af, zodat deelnemers werden gestimuleerd zelf het 
groepsgesprek te voeren en elkaar vragen te stellen.  

Persoonlijke rol 
De persoonlijke rol gaat volgens Baarda over jezelf als persoon met je specifieke 
ervaringen, opvattingen, gevoelens. Bij participatief observeren kan je praktijkrol 
conflicteren met je persoonlijke rol, maar dat bleek tijdens mijn onderzoek niet het 
geval. Verder kon ik mijn persoonlijke rol ook instrumenteel laten zijn, met name bij de 
luisteren naar de reflectie van de deelnemers op hun LEGO-model, en bij het stellen van 
vragen daarover. 
 
Gebruik van de Bijbel tijdens de bijeenkomsten 

Komen alle antwoorden vanuit de deelnemer? 
De brochure Introduction to LEGO® SERIOUS PLAY®45 stelt:  
 

‘LEGO® SERIOUS PLAY® begins with the assumption that the answers are “already in 
the room” [...].’ 

 
Met het betrekken van de Bijbel in dit onderzoek zou je kunnen stellen dat de 
antwoorden (mogelijk) niet alleen uit de deelnemers komen, maar ook uit de Bijbel. 
Toch zag ik hierin geen echte belemmering bij het toepassen van LEGO© SERIOUS PLAY©  in 
een bijbelgesprekskring. In het onderzoek was het niet mijn verwachting of bedoeling 
dat er kant-en-klare antwoorden uit de Bijbel gehaald zouden gaan worden (als dat al 
mogelijk is), maar dat de deelnemers een vertaalslag zouden maken en op basis 
daarvan zelf een antwoord zouden formuleren.  In de evaluatie geef ik, de 
onderzoeksresultaten in ogenschouw nemend, een uitgebreidere reflectie op dit punt.  
 
Bij het betrekken van de bijbelteksten  in het onderzoek heb ik op de volgende zaken 
gelet: 
 

1.  Het gebruik van de Bijbel in deze methode moet voor de deelnemers niet 
aanvoelen als een soort “extraatje” bij de methode, maar moet er op een 
goede manier in verweven zijn. 
  

2. De deelnemers moeten zo min mogelijk het gevoel hebben dat ze op een 
sociaal wenselijke manier de Bijbel moeten gebruiken. Het gaat er niet om dat 
de deelnemers de bijbeltekst overnemen, maar dat ze met metaforen laten 
zien wat het voor hen betekent. 
 

3. De uitdaging om (aspecten van) het eigen leven én (aspecten van) de 
bijbeltekst uit te beelden in het LEGO-model moet voor de deelnemers niet te 
complex zijn (en ook niet makkelijk uiteraard). 

Geen achtergrondinformatie 
Tijdens het onderzoek werd er geen (achtergrond)informatie verstrekt over de 
bijbelteksten. Dat deze informatie ontbrak, heeft een praktisch argument, namelijk dat 
hier onvoldoende tijd voor was, maar een veel belangrijker argument is dat het slecht 
combineert met de filosofie van de creatieve, metaforische methode. Het opdoen van 
inzichten moest plaatsvinden door het (bouwen van het) LEGO-model, en de focus 

                                                                        
45 “LEGO© SERIOUS PLAY©, How To Get It.”, http://www.seriousplay.com/19483/HOW%20TO%20GET%20IT 
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moest alleen op het bouwen gericht zijn. Het langdurig geven van 
achtergrondinformatie zou daarbij ook teveel het creatieve proces onderbreken 
(deelnemers raken uit de flow, zoals dat bij LEGO© SERIOUS PLAY© wordt genoemd).  

Moment waarop de Bijbel ter sprake komt 
Ik zag twee mogelijke varianten wat betreft het moment waarop de Bijbel ter sprake 
komt tijdens de bijeenkomsten, beide varianten hebben omwille van het experiment 
een plaats gekregen in het onderzoek. 
 
Bijeenkomst #2 - Oriëntatie op thema – bijbeltekst lezen – bijbeltekst relateren aan 
eigen leven 
Bij de eerste variant wordt deelnemers eerst gevraagd een bepaald aspect, bijvoorbeeld 
vriendschap,  van hun eigen leven –  al naar gelang wat relevant is met het oog op de 
bijbeltekst die later volgt –  te bouwen met LEGO. Hier wordt de tijd voor genomen, zodat 
deelnemers echt de ruimte krijgen zich hierin te verdiepen. Hierna geven de deelnemers 
toelichting bij wat ze gebouwd hebben. Daarna (het tweede deel van de bijeenkomst) 
volgt de lezing van de bijbeltekst en krijgen deelnemers de uitdaging de bijbeltekst te 
relateren aan wat ze al gebouwd hebben (dus de bijbeltekst te betrekken op hun eigen 
leven). Een voorbeeld uitdaging kan zijn: geef in je LEGO-model weer wat deze tekst zegt 
over vriendschap in jouw leven. Hierna wordt er opnieuw door iedereen uitleg gegeven 
bij het LEGO-model. 
 
Het voordeel van deze volgorde is dat het eigen leven als het ware eerst wordt 
“opengevouwen”. Er worden mogelijk allerlei luikjes opengezet (die met het thema te 
maken hebben), waarna de bijbeltekst makkelijker kan worden verbonden. Bij deze 
variant maak ik al bij aanvang een keuze voor een bepaalde focus, en andere mogelijke 
thema’s, die ook mogelijk zouden zijn op grond van de bijbeltekst, sluit ik uit. Daarmee 
beperk ik  de mogelijkheid van de deelnemers een ander thema uit de tekst te halen 
(hoewel dat niet verboden is).  
 
Bijeenkomst #3 - bijbeltekst lezen – bijbeltekst relateren aan eigen leven 
De tweede variant is dat gestart wordt met voorlezen van de bijbeltekst en dat de 
deelnemers daarna de uitdaging krijgen de tekst toe te passen op het eigen leven en dit 
uit te beelden met LEGO. Een voordeel van deze aanpak is dat de deelnemers nog 
(relatief) blanco zijn bij het horen van de bijbeltekst, zodat ze er meer aspecten uit 
kunnen halen.   
 
Opbouw van de bijeenkomsten 

Opbouw bijeenkomst #1 (introductie methode) 
De eerste bijeenkomst stond in het teken van het introduceren van de methode. Het 
doel van deze bijeenkomst was dat de deelnemers bekend werden gemaakt met de 
uitgangspunten van de methode en het onderliggende mensbeeld, en dat ze zich de 
methode ook eigen konden maken en vaardigheden konden ontwikkelen. De opbouw 
van de eerste bijeenkomst was gebaseerd op de richtlijnen van LEGO© SERIOUS PLAY©en de 
opbouw die Gauntlett hierin zelf hanteert, en zag er als volgt uit: 

Uitleg over het onderzoek [15 minuten] 
a. Welkom 
b. Uitleg van het doel van het onderzoek: 
- Uitleg over de vertrouwelijkheid en het gebruik van onderzoeksgegevens. 
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- Deelnemers vragen omwille van het onderzoek alle bijeenkomsten aanwezig te 
zijn. 

- Uitleg over het verloop van de bijeenkomsten en het onderzoek. 

Warmlopen [15 minuten] 
a. Warmlopen met bouwen van LEGO: 
- Deelnemers vragen een toren te bouwen. 
- Aantal torens “testen” op stabiliteit. 
- Een van de torens met opzet kapotmaken om te demonstreren dat je een 

emotionele band opbouwt met iets dat je zelf gebouwd hebt. 
b. Korte introductie van het idee van de verbinding tussen hoofd en handen en 

een korte discussie over het idee van metaforen. 

Oefening #1: bouwen van een metafoor [20 minuten] 
a. Deelnemers vragen een klein schepsel (dier) te maken.  
b. Rondgang maken langs de tafel om te zien wat iedereen gebouwd heeft. 
c. Deelnemers vragen in twee minuten het schepsel om te vormen naar een 

metafoor voor hoe ze zich voelden in de vakantie. (Dit is volgens Gauntlett een 
cruciaal keerpunt, waarbij deelnemers ontdekken dat ze écht in staat zijn 
metaforische betekenissen te bouwen met LEGO.) Hierbij aangeven dat er geen 
goede of foute antwoorden zijn, maar dat alles wat gebouwd en gezegd wordt 
goed is. 

d. Opnieuw naar ieders toelichting luisteren, vragen stellen over het geheel en de 
details.  

Oefening #2: vertellen van een verhaal [15 minuten] 
a. Deelnemers vragen iets willekeurigs te bouwen wat ze zelf leuk vinden. 
b. Plotseling aan de deelnemers vragen te vertellen hoe dat wat ze gebouwd 

hebben (X) een perfecte illustratie is van iets anders (Y). Voor Y moeten kaartjes 
beschikbaar zijn met een aantal willekeurige begrippen, zoals: “het huwelijk”, 
“het leven”, “mijn kinderen”, “angst”. Deelnemers worden zo nog beter in staat 
met metaforen te werken en een verhaal te vertellen over hun LEGO-model. 

Oefening #3: bouwen van de identiteit van een persoon [15 minuten] 
a. Deelnemers vragen de “lastigste persoon” te bouwen die ze zich kunnen 

voorstellen. Deelnemers uitleggen dat het er niet om gaat één bepaalde 
persoon uit te beelden, en dat het LEGO-bouwsel ook niet op een mens hoeft te 
lijken. (Volgens Gauntlett blijkt dat de deelnemers dit allemaal uit zichzelf al 
blijken te snappen.)  

b. Rondgang maken langs de gebouwde LEGO-modellen. Deelnemers doen met 
deze oefening ervaring op met het bouwen van de identiteit van een persoon.  

Afsluiting [10 minuten] 
a. Korte reactie vragen van de deelnemers en eventuele vragen beantwoorden. 
b. Kort vooruitblikken naar de volgende bijeenkomst (herhaling). 

 

Opbouw bijeenkomst #2 

Introductie [5 minuten] 
a. Welkom. 
b. Uitleg over het doel van de bijeenkomst. 
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Warmlopen en korte herhaling principes [15 minuten] 
a. Een korte oefening om warm te lopen. De basisprincipes in een paar zinnen 

herhalen. 

Oriëntatie op het onderwerp [30 minuten] 
a. Opdracht geven.46  

 
Bouw een LEGO-model waarin je laat zien wat vriendschap voor 
jou betekent.  

 
b. Deelnemers vertellen dat ze zelf kunnen aangeven wat ze wel en niet over 

zichzelf vertellen. Deelnemers eraan herinneren  dat ze in metaforen bouwen 
en dat het gaat over wie zij zijn. Indien nodig, meer dan eens herhalen dat als 
ze niets weten, dat ze gewoon moeten starten met bouwen.47 

c. Deelnemers bouwen de opdracht met behulp van LEGO. 
d. Een rondgang maken langs alle deelnemers, het verhaal bij elk LEGO-model 

horen. Vragen stellen (en laten stellen door deelnemers). Hierbij aangeven dat 
de vragen alleen over het LEGO-model mogen gaan (over het geheel en over de 
details) en niet over de persoon zelf. Er mogen geen vragen worden gesteld die 
de persoon dwingen te “verantwoorden” waarom gekozen is met het LEGO-
model iets wel of niet te vertellen. Dit is een belangrijk principe van LEGO© 
SERIOUS PLAY©. De focus moet op het LEGO-model blijven. 

Bijbeltekst relateren aan eigen leven [40 minuten]  
a. Uitleg geven over wat er nu gaat gebeuren, deelnemers vragen zich na het 

horen van de bijbeltekst en de opdracht weer te focussen op hun LEGO-model 
en geen gesprek te starten over de bijbeltekst of over het thema, tenzij ze de 
opdracht niet begrijpen. 

b. Bijbeltekst twee maal voorlezen. 
 

Johannes 15:12-17 
Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen 
grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden 
wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet 
niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de 
Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij 
uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en 
vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je 
geven. Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief. 

 
c. Printjes van bijbeltekst uitdelen. 
d. Opdracht formuleren, deelnemers aanmoedigen zich op de opdracht te 

richten en niet alle aspecten van de bijbeltekst mee te willen nemen. 
 
 
 

                                                                        
46 Belangrijk is dat de uitdaging niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk is. De balans hiertussen wordt door 
LEGO© SERIOUS PLAY© ‘flow’ genoemd, zie ook Gauntlett, p. 24. 
47 Een standaard aanmoediging bij LEGO© SERIOUS PLAY©, zie “LEGO© SERIOUS PLAY© Open Source Brochure.”, 2010, 
http://seriousplaypro.com/docs/LSP_Open_Source_Brochure.pdf, p. 18. 
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Bouw nu toevoegingen of veranderingen in je LEGO-model waarmee je laat zien 
waar de bijbeltekst je uitdaagt en/of aanhaakt bij wat je al gebouwd had over 
vriendschap.  

 
e. Deelnemers bouwen de opdracht met LEGO. 
f. Een rondgang maken langs alle deelnemers, het verhaal bij elk LEGO-model 

horen. 

Evaluatie en afsluiting [10 minuten] 
a. Deelnemers wordt gevraagd de evaluatieve survey in te vullen. 

 

Opbouw bijeenkomst #3 

Introductie [5 minuten] 
a. Welkom. 
b. Uitleg over het doel van de bijeenkomst. 

Warmlopen en korte herhaling principes [15 minuten] 
a. Warmlopen door oefening 1, 2, 3 (van de eerste bijeenkomst) of een variatie 

daarop uit te voeren. De basisprincipes in een paar zinnen herhalen om het 
geheugen op te frissen. 

Bijbeltekst relateren aan eigen leven [60 minuten]  
a. Uitleg geven over wat er nu gaat gebeuren, deelnemers vragen zich na het 

horen van de bijbeltekst en opdracht weer te focussen op hun LEGO-model en 
geen gesprek te starten over de bijbeltekst of over het thema, tenzij ze de 
opdracht niet begrijpen. 

b. Bijbeltekst twee maal voorlezen. 
 

Lukas 19:1-10 
Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheüs 
heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat 
voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij 
was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om 
Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. Toen Jezus daar langskwam, 
keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag 
moet ik in jouw huis verblijven.’  
Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. 
Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig 
mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ Maar Zacheüs was 
gaan staan en zei tegen de Heer:  
‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand 
iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit 
huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De 
Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’ 

 
c. Printjes van bijbeltekst uitdelen. 
d. Opdracht formuleren, deelnemers aanmoedigen zich op de opdracht te 

richten en niet alle aspecten van de bijbeltekst mee te willen nemen. 
 

Bouw een LEGO-model waarin je laat zien wat uit deze tekst jou aanspreekt, wat 
je uitdaagt of waar je bij stil wordt gezet.  
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e. Deelnemers bouwen de opdracht met LEGO. 
f. Een rondgang maken langs alle deelnemers, het verhaal bij elk LEGO-model 

horen. 

Evaluatie en afsluiting [10 minuten] 
a. Deelnemers wordt gevraagd de evaluatieve survey in te vullen. 

Opbouw try-out-bijeenkomsten 
In de try-out bijeenkomsten heb ik zowel de introductie van bijeenkomst #1 als (na de 
pauze) de inhoud van bijeenkomst #2 (bij eerste try-out) en bijeenkomst #3 (bij tweede 
try-out) gedaan. Tijdens de try-out heb ik – naast eerder genoemde punten – op het 
volgende gelet: 
 

• Hoeveel tijd is er per deelnemer nodig om het LEGO-model toe te lichten? Wat is 
een praktische manier om de toelichting per deelnemer te beperken, zonder 
dat er druk wordt ervaren? (Een dergelijke praktische manier zal met name bij 
circa tien deelnemers nodig zijn.) 

• Is er voldoende LEGO aanwezig en genoeg variatie in soorten LEGO-onderdelen? 
• Wat is een praktische manier om de LEGO aan te bieden, zodat de deelnemers 

overzicht hebben en er makkelijk bij kunnen? 
• Wat is de feedback van de deelnemers op mijn praktijkrol? 
• Wat zijn de overige praktische punten om op te letten? 

 
Voorbereiding LEGO-materiaal 
Robert Rasmussen, voormalig werknemer van LEGO en één van de architecten van de 
LEGO© SERIOUS PLAY©methodologie48, heeft een overzicht49 beschikbaar gesteld van de 
verschillende soorten LEGO-onderdelen die nodig zijn voor LEGO© SERIOUS PLAY© (zie ook 
bijlage 1). Daaruit werd duidelijk dat er een variatie aan blokken nodig is in 
verschillende vormen en kleuren en een verscheidenheid aan speciale items met het 
oog op de metaforische betekenis die daaraan kan worden verleend. Dit gaf de eerste 
aanzet voor het samenstellen van de benodigde LEGO-onderdelen. Daarnaast heb ik 
gebruikgemaakt van de handleiding DIY LEGO© SERIOUS PLAY© Kit for 10 Deelnemers50, 
beschikbaar op de LEGO© SERIOUS PLAY© community website. Op basis hiervan heb ik een 
verzameling LEGO samengesteld. Ik heb LEGO kunnen lenen van familie en daarnaast 
(met name om genoeg speciale items beschikbaar te hebben) LEGO aangeschaft via een 
aantal webshops en tweedehands via Marktplaats en Bricklink.com. De onderstaande 
afbeeldingen geven een impressie van de LEGO© waar de deelnemers de beschikking 
over hadden. Voor aanvullende foto’s van de in dit onderzoek gebruikte LEGO©:  zie 
bijlage 1. 

                                                                        
48 “Rasmussen Consulting, Who We Are,” http://www.rasmussenconsulting.dk/who-we-are/ 
49 Rasmussen, R., “Brick Selection Criteria for Lego Serious Play Sessions”, 
http://seriousplaypro.com/2014/08/22/brick-selection-criteria-for-lego-serious-play/brick-selection-criteria-
for-lego-serious-play-sessions-by-robert-rasmussen/ 
50 Rillo, M., “DIY Lego Serious Play Kit For 10 Participants,” 2013, http://seriousplaypro.com/2013/08/25/diy-
lego-serious-play-kit/ 
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Inhoud van een van de dozen met LEGO© waar elke deelnemer  
persoonlijk de beschikking over had. 
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Inhoud van een van de dozen die per drie of vier deelnemers  
gedeeld werd, met daarin speciale LEGO©-items 
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Interviews 
De interviews vonden plaats één tot twee weken na afloop van elke bijeenkomst. Het 
doel van de interviews was buiten de bijeenkomsten na te gaan wat het – voor zover je 
daar op deze korte termijn van kunt spreken – blijvende effect is van het gebruik van de 
creatieve, metaforische methode op de deelnemers. Het interview is het beste te 
typeren als het verkrijgen van informatie over de persoon met het oog op het 
onderwerp en niet zozeer systematische kennisverzameling. Ik probeerde antwoord te 
vinden op de volgende vragen: 
 

1. Hoe kijken de deelnemers terug op de afgelopen bijeenkomst van de 
bijbelgesprekskring? 

2. Weten de deelnemers zich nog te herinneren wat ze ter tafel hebben gebracht 
tijdens de bijbelgesprekskring (hun LEGO-model en verhaal daarbij)?  En zo ja: 
wat herinneren ze zich? 

3. Wat weten de deelnemers zich nog te herinneren van de bijdragen van 
anderen? 

4. Zijn ze in de periode na de bijbelgesprekskring nog bezig geweest met wat ze 
zelf te berde hebben gebracht? Hebben ze met het oog hierop: 

a. Nieuwe of veranderde inzichten opgedaan? (cognitief) 
b. Iets nieuws ervaren of gevoeld? (affectief) 
c. Iets ondernomen of zich voorgenomen te ondernemen? 

(gedragsmatig) 
5. Welke waardering (uitgedrukt in een cijfer) geven deelnemers – terugkijkend – 

op de vraag in welke mate het gebruik van de creatieve, metaforische methode 
hen geholpen heeft bij het op wezenlijk niveau verbinden van de Bijbel met 
hun leven als christen? 

 
Verder gaven de interviews deelnemers de gelegenheid verdere feedback te vragen op 
het gebruik van de methode in zijn of haar bijbelgesprekskring, inclusief de 
introductiebijeenkomst. Zie voor de interviewvragen bijlage 3. 

Aanpak 
De interviews heb ik halfgestructureerd gehouden. Ik heb een interviewschema 
aangehouden, maar ben daarvan afgeweken met extra vragen en/of een andere 
volgorde van de vragen wanneer daar aanleiding toe was.  

Onderzoeksgroep 
Ik interviewde per bijeenkomst van elke groep twee deelnemers. Om een representatief 
resultaat te krijgen, heb ik rekening gehouden met de volgende factoren: 
 

1. Geslacht. Ik interviewde na elke bijeenkomst een man en een vrouw. 
2. Antwoorden in de evaluatieve survey. Voor zover mogelijk interviewde ik 

deelnemers die uiteenlopend geantwoord hebben op de vraag in hoeverre de 
methode hen geholpen heeft de Bijbel met hun leven te verbinden. 
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3 //  Uitkomsten van het praktijkonderzoek 

Bijeenkomsten 
In dit deel laat ik zien wat de uitkomsten zijn van het gebruik van de creatieve, 
metaforische methode tijdens de bijeenkomsten van de bijbelgesprekskringen. Met dit 
hoofdstuk geef ik antwoord op deelvraag 2: 
 

Welk effect, in relatie tot het wezenlijk verbinden van de Bijbel met het eigen 
leven als christen, is tijdens het toepassen van de creatieve, metaforische 
methode in de bijeenkomsten van de bijbelgesprekskringen waarneembaar bij 
deelnemers individueel en de groep als geheel? 
 

Ik geef aan wat de opbrengst uit alle bijeenkomsten is voor dit onderzoek, daarbij 
gebruikmakend van mijn eigen observatie, de reacties op elkaars bouwsels, de 
ingevulde surveys (zie bijlage 4) en de verdere feedback van de deelnemers. In de kaders 
illustreer ik de uitkomsten met een aantal LEGO-modellen van de deelnemers en hun 
toelichting daarbij. Ten slotte benoem ik wat mijn deelconclusie is in antwoord op de 
deelvraag. 
 
Try-out bijeenkomsten 
Er waren twee try-out bijeenkomsten, gehouden onder kringleden uit mijn eigen kerk. 
De belangrijkste bevindingen daarvan geef ik hieronder weer. 

Introductie is behulpzaam 
De oefeningen bleken tijdens de try-outs begrijpelijk en uitvoerbaar te zijn. De opbouw 
zoals deze door LEGO© SERIOUS PLAY©en Gauntlett wordt aangedragen, bleek de beoogde 
uitwerking te hebben. De deelnemers kregen door wat de principes zijn (zoals het 
werken met metaforen) en ontdekten wat er mogelijk is. Verschillende deelnemers 
gaven aan dat het uitvoeren van de oefeningen onmisbaar is. De ene oefening werd 
moeilijker gevonden dan de andere oefening, maar dit verschilde ook per deelnemer. 
De uitleg van de achtergrond van de methode bleek ook nuttig te zijn, maar mag heel 
beknopt zijn. Deelnemers gaven aan het belangrijk te vinden dat er enig kader – maar 
niet meer dan strikt noodzakelijk – wordt gegeven over het “waarom” van de methode, 
zoals waarom een methode afkomstig uit het bedrijfsleven in deze setting wordt 
gebruikt.  

Deelnemers kunnen overweg met het LEGO-materiaal 
Het werken met LEGO bleek geen weerstand op te roepen bij de deelnemers, veel 
mensen bleken juist een uitgesproken  sympathie te hebben voor LEGO. Diverse 
deelnemers gaven aan recent nog met LEGO in de weer te zijn geweest, met hun 
kinderen of een neefje of nichtje. De deelnemers konden ook goed uit de voeten met 
het beschikbare LEGO-materiaal. In de LEGO-modellen werd een combinatie van 
basisblokken en speciale items gebruikt. Het bleek een goede keuze te zijn alle 
deelnemers een eigen bak met LEGO  te geven. Dit leek bevorderend te werken voor het 
focussen op het eigen bouwproces. 

Reflecteren is essentieel 
De deelnemers bleken op drie manieren te worden gestimuleerd op het door hen 
gebouwde LEGO-model te reflecteren, namelijk door: 
 

1. Het vertellen over het LEGO-model. 
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2. Het observeren van het eigen LEGO-model. 
3. Het krijgen van vragen van deelnemers en mijzelf als onderzoeker. 

 
Na het bouwen liet ik de deelnemers vrijwel direct overgaan tot het vertellen over hun 
bouwwerk. Sommige deelnemers legden nog snel de laatste hand aan hun bouwwerk. 
Geregeld was daar op het laatst bij sommige deelnemers wel enige haast bij. Daardoor 
hadden deelnemers soms geen gelegenheid even een moment rust te nemen en te zien 
wat ze gebouwd hadden. Naar aanleiding van deze bevinding besloot ik bij 
bijeenkomsten #2 en #3 de deelnemers na het bouwen eerst te vragen even stil te 
worden voordat we verder gingen. Voor de eigen reflectie bleek het namelijk goed stil te 
staan bij het eigen LEGO-model en te bedenken wat daarvan te vinden of wat daarbij 
gevoeld wordt. Als dit gedachteproces op gang kwam, reageerden deelnemers met 
dingen te zeggen als: ‘Nu ik naar mijn eigen bouwwerk kijk, valt me op dat ...’ of ‘Ik zie 
dat ik vooral ...’ of ‘Bij elke oefening heb ik mezelf op deze plek geplaatst…’ Deze 
reflectie kwam ook op gang door over het eigen LEGO-model te vertellen en door vragen 
te stellen en te beantwoorden.  

Vragen over het LEGO-model of (ook) over de persoon? 
De etiquette van LEGO© SERIOUS PLAY©schrijft voor dat de focus tijdens het stellen van 
vragen op het LEGO-model moet zijn:  
 

Use the LEGO® SERIOUS PLAY® models actively – look for answers in the models and 
look for details about the stories, the thoughts, ideas and reflections in the 
models. When the LEGO-models are used actively in the process, they are ideally 
suited as tools to promote constructive reflection and dialogue. Therefore, the 
facilitator should keep focus on the models, i.e. trust the method and return to 
the models when facilitating the process.51 

 
De vragen die gesteld worden door de begeleider en de deelnemers moeten zich 
focussen op het LEGO-model en het verhaal daarbij, en mogen niet gaan over het 
“waarom” van het LEGO-model of op de persoon gericht zijn.  
 

The facilitator asks questions about the model and the story—not about the 
person. Focus must be on the model and the story around the model—not on the 
person describing the model. [...] Such questions must be aimed at exploring the 
model and/or the relationship between several models and the story told. Never 
ask questions that require the person to explain why they intended the model to 
express what it does [...] The models are ideal for bringing out more details and 
nuances in participants’ descriptions of their reflections; and helping participants 
focus specifically on the reflections they are sharing, rather than on the 
individuals involved.52 

 
Dit principe van LEGO© SERIOUS PLAY©kwam al in een vroeg stadium van mijn onderzoek 
op gespannen voet te staan met de praktijk. Tijdens de try-outs richtte ik als begeleider 
mijn vragen op het LEGO-model en vroeg naar de betekenis van bepaalde elementen uit 
het model. Ik probeerde de deelnemers ook aan te moedigen zo te werk te gaan. Als een 
deelnemer een vraag stelde die rechtstreeks op de persoon gericht was, dan probeerde 
ik dat (voorzichtig) om te buigen. Ik merkte echter dat dit soms een geforceerde situatie 

                                                                        
51 “LEGO© SERIOUS PLAY© Open Source Brochure”, p. 18 
52 “LEGO© SERIOUS PLAY© Open Source Brochure”, p. 18-19 



 37 

opleverde, waarin de deelnemers geremd werden bij het stellen van vragen die voor 
hen pasten bij het onderwerp en de sfeer van het gesprek.  
Verschillende deelnemers gaven hier gericht feedback op, een van de deelnemers van 
de try-out vatte de feedback als volgt treffend samen: 
 

Soms zegt iemand wat en dat nodigt gewoon uit om een vraag te stellen. 'Wat 
betekent die open deur nou voor jou'. Soms nodigt iets uit om door te vragen. 
Terwijl de richtlijn strak is: we gaan er niet op door. Maar juist in een 
bijbelstudiekring geldt het principe dat je veel dieper mag vragen, iemand zal 
zelf zijn grens aan moeten geven. 

 
Deze bevinding van de try-out bijeenkomsten wekte bij mij het vermoeden dat ik de 
regel van LEGO© SERIOUS PLAY©iets te strak toepaste cq. dat deze wellicht versoepeld 
moest worden om de methode aan te laten sluiten op de context en sfeer van 
bijbelgesprekskringen. Ik besloot dit nog niet met onmiddellijke ingang te doen, maar 
uit te stellen tot na de introductiebijeenkomst in de twee officiële groepen van het 
onderzoek (bijeenkomst #1). Dat gaf mij de gelegenheid te observeren of ik opnieuw 
dezelfde onnatuurlijke spanning zou merken bij het stellen van vragen en daarna te 
besluiten de regel wel of niet te versoepelen. 
 
Bijeenkomst #1 – Introductie 
De bevindingen van de eerste, tweede en derde bijeenkomst op beide groepen van de 
Sint- Janskerk vat ik hieronder per bijeenkomst (maar niet uitgesplitst per groep) 
samen.  
 
Net zoals bij de try-out bijeenkomsten bleken de uitleg en oefeningen op de eerste 
bijeenkomst op de bijbelgesprekskringen behulpzaam te zijn en de deelnemers de 
nodige vaardigheden bij te brengen. De opbouw van de bijeenkomst en de afwisseling 
van de verschillende (soms serieuze, soms wat luchtigere) opdrachten zorgden voor een 
ontspannen sfeer. Op beide groepen heerste een informele sfeer, deelnemers toonden 
veel enthousiasme voor en interesse in het verdere verloop van het onderzoek. De 
groepen hadden ook een eigen karakter en gebruiken bij bijvoorbeeld het opstarten en 
afsluiten van de bijeenkomsten (maaltijd, koffie, gebed, zingen, et cetera). Hier heb ik zo 
veel mogelijk bij aangesloten. 
 
Naar aanleiding van bijeenkomst #1 
In de introductiebijeenkomst merkte ik opnieuw dat deelnemers regelmatig 
(vervolg)vragen stelden die niet (meer) gericht waren op het LEGO-model of op de uitleg 
die de persoon daarbij gaf. In plaats daarvan gingen deze vragen wel over de persoon 
zelf, en lagen deze vragen ook voor de hand. Bijvoorbeeld maakte iemand, bij de 
oefeningsopdracht waarbij een lastige persoon verbeeld moet worden, iets wat een saai 
persoon verbeeldde. De eerste vraag die gesteld werd, was wat deze deelnemer onder 
een saai persoon verstaat. Hierop intervenieerde ik door de deelnemers te vragen zich 
(eerst) op het bouwwerk te richten en daarover vragen over stellen. Waarop iemand 
wees op de witte blokjes en naar de betekenis vroeg. Hierop lichtte de maker van het 
bouwwerk toe moeite te hebben met kleurloze personen. Het vragen naar (de details 
van) het bouwwerk gaf dus wel degelijk meer inzicht. Tegelijkertijd lag het voor de hand  
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ook hier weer – gericht op de persoon – op door te vragen: wat versta je onder een 
kleurloos persoon? Wat maakt dat je daar zo’n moeite mee hebt? Et cetera. Maar dat 
kon dus niet – als we de regel van LEGO© SERIOUS PLAY© bleven hanteren. Ook merkte ik 
dat ik zelf het vaak geforceerd vond aanvoelen niet door te vragen als de deelnemer iets 
zei dat duidelijk de voorzet was voor een verder (groeps)gesprek. Een deelnemer vroeg 
mij na deze introductiebijeenkomst ook of het de bedoeling was dat we onbewuste 
betekenissen zouden zoeken achter wat iemand gebouwd had, dus er meer uithalen 
dan wat de deelnemer ermee bedoeld had. Uit al deze dingen maakte ik op dat er 
soepeler omgegaan moest worden met de richtlijn van LEGO© SERIOUS PLAY©, om ervoor 
te zorgen dat het natuurlijke gesprek kon (blijven) plaatsvinden op de groepen, passend 
bij bijbelgesprekskringen en het doel van dit onderzoek. Ik besloot dit als volgt te doen: 
 

1. Stel eerst vragen over (het geheel en de details van) het LEGO-model, want de 
deelnemer vertelt hiermee zijn of haar verhaal. Probeer te begrijpen wat de 
deelnemer vertelt met zijn of haar LEGO-model, en het verhaal daarbij, door 
vragen te stellen. 

2. Vragen mogen gaan over het LEGO-model, iemands toelichting daarbij, maar 
mogen ook gericht zijn op de persoon die het vertelt. Zolang het binnen de 
setting van de bijbelgesprekskring en het gesprek past, mag elke vraag worden 
gesteld. 

 
Op de eerstvolgende bijeenkomst (bijeenkomst #2) bleek deze aanpassing direct effect 
te sorteren. Er ontstond naar aanleiding van het LEGO-model van een van de deelnemers 
een diepgaand groepsgesprek over vriendschap en soms het gemis aan gesprekken van 
hart-tot-hart. Zoals verderop in het verslag duidelijk wordt, liet dit gesprek een grote 
indruk achter op de groep. De aanpassing bleek dus bevorderlijk voor het wezenlijke 
karakter van de bijeenkomst. 
 
 
 
 
 

Illustratie bij oefenopdracht 
“Bouw de lastigste persoon 
die je kunt bedenken”: ‘Voor 
mij zijn dat mensen die de 
waarheid niet liefhebben en 
daardoor veel mensen in 
hun net gevangen weten te 
houden.’ 
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Bijeenkomst #2 - Vriendschap en Johannes 15:12-17 

Nieuwe inzichten over zichzelf en anderen 
Tijdens bijeenkomst #2 gaven de deelnemers uiting aan de vraag wat vriendschap voor 
hen persoonlijk betekent. Verschillende aspecten van wat deelnemers waarderen, nodig 
hebben of als noodzakelijk ervaren in vriendschappen werd door hen naar voren 
gebracht, zoals gemeenschappelijke interesses, warmte, geborgenheid, gezelligheid, 
elkaar corrigeren en gedeelde afhankelijkheid van God. Op de vraag welk inzicht hen de 
bijeenkomst opgeleverd heeft, gaven de deelnemers aan stilgezet te zijn bij wat voor 
hen het belang van vriendschap is. Ze ontvingen niet alleen bevestiging van wat ze 
daarvoor al wisten over zichzelf of anderen, maar gaven ook aan op een andere of 
vernieuwde manier bepaald te zijn bij vriendschappen. Deze nieuwe inzichten werden 
gegenereerd door het bouwen van het LEGO-model en het delen van het eigen verhaal, 
maar in belangrijke mate ook door het horen van het verhaal van anderen. Deelnemers 
waren verrast door de overeenkomsten in de ideeën over vriendschap en ook over de 
verschillende – elkaar aanvullende – gedachten daarover. 

 

Nieuwe inzichten over en door de bijbeltekst 
De wijze waarop de vervolgopdracht door de deelnemers werd ontvangen, verschilde. 
De meeste deelnemers konden er mee uit de voeten, voor sommigen zorgde de 
bijbeltekst voor een nieuw inzicht. Zij gaven aan de bijbeltekst op een persoonlijke 
manier gelezen te hebben en gereflecteerd te hebben op hoe dit hun leven raakte. Juist 
doordat zij uitgedaagd werden de tekst in het LEGO-model te verwerken, dachten ze 
goed na over zichzelf en over wat er in de tekst staat. Dit resulteerde in een grotere of 
kleinere verandering in hun LEGO-model, zie ook de illustratie in het kader. Deelnemers 
vonden het leerzaam de verschillende interpretaties van de bijbeltekst te zien en de 
persoonlijke accenten daarin ook te horen. 

Illustratie bij de 
opdracht over 
vriendschap: ‘Ik ben 
een van de stukjes, en 
heb een aansluiting 
met andere stukjes. 
Met elke vriend heb je 
een paar 
aanknopingspunten. 
Ik heb ze nergens 
tegen elkaar gezet 
omdat je jezelf en 
uniek bent. Ik wil niet 
die ander gaan lijken.’ 
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Voor enkele deelnemers voelde het bezig gaan met de bijbeltekst minder natuurlijk. Ze 
gaven aan de bijbeltekst niet helemaal te begrijpen, iets te kort te vinden of de overgang 
van de eerste opdracht naar het verwerken van de bijbeltekst moeilijk te vinden. Op een 
van de groepen was de resterende tijd voor de tweede opdracht vrij beperkt, daardoor 
voelde de bijbeltekst – ook al wisten ze die meestal wel te verwerken – voor sommigen 
enigszins als mosterd na de maaltijd.  

 Iedereen doet mee 
Een belangrijk voordeel van deze methode is dat iedereen meedoet. Iedereen bleek uit 
de voeten te kunnen met de opdrachten. De meeste deelnemers gingen direct aan de 
slag met bouwen, een aantal ervoer in eerste instantie enige moeite de eigen gedachten 
om te zetten in een LEGO-model, maar het bleek ook hen uiteindelijk mee te vallen. Een 
enkeling gaf aan niet helemaal tevreden te zijn met het gebouwde, maar iedereen wist 
een antwoord te formuleren in de vorm van een LEGO-model. Deelnemers gaven aan dat 
ze zich op een positieve manier gedwongen voelden iets te bouwen en dat ook toe te 
moeten lichten. Daardoor kwam iedereen aan bod. Dat werd zeer positief gewaardeerd 
door zowel degenen die normaal gezien ook meestal actief hun zegje doen als door 
degenen die doorgaans (wat meer) op de achtergrond blijven.  

Uitnodiging tot vragen 
Het zien van het LEGO-bouwsel en het horen van de toelichting daarbij geeft een 
makkelijke ingang tot het stellen van persoonlijke vragen. Dit is een veelgehoorde 
reactie van deelnemers. Je krijgt op een visuele manier inzicht in de ander en diens 
denkproces. Het LEGO-bouwsel fungeert ook als een houvast en als 
communicatiemedium in het gesprek. De drempel om over persoonlijke dingen te 
praten is lager doordat dit indirect “via de LEGO” kan. Het is gemakkelijker te vertellen 
over het (ontstaan van het) LEGO-model dat voor je staat en hoe dit iets over jou zegt,  
dan dat je hetzelfde zou moeten vertellen zonder het LEGO-model. Het LEGO-model kan 
voor anderen ook fungeren als een handvat voor het stellen van vragen. Vervolgens is er 
ruimte om op de antwoorden te reageren met verdiepende vragen. 

Verdiepend gesprek 
Het horen van het persoonlijke en soms kwetsbare verhaal van een van de andere 
deelnemers gaf op meerdere momenten de aanzet tot het zich ontspinnen van een diep 
gesprek. In een van de groepen vertelde een van de deelnemers openhartig over het 
gemis soms aan een goed gesprek met vrienden. Zonder uitzondering gaven de 
deelnemers aan dat dit persoonlijke verhaal en het gesprek daarna hen positief geraakt 
en geconfronteerd had. Er was ruimte om dingen te delen, zo gaven de deelnemers aan,  

Illustratie van een 
veranderd inzicht:  ‘Ik 
had eerst mijn vrienden 
om mij heen gezet en in 
die tekst stond onder 
meer “als je je leven over 
hebt voor je vrienden …” 
Toen dacht ik: waarom 
sta ik zelf in het midden?  
Dat was voor mij best wel 
een eyeopener.[...] Ik heb 
gewoon een grote 
vriendenkring , het voelt 
bijna als managen. Door 
die tekst wist ik: maar 
daar gaat het eigenlijk 
niet om.’ 
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die anders (bij een bijeenkomst met een andere insteek, KtV) niet ter sprake waren 
gekomen. Ze constateerden een gedeeld verlangen binnen vriendschappen aan 
gesprekken van hart-tot-hart en soms het gemis daaraan ook binnen de eigen groep. 
Dat deze groep al jarenlang met elkaar optrekt en zich daardoor ook tot vriendenkring 
heeft ontwikkeld, zal er mede voor gezorgd hebben dat de deelnemers ook kritisch naar 
de eigen rol als vriend keken. 

Ontspannen én intensief 
De bijeenkomst wordt gekenmerkt door een ontspannen sfeer, deelnemers geven aan 
het een leuke en uitdagende werkvorm te vinden. Het actief en praktisch bezig zijn 
wordt gewaardeerd, ook omdat er tegelijkertijd ook sprake is van diepgang. De 
methode werkt openheid in de hand, zo geven de deelnemers aan. Dat het voor hen   

een nieuwe werkvorm was, was voor de groepen ook een fijne afwisseling. Naast dat het 
een rustige en ontspannen manier van bezig zijn is, kan het ook intensief zijn. Sommige 
deelnemers waren zichtbaar moe aan het slot van de bijeenkomst. Passief meedoen is 
bij deze methode niet echt mogelijk, er wordt van iedereen een inspanning gevraagd. 
Dat ervoeren sommigen bij aanvang als een lichte drempel (zo bleek ook later uit de 
interviews) maar waren achteraf blij die drempel genomen te hebben. De deelnemers 
hadden zichtbaar een sterke focus op het bouwen; het aan de slag gaan met de 
opdracht was voor hen voldoende om in de flow te raken. Het vergde ook energie naar 
ieders verhaal te luisteren. De relatief grote omvang van de groepen in dit onderzoek 
speelt daarin ook mee.  

Voornemens  
Op de vraag wat zij concreet met de opbrengst van de bijeenkomst gaan doen, gaven de 
deelnemers verschillende antwoorden. Het ene voornemen is actiegericht, het andere 
meer gericht op verdere reflectie. Sommigen gaven aan bewust te willen genieten van 
vriendschappen die hen gegeven zijn en God daarvoor te danken. Ook namen zij zich 
voor meer aandacht te geven aan vriendschappen in het algemeen en de onderlinge 
vriendschappen van de groep in het bijzonder. Ze wilden ook, zo gaven zij aan, verder 
nadenken over het thema, over wat zij zelf hadden uitgebeeld en van anderen gehoord. 

Illustratie van LEGO-model 
naar aanleiding van Joh. 
15: 12-17 : ‘Wat mij het 
meest opviel in de tekst is 
het zinnetje “Ik noem 
jullie geen slaven meer”. 
Jezus geeft écht aan 
“jullie zijn mijn vrienden”. 
Dat moet je samen 
vieren. Daarnaast heb ik 
het “de bloemetjes 
buiten zetten” aan de 
zijkant geplaatst.’ Op de 
vraag van een andere 
deelnemer dat laatste 
toe te lichten: ‘Omdat ik 
soms weleens denk: is 
God daar wel bij 
aanwezig?’ 
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Ook gaven sommige deelnemers aan de besproken bijbeltekst verder te willen 
overdenken en/of navolging te geven aan wat Jezus daarin zegt. 
 
Naar aanleiding van bijeenkomst #2 
Tussen bijeenkomst #2 en #3 had ik contact met opdrachtgever Anita Vogelezang over 
de vorderingen van het onderzoek. Zelf nam Anita deel aan de bijeenkomsten van 
Groep 1, haar eigen bijbelgespreks(LEV)kring. Naar aanleiding van bijeenkomst #2 
constateerden we dat de methode goed werd opgepakt door de groep. Daarnaast gaf 
Anita de suggestie om voor bijeenkomst #3 te kiezen voor een bijbeltekst met een meer 
verhalende aard als aanvulling op de bijbeltekst van bijeenkomst #2 (onderwijs van 
Jezus, een wat abstractere tekst). Dit leek me een goed idee, dus heb ik voor beide 
groepen voor de laatste bijeenkomst gekozen voor  Lukas 19: 1-10. 

 
Bijeenkomst #3 - Lukas 19: 1-10  

Bouwen is interpreteren 
Deelnemers hanteerden een verschillende aanpak voor het uitwerken van de opdracht. 
Sommigen bedachten eerst wat ze wilden zeggen en hoe ze dit wilden bouwen, voordat 
ze aan de slag gingen. De meeste deelnemers gaven echter aan dat er sprake was van 
een wisselwerking tussen (be)denken en bouwen. Tijdens het bouwen kwamen ze op 
nieuwe gedachten. Wanneer ze zochten naar de volgende stap in het vormen van hun 

  

  
   

     
   

    
    

   
     

   
    

   
  

   
    

   
   

     
 

 
Illustratie van LEGO-model 
naar aanleiding van Lukas 
19: 1-10: ‘Ik stel me rondom 
Jezus een menigte voor die 
het allemaal heel eens 
waren. Ze kijken een 
richting op waarvan ze 
denken dat Jezus daar ook 
heen kijkt. En dit (rode 
blokjes, KtV) is een zondaar, 
een afvallige. […] Het is 
soms makkelijker aandacht 
te besteden aan vrienden 
dan naar iemand te kijken 
die ver van je afstaat. De 
onrendabelen in deze 
maatschappij bijvoorbeeld. 
Als ik ergens loop en ik kom 
een dakloze tegen dan kan 
dat mijn dag verpesten. 
Dan bedoel ik verpesten op 
een positieve manier, in dat 
ik me druk kan maken dat 
die persoon in een 
bepaalde situatie is beland 
en ik niet.’ 
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antwoord, vonden ze soms ook inspiratie in de beschikbare bouwstenen (zowel in de 
basisblokken als de speciale items). 
 
Een belangrijk verschil met de eerste opdracht van bijeenkomst #2, is dat het antwoord 
minder makkelijk voor het grijpen lag. Deelnemers gaven aan gelijk diverse gedachten 
te hebben bij de vraag wat vriendschap voor hen betekent. De opdracht van 
bijeenkomst #3 had een extra vertaalslag nodig, zo lieten sommige deelnemers weten: 
de vertaalslag van de tekst naar henzelf en naar het bouwen van het LEGO-model. Soms 
moesten ze daarom eerst wat langer nadenken, maar voor veel deelnemers was dit ook  
een interactief proces. Door te gaan bouwen ontstond de toepassing. De bijbeltekst 
voelde eerst nog op afstand, maar door het bouwproces werd de boodschap van de 
tekst persoonlijk.  
 
Nadat de verhalen gedeeld waren en er hierover een groepsgesprek was ontstaan, 
gaven een aantal deelnemers aan de behoefte te ervaren verder te bouwen aan het 
LEGO-model. Dit doordat ze tijdens het groepsgesprek reflecteerden op hun eigen 
verhaal of doordat ze nieuwe inzichten ontvingen vanuit de verhalen van de andere 
deelnemers. Sommigen gaven ook aan het gevoel te hebben dat er nog meer uit te 
halen viel. Alhoewel de tijd het niet toeliet, werd de suggestie gedaan dat wie dat wilde 
het eigen LEGO-model aan zou passen naar aanleiding van het groepsgesprek en 
vervolgens samen de aanpassing te bespreken. 

Diverse gezichtspunten 
Deelnemers gaven aan het opvallend te vinden wat er door henzelf en door anderen uit 
een voor hen zo bekend verhaal kon worden gehaald. Het op deze wijze bezig zijn met  

 
Illustratie van lego-model 
naar aanleiding van Luk. 
19: 1-10: ‘Dit is de 
uitgestoken hand van God 
naar jou als persoon. Ik 
denk niet dat Zacheüs had 
verwacht dat hij uit de 
boom geplukt zou worden. 
En dat is bijzonder. God 
kijkt naar iedereen 
persoonlijk, naar jou als 
mens. En niet zozeer naar 
wat iedereen ziet, maar 
naar wat Hij ziet in jou.’ 
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de bijbeltekst maakte dat ze er diepgaander op konden reflecteren. Alhoewel niet alle 
deelnemers aangaven een nieuw inzicht te hebben opgedaan, gaven zij wel aan verrast 
te zijn door de associaties van andere deelnemers bij de bijbeltekst. De variëteit aan 
interpretaties werd als positief en leerzaam ervaren. Een interpretatie van een andere 
deelnemer met een geheel ander accent werd ervaren als een aanvulling op de eigen 
interpretatie. Het maakte ook dat ze elkaar nog beter leerden kennen. Een enkeling 
stelde zich kritisch op ten aanzien van de vraag of (God door) de tekst sprak of dat 
vooral de fantasie van de deelnemers aan het woord  was. Het merendeel van de 
deelnemers gaf aan dichter bij de bijbeltekst te zijn gekomen. 
 
Een opmerkelijk verschil met bijeenkomst #2 is dat de dialoog wat minder levendig en 
interactief was. De gedachten over vriendschap, en de onderlinge overeenkomsten en 
verschillen daarin, gaven tijdens bijeenkomst #2 aanzet tot meer en mogelijk dieper 
gesprek. Ook tijdens bijeenkomst #3 kwam het tot een verdiepend gesprek, maar lag de 
nadruk wat meer op het delen van het eigen verhaal en het luisteren naar elkaar en 
minder op de onderlinge dialoog. 

Ervaring met God 
Dat voor veel deelnemers de bijbeltekst hen persoonlijk raakte, bleek uit wat zij 
daarover vertelden. Zo gaf een aantal van hen aan door het verhaal van Zacheüs 
(opnieuw) stilgezet te zijn bij wie Jezus voor hen is en wil zijn en daarover rust en 
dankbaarheid te ervaren. Voor sommigen wierp het bezig zijn met de bijbeltekst 
introspectieve vragen op. Zo ervoeren deelnemers bijvoorbeeld de uitgestoken hand 
van God en de noodzaak die wel aan te pakken of voelden zichzelf daarin tekort 
schieten.  

Voornemens 
De vraag wat deelnemers concreet met de opbrengst van de bijeenkomst gingen doen, 
leverde op bijeenkomst #3 minder actiegerichte antwoorden op dan bij bijeenkomst #2. 

Illustratie van LEGO-model naar 
aanleiding van Lukas 19: 1-10: 
‘Het eerste wat me trof,  was 
de redding, die heb ik 
uitgebeeld met een bootje en 
een poppetje dat in het water 
ligt. Dat Jezus juist die ene 
persoon opzoekt. Maar wat 
me ook wel trof, was de 
menigte die de redding door 
Jezus de rug toekeert. Die 
alleen een zondig iemand zien 
en voor de rest gewoon 
doorgaat met het leven. Aan 
de ene kant voel ik me degene 
die gered wordt, maar ik kan 
me ook heel goed in de 
menigte zien staan. Dat je 
gewoon doorgaat waar je 
mee bezig bent. En soms zelfs 
mensen die op een andere 
manier geloven, de rug 
toekeert.’ 
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Sommige deelnemers gaven aan niets concreets te gaan ondernemen, maar blij te zijn 
met waar ze bij stilgezet zijn. Deelnemers gaven veelal aan dat ze er nog verder over 
wilden nadenken of er met anderen over te willen doorpraten. Soms hadden ze daarbij 
een specifieke te bespreken/overdenken vraag in gedachten, zoals hoe zij dichter bij 
God kunnen komen of hoe ze (meer) handen en voeten kunnen geven aan het volgen 
van Jezus. Anderen zagen vooral een uitdaging op het vlak van er voor anderen zijn, 
bijvoorbeeld door meer op te komen voor de zwakkere mensen in de samenleving. Ook 
gaf de methode aanleiding voor sommigen te kijken hoe ze vaker (samen met anderen) 
een bijbeltekst zo persoonlijk zouden kunnen maken. 
 
Conclusie van de deelnemers uitgedrukt in een cijfer 
De deelnemers kregen ook de gelegenheid een cijfer te geven bij de vraag In welke mate 
heeft dit jou geholpen de Bijbel te verbinden met je leven als christen? Ze werden 
driemaal gevraagd deze vraag te beantwoorden, namelijk met het oog op het 
gewonnen inzicht (cognitief), het gevoel/de ervaring tijdens de bijeenkomst (affectief) 
en de vraag wat ze met de opbrengst van de bijeenkomst gaan doen (gedragsmatig).  
 
  SCORE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gemiddeld 
VRAAG    

1 
(cognitief) 

        1   1 15 15 2   7,4 

2 
(affectief) 

        1 1 4 9 15 4   7,6 

3 
(gedrag) 

      1   3 2 9 17 2   7,3 

Totaal  7,4 
 
De bovenstaande tabel geeft voor de drie vragen bij de scores (1-10) het aantal 
deelnemers weer dat de betreffende score heeft gegeven. In totaal werden 34 
evaluatieformulieren ingevuld na afloop van bijeenkomst #2 en #3. Per saldo gaven de 
deelnemers gemiddeld een 7,4 aan de mate waarin de bijeenkomsten hen geholpen 
hebben de Bijbel wezenlijk te verbinden met het eigen leven als christen. Niet zichtbaar 
in de tabel is dat de deelnemers elk veelal driemaal (bijna) hetzelfde cijfer gaven bij de 
drie vragen, en dat de gemiddelde cijfers van bijeenkomst #2 en #3 dicht bij elkaar 
lagen. Een aantal keer werd op een van de aspecten een onvoldoende gegeven. Bij 
bijeenkomst #2 werden door drie deelnemers een of meer onvoldoendes ingevuld, met 
de volgende motivering: 
 
Deelnemer 1: Kennis/inzicht: 4, gevoelens/ervaringen: 4, doen: 5 => “Het stuk Bijbel 

(stukje op het eind) heb ik niet zo begrepen”. Met als aanvulling dat de 
methode zelf een 10 krijgt: “erg goed” (verderop in het verslag blijkt 
wat maakt dat de deelnemers zo positief zijn over de methode). 
 

Deelnemer 2: Kennis/inzicht: 7, gevoelens/ervaringen: 5, doen: 8 => “Wat onmachtig 
omdat het niet goed lukte mijn gedachten te vertalen naar een 
tevreden+compleet bouwwerk. Dit gevoel werd versterkt bij het zien 
van andere bouwsels en het horen van de betekenis.” 
 

Deelnemer 3:  Kennis/inzicht: 7, gevoelens/ervaringen: 7, doen: 5 of 8 => “Er kan niets 
uitkomen.” (5) en “Het kan grote gevolgen hebben.” (7) 
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Ook bij bijeenkomst #3 werd door drie deelnemers op een of meer aspecten een 
onvoldoende gegeven, met de volgende motivering: 
 
Deelnemer 1:  Kennis/inzicht: 7, gevoelens/ervaringen:7, doen: 5 => 

“napraten”(verder geen toelichting). 
 

Deelnemer 2: Kennis/inzicht: 7, gevoelens/ervaringen: 6, doen: 5 => “Als ik kijk naar 
de vorige keer denk ik dat de praktijk is dat ik er helaas niets mee 
doe.” 
 

Deelnemer 3: Kennis/inzicht: 7, gevoelens/ervaringen: 6, doen: 3 => Geen 
toelichting. 

 
Opvallend is dat vooral bij bijeenkomst #3 een aantal keer een onvoldoende is gegeven 
bij het gedragsmatige aspect. Het is lastig hiervoor een oorzaak aan te wijzen, omdat er 
geen motivering bij gegeven is.  
 
Voor een enkeling was deze vraag een cijfer te geven aanleiding zich af te vragen of de 
Bijbel écht aan het woord geweest was en/of God had gesproken of dat het vooral een 
uitwisseling was geweest van eigen interpretaties. Overweging hierin was mede dat er 
geen bijbelstudie plaatsvond in de zin van gezamenlijke analyse van de bijbeltekst en/of 
het geven van achtergrondinformatie. Een suggestie werd gedaan te kijken in hoeverre 
dit te combineren zou zijn. Tijdens de interviews komt dit punt nog wat uitgebreider aan 
de orde, in de evaluatie van dit onderzoek kom ik op deze vraag terug. 
 
Deelconclusie 
In antwoord op de deelvraag luidt mijn deelconclusie dat tijdens de bijeenkomsten het 
effect van het gebruik van de creatieve, metaforische methode tweeledig is. In de eerste 
plaats helpt de methode de voorwaarden te scheppen voor een bijeenkomst waarin het 
mogelijk is op wezenlijk niveau (met elkaar) na te denken over jezelf en de Bijbel. In de 
tweede plaats is waarneembaar dat de deelnemers de verbinding tussen de Bijbel en 
hun leven als christen ook vaak weten te leggen. Hieronder zal ik de argumenten voor 
mijn deelconclusie toelichten. 

De methode helpt de voorwaarden te scheppen 
Dat in een bijbelgesprekskring de Bijbel wordt verbonden met het eigen leven is niet 
vanzelfsprekend. Het maken van deze verbinding is een proces dat gestimuleerd moet 
worden en waarvoor een aantal randvoorwaarden aanwezig moet zijn. Tijdens het 
onderzoek is gebleken dat de methode een belangrijk aantal van deze voorwaarden 
schept; ik noem hieronder welke dat volgens mij zijn.  
 

1. Laagdrempeligheid 
 
De methode wordt door de deelnemers op een aantal manieren als laagdrempelig 
ervaren:  
 

− Iedereen blijkt in staat te zijn iets te bouwen met LEGO om daar een 
(persoonlijk) verhaal mee te vertellen. De introductiebijeenkomst helpt mee 
deze voorwaarde te scheppen. 

− Het delen van het persoonlijke verhaal wordt vergemakkelijkt omdat dit met 
het LEGO-model als referentiepunt kan. Deelnemers kunnen bij wijze van 
spreken via hun LEGO-bouwsel praten als ze over persoonlijke zaken vertellen. 
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− Deelnemers hebben elkaars LEGO-model als aanknopingspunt voor het stellen 
van vragen. Ze kunnen starten met het stellen van vragen over (het geheel of 
details van) het LEGO-model van de ander. Vragen hoeven niet “op de man af” 
te zijn, al is dat wel mogelijk en blijkt dat ook te gebeuren.  

 
2. Speelse, vrijmoedige sfeer 

 
Op de bijeenkomsten heerst een ontspannen sfeer. Het werken met LEGO maakt een 
bepaalde speelsheid los die in de hand werkt dat deelnemers zich vrij voelen te bouwen 
wat ze willen en te experimenteren. Iedereen beseft bezig te zijn met serieuze 
onderwerpen, maar deelnemers ervaren er plezier aan praktisch bezig te zijn en naar 
elkaars producten te kijken. 
 

3. Diepgang en focus 
 
De methode blijkt te zorgen voor diepgang, zo blijkt uit de respons van de deelnemers. 
Het bezig zijn met een onderwerp of bijbeltekst door dit met de handen uit te werken in 
een LEGO-model, genereert nieuwe inzichten. Ook zorgt het bouwen voor focus, 
deelnemers hoeft niet opgedragen te worden zich te concentreren, dit gaat vanzelf. De 
rondgang langs de gebouwde LEGO-modellen en het gesprek dat daarbij regelmatig 
ontstaat, zorgt voor verdere diepgang. 
 

4. Iedereen komt aan bod 
 

De methode zorgt ervoor dat iedereen aan bod komt, dit gebeurt op een natuurlijke 
manier. Iedereen bouwt en iedereen vertelt.  
 

5. Ruimte voor individuele reflectie 
 

Deelnemers hebben voldoende ruimte voor zichzelf om over de vraag na te denken die 
centraal staat. Ze hoeven er niet direct op te antwoorden, maar nemen de tijd erover te 
denken en het antwoord te modelleren met LEGO. De deelnemers geven aan tijdens het 
bouwen momenten te hebben van reflectie op zichzelf, de bijbeltekst en wat ze tot dan 
toe hebben gebouwd.  

Deelnemers maken de verbinding tussen de Bijbel en hun leven als christen 
De voorwaarden waren dus aanwezig, de vraag is nu of dit er ook toe leidde dat de 
deelnemers tijdens de bijeenkomsten de Bijbel wezenlijk wisten te verbinden met hun 
leven als christen. Het antwoord op die vraag bestaat uit drie componenten: 
 

1. Deelnemers ontvingen (nieuw) inzicht in zichzelf (en elkaar). 
 
Het bezig zijn met de opdrachten, het delen van en luisteren naar de persoonlijke 
verhalen en de vaak diepgaande gesprekken die daaruit voortvloeiden genereerden 
(nieuwe) inzichten. De deelnemers wisten iets nieuws over zichzelf en/of anderen te 
leren. Deze inzichten waren veelal op het niveau van het affectieve en het 
gedragsmatige. Zo deelden deelnemers bijvoorbeeld dat ze in vriendschappen warmte 
ervaren of verlangen (affectief) of gaven aan meer tijd in anderen te willen investeren 
(gedragsmatig). Het cognitieve niveau was ook aanwezig, bijvoorbeeld als een 
deelnemer zich realiseerde hoe belangrijk het is regelmatig af te spreken met een vriend 
of vriendin en/of te bellen met een vriend/vriendin.  
De deelnemers gaven unaniem te kennen dat zij tijdens de bijeenkomsten wezenlijk 
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over de eigen persoon konden nadenken, en dit met elkaar konden bespreken. Dit 
zagen zij als een van de opbrengsten van de bijeenkomsten.  
 

2. Deelnemers wisten (meestal) de bijbeltekst zich toe te eigenen. 
 

Bij de opdrachten waarbij de deelnemers werd gevraagd uiting te geven aan de 
bijbeltekst en hoe deze hen persoonlijke raakte of aansprak, gaven zij er blijk van de 
bijbeltekst te hebben geïnterpreteerd en toegepast.  Elke deelnemer had daarin een 
andere aanpak. Sommige deelnemers focusten zich op één bepaald aspect van de tekst 
omdat dit hen aansprak of raakte. Andere deelnemers gaven het totaalbeeld van de 
bijbeltekst een plek, weer anderen gaven een vrijere associatie bij de bijbeltekst een 
plaats in hun verhaal. De inzichten over de bijbeltekst waren op cognitief, affectief en/of 
gedragsmatig niveau. Bij beide bijeenkomsten had een enkeling wat meer moeite de 
bijbeltekst te verwerken, om verschillende redenen.   
Wat betreft de opbouw van de bijeenkomst vonden sommigen het prettiger zich eerst 
op de persoonlijke vraag te richten (bijvoorbeeld vriendschap in het eigen leven) en 
daarna de bijbeltekst erbij te betrekken (bijvoorbeeld Jezus over vriendschap), anderen 
gaven meer de voorkeur aan de opzet van bijeenkomst #3 (starten met een bijbeltekst) 
of gaven geen voorkeur aan. 

 
3. Deelnemers geven (dikwijls) aan persoonlijke opbrengst mee naar huis te 

nemen. 
 
De meeste deelnemers hebben een duidelijk beeld van wat voor hen de (persoonlijke) 
opbrengst van de bijeenkomst was. Ze gaven aan blij te zijn met wat zij tijdens de 
bijeenkomst over/met God ervoeren (affectief). Deelnemers gaven ook aan voor het 
eerst of opnieuw ergens bij stilgezet te zijn, het besproken onderwerp serieus te willen 
overdenken of hierover met anderen te praten (cognitief). Voor sommige deelnemers 
vertaalt de opbrengst van de bijeenkomst zich in een concreet voornemen 
(gedragsmatig). Dit is bijvoorbeeld het ergens (vaker) voor bidden of meer quality time 
doorbrengen met vrienden. 

De invloed op het groepsproces is een positief neveneffect 
Veel deelnemers  wezen de sfeer en de groepsdynamiek tijdens de bijeenkomsten aan 
als opbrengst. Deze methode toepassen binnen een gesprekskring om de onderlinge 
band en de sfeer te verbeteren, kan een doel op zich zijn. Beide groepen gaven aan dat 
zij genoten hebben van de wijze waarop iedereen actief participeerde, en van de 
openheid die de methode blijkbaar in de hand werkte. Het heeft hen geïnspireerd zich 
te oriënteren op soortgelijke of andere werkvormen, om die te gebruiken in hun groep.  
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Interviews 
In dit deel laat ik zien wat de uitkomsten zijn van de interviews die ik had met 8 
deelnemers, met het oog op een eerdere bijeenkomst van hun bijbelgesprekskring. Zie 
voor de volledige uitwerking van de interviews bijlage 5. Ik geef hiermee antwoord op de 
volgende deelvraag: 
 

Wat ervaren individuele deelnemers van de bijbelgesprekskringen, buiten de 
bijeenkomsten om, als effect van de toegepaste creatieve, metaforische methode 
in relatie tot het wezenlijk verbinden van de Bijbel met het eigen leven als 
christen? 

 
Ik geef aan welke constateringen, in relatie tot de deelvraag, ik doe op basis van de 
interviews. Ten slotte benoem ik in antwoord op de deelvraag mijn deelconclusie. 

Geïnterviewden zijn uitgesproken positief over het effect van de methode op de groep  
Net zoals uit de evaluatie van de bijeenkomsten bleek, kijken de deelnemers unaniem 
positief terug op de bijeenkomsten. Onder meer vanwege de ongedwongen sfeer en de 
afwisseling die de methode gaf. Daar waar ze punten van verbetering noemden, was dat 
vanuit het uitgangspunt dat het al goed ging en wellicht nog beter kon. Opvallend in de 
interviews was dat de geïnterviewden het positieve neveneffect van de methode op de 
groep en de groepsdynamiek noemden nog voordat ze spraken over de opbrengst voor 
hen persoonlijk. Ze gaven aan dat de methode openheid gaf en eerlijke antwoorden 
uitlokte, en dat het verdieping bracht in het groepsgesprek. Een van de geïnterviewden 
gaf aan:  
 

‘Ik vind het een leuke manier om bezig te zijn als kring. Omdat je toch wel 
gedwongen wordt om na te denken over bepaalde dingen. Je kan ook passief 
zijn op een kring. En nu word je gewoon gedwongen na te denken. En dat ook 
nog uit te beelden. Dat is stap twee. Ik vind het eigenlijk wel heel positief om het 
samen met de kring te doen. Ja, en het heeft ook nog inhoud. Het is niet van “wat 
heb jij voor leuks gebouwd”, het gaat echt om “waarom heb je het gebouwd”.’  

 
De geïnterviewden waren positief over de gelijkwaardige en actieve bijdrage die alle 
deelnemers hadden in de bijeenkomst. Veel geïnterviewden gaven aan dat ze de andere 
deelnemers, die ze meestal al jaren kennen, van een andere kant hebben leren kennen. 
De verschillende accenten die de andere deelnemers legden in hun verhaal, werd ook 
vaak als iets positiefs gezien. De geïnterviewden constateerden dat de methode 
bevorderend was voor het luisteren naar en leren van elkaar:  
 

‘Dat je allemaal op dezelfde manier bezig bent met iets en je hebt natuurlijk 
allemaal wel je eigen gedachten en wat je zelf erop wilt zetten. Dan zie je ook hoe 
verschillend iedereen bij iets denkt, dat is denk ik ook echt prachtig om te zien. 
Het verbond ons wel heel erg. Iedereen heeft ook ontzag voor elkaars bouwwerk 
en leeft zich in in de ander, dat heb je normaal met een bijbelstudie – als je met 
elkaar spreekt – heb je dat ook wel dat je naar elkaar luistert en dat je  probeert 
de woorden van de ander… dat je probeert zijn of haar standpunten in te 
denken, maar ik had dat nu wel wat extra en ik kan het me ook allemaal veel 
beter herinneren nu. Wat ik net al zei: zo’n (LEGO-model in de vorm van een, KtV) 
transformator van X. of een verhaal van iemand over vriendschap wat hij of zij 
wel en niet mist en zo, dat blijft wel meer hangen. Aan de hand ook van al die 
beelden.’ 
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Geïnterviewden weten de inhoud van de bijeenkomst meestal nog goed te herinneren 
Op de vraag of ze nog voor de geest kunnen halen wat ze tijdens de voorgaande 
bijeenkomst gebouwd en verteld hebben, weet de helft van de geïnterviewden dit direct 
na te vertellen. De andere helft kan zich na een geheugensteuntje weer voor de geest 
halen wat ze gebouwd en/of gezegd hebben. Opvallend is ook dat de meeste 
geïnterviewden niet alleen de eigen bijdrage herinneren, maar aangeven ook van de 
andere deelnemers het gebouwde LEGO-model voor de geest te kunnen halen.  
 
Ook de bijbeltekst, de strekking of een aantal woorden uit de bijbeltekst wordt door de 
meeste geïnterviewden nog herinnerd (een aantal van hen na er even over nagedacht te 
hebben). Zo herhaalden een aantal geïnterviewden de woorden dat er ‘geen grotere 
liefde is dan je leven te geven voor je vrienden’ (Joh. 15:13).  
 
Onder de geïnterviewden van bijeenkomst #3 van beide groepen viel het op dat een 
aantal van hen – gevraagd of niet gevraagd – aangeven zich bijeenkomst #2 nog zo goed 
te kunnen herinneren. Een van de geïnterviewden zei:  
 

‘Dat was best wel een, nou ja niet heftig, maar wel een mooi gesprek over hoe 
sommigen dat zagen. Dat er gewoon een vriend van ons was die aangaf hoe het 
voor hem was. Ja, dat was wel echt een eyeopener. Voor hem is het heel anders 
dan dat het vroeger is geweest (ten aanzien van vriendschap, KtV).  Ik zit nu in 
een heel andere fase en dat wordt dan wel eventjes zichtbaar. Ik moet je heel 
eerlijk zeggen dat ik mijn bouwsel niet meer weet. Dat gesprek is me bijgebleven, 
niet mijn eigen creatie. Omdat dat (gesprek, KtV) juist zo’n eyeopener was.’ 

 
Andere geïnterviewden hadden ook nog een levendige herinnering wat ze op 
bijeenkomst #2 gebouwd hadden: 
 

‘De tweede avond, rondom vriendschap, is me echt helemaal bijgebleven. 
Telkens tweetallen die uitbeelden hoe zij vriendschap zien. In vriendschap zie ik 
dat je goede gesprekken met elkaar kunt hebben, dat je lol met elkaar kunt 
hebben, dat je elkaar kunt terechtwijzen, elkaar alert houden, met elkaar kunt 
bidden, als je met christelijke mensen te maken hebt, en met elkaar kunt eten. 
Met betrekking tot het bijbelgedeelte dat daarbij zat, gaf het me ook nieuwe 
inzichten, omdat je heel specifiek het hele vers ging doorlopen en aan de hand 
daarvan was jouw vraag: Wat spreekt je het meeste aan? Wat valt je het meeste 
op? En daarin viel mij een aantal dingen wel op met betrekking tot vriendschap. 
Dat je dat dan uitbeeldt in LEGO en daar het gesprek over aangaat, heb ik wel 
ervaren als een stukje openheid binnen de groep.’ 

Sommige geïnterviewden geven te kennen nog over de inhoud van de bijeenkomst 
gedacht of gesproken te hebben 
Op de vraag of ze na de bijeenkomst nog over hun eigen bijdrage of de inhoud van de 
avond nagedacht hebben, geven drie van de geïnterviewden aan dat ze er niet meer 
over nagedacht of gesproken hebben: ‘Ik heb er eigenlijk niet zo veel aan gedacht,’ 
antwoordt een van de geïnterviewden. ‘Op dat moment denk je wel heel erg aan de tekst 
en hoe je dat uitbeeldt en wat voor jou belangrijk is en wat je eruit haalt.’ De praktijk leert 
dat je aandacht in de tijd daarna vaak naar andere dingen uitgaat, zo vult de 
geïnterviewde aan: ‘Daarna gaat je leven ook wel verder.’ 
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De andere geïnterviewden geven aan er nog wel over met iemand anders over te 
hebben gesproken of erover te hebben nagedacht. Een aantal van hen geeft aan dat het 
bijgedragen heeft aan de vorming van hun gedachten, zoals een van hen verwoordde: 
 

‘Ik heb er nog wel aan gedacht, maar niet dat ik echt stappen heb ondernomen 
zo van: daar wil ik iets mee doen. Ik heb er nog wel aan gedacht in hoeverre... Wij 
zijn samen als gezin echt aan het zoeken naar waar welke kerk en waar we op 
onze plek zitten. Dat is voor ons momenteel een zoektocht. Daar ben ik toch wel 
mee bezig en dat heeft daar ook mee te maken. Daardoor heb ik wel gedacht 
aan wat heb ik gebouwd, wat zegt dat over mij en waar wil ik naartoe? Maar het 
is niet dat ik daar antwoord op heb gevonden.’ 

Een aantal geïnterviewden geeft aan dat de bijeenkomst iets wezenlijks voor hen 
veranderd heeft  
Bij drie geïnterviewden is een gebeurtenis of verandering te bespeuren die gekoppeld 
kan worden aan wat er tijdens de bijeenkomst daarvoor aan de orde is gekomen. (Voor 
hen allemaal was dit na bijeenkomst #2. Of dit min of meer toevallig is of verband houdt 
met de opbouw of inhoud van die avond, was in het kader van dit onderzoek moeilijk 
vast te stellen.)  

Een drankje met vrienden 
Een van de geïnterviewden die aangaf niet meer over de bijeenkomst te hebben 
nagedacht, vulde dat aan met de opmerking dat er wel iets gebeurd was: ‘Wat wel leuk 
was, het was voor anderen (van dezelfde bijbelgesprekskring, KtV) ook gewoon wel: we 
moeten als vrienden toch vaker met elkaar afspreken en we hebben toch van de week nu 
een avondje in de stad wat gedronken, dus dat was leuk.’ Of het besluit met elkaar 
afspreken een gevolg was van de bijeenkomst, daarop zegt de geïnterviewde: ‘Dat was 
misschien wel naar aanleiding van het gesprek. Zo van jongens: we moeten toch wat 
meer met elkaar doen.’ Later in het gesprek nuanceert de geïnterviewde dit: ‘Is dat dan 
naar aanleiding van die avond of is het gewoon omdat ik het gewoon weer eens een keer 
leuk vond om af te spreken? Dat weet je niet maar… daar ben ik wel vrij nuchter in.’ 
 
Twee andere geïnterviewden hebben bij zichzelf een duidelijke affectieve of 
gedragsmatige verandering gezien als gevolg van wat er tijdens bijeenkomst #2 gezegd 
of gebeurd is. Dat licht ik hieronder toe. 

Wat is Gods opdracht voor mij? 
Een van de geïnterviewden vertelt wat hij gebouwd had: 
 

‘Ik kan het nog een keer bouwen. In eerste instantie moesten we natuurlijk 
vriendschap uitbeelden. Nou toen had ik een klein rood blokje met iets erop. Met 
vier poppetjes er omheen. En ik had er twee schuttingen omheen, en een dak. Dat 
was voor mij vriendschap. Betrokken bij elkaar en het blokje in het midden was 
dan het vuur van de warmte van de vriendschap.’ 

 
Hij wist zich niet meer te herinneren welke bijbeltekst het was, maar wel dat het ging 
over ‘je leven geven voor iemand anders’. De geïnterviewde licht ook toe wat de 
bijbeltekst (dat was de tweede opdracht) aan het LEGO-model veranderde: ‘Daarom had 
ik er een vlammetje bijgemaakt en een laddertje en een poppetje. En het op reis gaan…’ 
In de toelichting van het LEGO-model nam vruchtdragen een belangrijke plaats in: ‘Daar 
had ik een mand ook bij, die met vrucht terug kwam.’  Je leven geven voor vrienden en 
vrucht dragen koppelt hij aan het klaarstaan om anderen te helpen. Een van de andere 
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deelnemers wees hem er tijdens de bijeenkomst op dat opvalt dat hij inderdaad altijd 
voor anderen klaarstaat en geeft hem hier een compliment over. 
 
De geïnterviewde had tijdens de bijeenkomst zelf niet verwacht dat het besprokene 
meer voor hem zou gaan betekenen. Als de geïnterviewde de vraag krijgt een cijfer te 
geven op de vraag in welke mate het geholpen heeft de Bijbel te verbinden, zegt hij:  
 

‘Ik denk dat ik maandag op een 6 of een 7 zat, en als je erover doordenkt kom ik 
denk ik toch wel aan een 9. Op dat moment had ik nog niet in de gaten wat het 
met me deed. Omdat ik nu erover na ben gaan denken en je merkt het in de 
praktijk. Ik had maandag niet kunnen bedenken dat ik er twee dagen later nog 
aan zou denken.’ 

 
Hoe het later in diezelfde week is gegaan, verwoordt hij als volgt:  
 

‘Ik ben van mezelf al iemand die graag helpt. Dat zit in mij. Natuurlijk weet je dat 
dat een bijbelse opdracht is en zo. Maar door direct die tekst te linken ga je 
erover nadenken: doe ik dit nou omdat dit mijn voorkeursgedrag is of is dit nou 
iets wat ik juist in mijn relatie met God veel meer moet uitdiepen? God geeft mij 
wel dat ik dat gedrag kan vertonen. En dat ik vanuit die gedachte, dat ik eigenlijk 
gestuurd word in mijn voorkeursgedrag, dat is eigenlijk een soort opdracht. Zo 
heb ik daar voor mezelf wel over nagedacht. Terwijl ik daar zo nooit over heb 
nagedacht. Vrijdagavond zat ik bij een zwager en die is depressief en dus moest 
ik even helpen, want ja zijn werk kon hij niet meer doen. Toen zaten we erover te 
praten en toen zei hij: ik geneer me er wel enorm voor. Hij is 55 en hij heeft een 
administratiekantoor wat -ie gewoon eigenlijk niet meer kan. Uiteindelijk zei ik: 
dat jij hier mijn hulp inschakelt, dat is in jouw voordeel, maar ook in mijn 
voordeel. Ik kan er ook van genieten dat wij samen iets kunnen bereiken. En 
telkens komt dat weer terug. En dan ga je dat steeds meer zien als een 
uitwerking van je geloof. En dan wordt het nog intenser genieten van dat wat je 
doet. Heel grappig dat je het daardoor heel direct op je leven betrekt. Terwijl als 
je me twee weken geleden had gevraagd wat is Gods opdracht aan jou?, dan 
had ik gezegd: ja weet ik veel, dat weet ik niet. Had ik waarschijnlijk gezegd: ik zit 
in de kerkenraad en ik draag mijn steentje daar bij." Het kost me een avondje in 
de week gemiddeld en ik doe hard mijn best.’ 

 
Later in de week moet hij er weer aan denken als opnieuw iemand hem erop wijst dat 
hij er voor anderen is: 
 

‘Het was wel heel grappig, want eigenlijk komt het dan weer terug in de praktijk 
van: hé, wat doet dat met je. Dat vind ik dan erg leuk om te zien, dat je dus 
eigenlijk “kinderachtig” aan het bouwen bent, terwijl je daar met heel veel 
diepgang iets over kunt zeggen. Dat vond ik echt heel verrassend.’ 

Een stukje van je leven over hebben voor je vrienden 
Ook voor een andere geïnterviewde zorgde het verwerken van de bijbeltekst voor een 
verandering in het LEGO-model en in het eigen denken over vriendschap: ‘Ik was ook 
weer verrast eigenlijk door wat er uitkomt. [...] Na de tekst merkte ik, door wat ik gebouwd 
had, dat ik opeens dacht hé, waarom kijk ik er eigenlijk zo tegenaan?’ De geïnterviewde 
licht toe wat haar opviel aan haar LEGO-model na het lezen van de tekst: ‘Ik had eerst 
mijn vrienden om mij heen gezet en die tekst was ondermeer van als je je leven over hebt 
voor je vrienden … toen dacht ik: waarom sta ik zelf in het midden?  Dus dat was voor mij 
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eigenlijk best wel een eyeopener.[...] ik  heb gewoon een grote vriendenkring , het voelt 
bijna als managen. Nu door die tekst, mede door hoe ik zag dat ik het gebouwd had , 
maar daar gaat het eigenlijk niet om.’ 
 
De geïnterviewde ziet het niet als vanzelfsprekend dat de eerste opdracht (uitbeelden 
wat vriendschap voor je betekent) en de tweede opdracht (bijbeltekst) voor iedereen zo 
op elkaar aansluit: 
 

‘Je moest het er ook maar zelf uithalen, het was best wel veel tekst en dit sloeg bij 
mij in. Nou niet als een bom, maar het raakte me wel, omdat het eigenlijk wel 
precies te maken had met wat ik gebouwd had. Maar ik kan me voorstellen als je 
al je hele ziel en zaligheid in je eerste bouwsel hebt gelegd dat je dan denkt: 
maar zoiets heb ik al gedaan, daar kan ik me iets bij voorstellen.’ 

 
Later in de week sprak de geïnterviewde er nog met haar man over en merkte ze 
hoezeer het aanhaakte bij haar leven op dit moment: 
 

‘Het speelt juist nu omdat ik nu een opleiding doe en ik speel tenniscompetitie 
en dat is best wel veel in je week en omdat het over vriendschap ging, heb ik nu 
dus nog van: nu moet ik dus echt een soort managen, maar dan denk je: dan 
doe ik nu maar even niet contact opnemen met die vriendin of die, maar 
eigenlijk is een telefoontje misschien dan ook al goed.’ 

 
Dit werd mede ingegeven doordat ze weer aan de betreffende bijbeltekst moest 
denken: ‘Het ligt nog zo vers in je geheugen. Dat ik dacht: hé, maar dat was toch die tekst, 
dus waarom zou ik het dan niet doen?’Dat ze toch een weg kon vinden er voor de 
betreffende vriendin te zijn, ligt voor de geïnterviewde  in lijn van de bijbeltekst: ‘Dus heb 
je dan even een stukje van je leven over voor je vrienden.’ 

De geïnterviewden beoordelen dat ze de Bijbel hebben weten te verbinden aan hun 
leven, met een aantal kanttekeningen 
Op de vraag opnieuw (naast in het evaluatieformulier) een cijfer te geven aan de vraag 
of ze de Bijbel hebben weten te verbinden aan hun leven als christen, geven de 
geïnterviewden een positief cijfer (gemiddeld een 8). Ze motiveren dit met dat ze echt 
iets met de bijbeltekst hebben gekund, dat ze er later nog over hebben nagedacht of 
omdat ze tijdens de avond zelf intensief met de bijbeltekst bezig zijn geweest. Een van 
de geïnterviewden licht toe: ‘Doordat je er zo mee bezig bent geweest, ben je veel 
intensiever met die tekst bezig geweest als wanneer je het gewoon één keer leest.’ Een 
andere geïnterviewde zegt: ‘De tekst is dichterbij gekomen door er zelf over na te denken 
en er een mening over te geven.’  
 
Eén geïnterviewde geeft een onvoldoende, geeft hiervoor de motivatie dat de 
bijbeltekst in bijeenkomst #2 niet voldoende aan zou sluiten bij de eerste opdracht in 
die bijeenkomst: 
 

‘Ik denk dat je [...] goed moet kijken dat je echt bijbelverhalen zoekt die 
gerelateerd zijn aan een bepaald thema en dat je dan aan de hand daarvan aan 
de slag gaat. Ik denk dat het dan misschien wel zou kunnen werken. Maar nu is 
het meer een algemeen middel en vervolgens gooi je er nog een bijbeltekst 
overheen.’ 
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Het algemene positieve gevoel neemt ook niet weg dat een aantal geïnterviewden een 
kritische kanttekening plaatst bij de vraag of de Bijbel (voldoende) heeft kunnen 
spreken. Zij vragen zich af of (God door) de bijbeltekst heeft gesproken of dat (in 
tegenstelling daarmee) de eigen fantasie een (te) grote rol speelde en/of het vooral 
draaide om het uitwisselen van meningen over de bijbeltekst. Een van hen licht dit als 
volgt toe:  
 

‘Ik heb nu wel op mijn eigen manier de Bijbel geïnterpreteerd. Ik heb de Bijbel nu 
zo gelezen, meteen met het beeld: wat kan ik ermee? Dat wil niet zeggen dat het 
ook zo bedoeld. Dat vind ik wel een beetje het gevaar aan deze methode. Je 
fantasie kan zo ver zijn eigen weg gaan, zonder dat je je erin hebt verdiept wat er 
nou eigenlijk bedoeld is. Dat vind ik op zich niet verkeerd, want zo ga je ook met 
elkaar het gesprek aan over hoe je leeft en hoe je tegen bepaalde dingen 
aankijkt en als je met mensen in gesprek gaat, kom je er waarschijnlijk achter: 
wat is nu precies belangrijk? Alleen, uhm, ik heb nogal wel fantasie. Als ik het lees 
dan zie ik hem al in de boom zitten en denk ik al aan die boom en bijvoorbeeld 
aan wat ik nog in de tuin moet doen. Ik kan heel ver van de Bijbel afdwalen en 
dan bijvoorbeeld iets bouwen wat ermee te maken heeft dat ik vind dat ik de tuin 
wat meer moet bijhouden. [...]Maar dat is een beetje mijn valkuil, dat ik heel snel 
gewoon afdwaal.’ 

 
Een andere geïnterviewde heeft een soortgelijk punt: 
 

‘Mijn vraag is dan: in hoeverre is het – zwart-wit gezegd – een praatclub met 
meningen hoe over je iets moet interpreteren? Iets wat niet per se alleen voor 
deze methode geldt. Of is het echt een bijbelstudie waarbij we soms ook echt 
Gods Woord daarin (willen) horen? Natuurlijk komt Gods Woord ook door mensen 
en kun je met elkaar tot antwoorden komen. Maar daarin heb ik puur de vraag – 
en dat doet geen afbreuk aan de werkvorm – is dit voldoende om te zeggen van: 
we hebben een bijbelstudieavond of een bijbelkringavond met elkaar gehad? 
Heeft God tot ons gesproken? Dus heeft het gewerkt... wat heeft gewerkt?’ 

 
De vraag of je bij deze methode kunt spreken van bijbelstudie wordt in nog een ander 
interview genoemd: 
 

‘[...] dat je heel specifiek eruit moest halen wat jou aansprak, dat vond ik wel heel 
mooi. Maar, wat ik me nog wel afvroeg: Hoe heb je dit concept bedoeld? Bij een 
bijbelstudie kun je zeggen: We gaan met elkaar uit de Bijbel leren hoe God is. Of 
stapje voor stapje een stuk uitdiepen, zodat we met elkaar in gesprek kunnen 
gaan. Dit is meer op een andere vorm, op een andere manier. Het is meer een 
soort van kijken naar jezelf, kijken naar de ander en kijken naar God. En dan die 
drie dingen spreken je nu dan aan, maar dan spreken als vanzelfsprekend het 
gedeelte je minder aan van pure bijbelstudie. Van nou oké, we gaan met elkaar 
echt een tekst uitleggen. [...] ik denk wel dat er gekeken moet worden: hoe 
implementeer je nou de bijbelteksten in dit geheel en hoe ga je er aandacht aan 
besteden [...] hoe kun je dit nu nog meer vervlechten met bijbelteksten.’ 

 
Een ander, hieraan gerelateerd, punt van een van de geïnterviewden was dat deze 
(tijdens bijeenkomst #2) liever een langere bijbeltekst gebruikt: ‘Een heel klein stukje 
tekst waar je lang mee bezig bent, ook nog eens uit een tekst waar je dan heel lang voor 
aan het bouwen bent.’ 
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Deelconclusie 
In antwoord op de deelvraag luidt mijn deelconclusie dat uit de interviews blijkt dat de 
methode ertoe bijdraagt dat deelnemers de inhoud van de avond, hun eigen bijdrage 
en die van anderen niet snel zijn vergeten. Dit vormt een voorwaarde wil de methode 
kunnen bijdragen aan het maken van een wezenlijke verbinding tussen de Bijbel en het 
eigen leven. Niet voor alle geïnterviewden betekent dit dat ze er in de dagen of weken 
daarna nog bewust mee bezig zijn geweest, maar de meesten geven aan er wel over 
nagedacht of over gesproken te hebben. Voor sommige geïnterviewden heeft de 
bijeenkomst voor een wezenlijke verandering in hun leven gezorgd. Voor de andere 
geïnterviewden is het niet uitgesloten dat het (als)nog een vervolg krijgt. Dat is binnen 
dit onderzoek niet te onderzoeken en daarnaast niet te voorspellen. De geïnterviewden 
oordelen bijna allemaal dat de methode hen heeft geholpen de Bijbel te verbinden aan 
hun leven als christen. Een aantal van hen heeft hier wel een kritische aantekening bij 
ten aanzien van de interactie tussen henzelf en de tekst; hier kom ik in de evaluatie op 
terug. Verder heeft de methode een positieve bijdrage geleverd aan het functioneren 
van de bijbelgesprekskringen, iets wat ook weer kan bijdragen aan de toekomstige 
bijeenkomsten van de groepen.  
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4 //  Evaluatie, conclusie en aanbevelingen 

Evaluatie 
Een uitstekende werkvorm voor gesprekskringen 
De argumenten van David Gauntlett voor het gebruiken van een op LEGO© SERIOUS PLAY© 
gebaseerde methode, is dat hij iets zocht waarmee deelnemers inzicht opdoen over 
zichzelf door spelenderwijs hun creatieve aandacht te richten op het maken van iets 
symbolisch of metaforisch, en er daarna op te reflecteren. Mijn onderzoek bevestigt dat 
de methode inderdaad aan deze kenmerken voldoet. Het toepassen ervan zorgde voor 
een speelse maar ook serieuze atmosfeer, waarin de deelnemers opgingen in het 
uitwerken van opdrachten door het maken van LEGO-modellen, die een symbolische of 
metaforische betekenis kregen. Het proces van reflecteren na het bouwen was minstens 
zo belangrijk als het bouwen zelf, het kwam zonder moeite op gang. In feite bleek het 
bouwen een voortdurende wisselwerking tussen handelen en reflecteren te zijn. 
Regelmatig ontspon zich een persoonlijk gesprek en zonder twijfel was er sprake van 
diepgang. 
 
Nog ongeacht de vraag wát er precies aan de orde kwam, heeft de methode bewezen 
een uitstekende werkvorm te zijn voor bijbelgesprekskringen die beogen te praten over 
persoonlijke onderwerpen, die zoeken naar diepgang en waarin een ontspannen sfeer 
en een gelijkwaardige inbreng van alle deelnemers zeer gewaardeerd wordt. De 
methode is heel laagdrempelig, biedt alle deelnemers de gelegenheid zich te uiten en 
vereist niet dat iedereen verbaal even sterk is. Alhoewel dit onderzoek zich focuste op 
de winst van de methode voor de individuele deelnemers, bleek de heilzame uitwerking 
op de groep voor de deelnemers minstens zo belangrijk te zijn.  Alleen al om deze 
redenen is de methode (zij het wel met een enkele aanpassing, zie verderop) ten zeerste 
aan te raden voor het gebruik in bijbelgesprekskringen.  
 
Het belang van spelen is duidelijk 
Zoals gezegd was er tijdens de bijeenkomsten sprake van een speelse atmosfeer. Dit is 
niet zomaar een prettige bijkomstigheid of een toevallig bijproduct van de methode. 
Integendeel, het belang van het speelse karakter van de methode kan niet worden 
onderschat. Als ik spreek over een speelse sfeer, dan bedoel ik niet iets kinderachtigs of 
het tegenovergestelde van serieus zijn. Het heeft veel meer om het lijf. Medicus en 
psychiater Stuart Brown noemt de kenmerken waaraan spelen volgens hem voldoet, 
deze kenmerken heb ik teruggezien in de bijeenkomsten: 
 

• Apparently purposeless. Het bouwen was niet een vrijblijvende bezigheid voor 
de deelnemers, maar een activiteit die – op het eerste oog – een doel op 
zichzelf was. 

• Voluntary. De groepen hebben vrijwillig toegestemd dit te gaan doen en zagen 
het niet als een verplichting. 

• Inherent attraction.  De deelnemers hadden plezier in het bezig zijn. 
• Freedom for time. De deelnemers verloren veelal het gevoel van tijd. 
• Diminished consciousness of self. De deelnemers bleven zich wel bewust van 

zichzelf, maar konden tegelijkertijd even andere dingen opzij zetten en zich op 
het bouwen concentreren. 

• Improvisational potential. De methode gaf openingen voor het opdoen van 
nieuw inzicht, leggen van verbanden, voornemen van nieuw gedrag, et cetera. 
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• Continuation desire. Alhoewel de concentratie op een gegeven moment op 
was, hadden veel deelnemers ook de behoefte nog door te gaan. 

 
Brown schreef een boek getiteld Play, How It Shapes the Brain, Opens the Imagination 
and Invigorates the Soul. Daarin laat hij het existentiële belang van spel zien53. De 
behoefte te spelen is een biologisch gegeven, zo toont hij aan, niet alleen voor kinderen 
maar ook voor volwassenen. Het negeren van deze behoefte is niet goed, alleen al 
omdat het bijdraagt aan onze fysieke en mentale gezondheid. Hoewel spelen een 
vrijblijvende activiteit kan lijken, is het nauw verbonden met leren:  
 

‘Play creates new neural connections and tests them. It creates an arena for 
social interaction and learning. It creates a low-risk format for finding and 
developing innate skills and talents.’54 

 
Deze conclusie van Brown kan ik onderschrijven vanuit de resultaten van dit onderzoek. 
Brown onderscheidt verschillende soorten spel die voor kinderen én volwassen opgaan 
(bijvoorbeeld fysieke spellen). Twee soorten lijken op te gaan voor de creatieve, 
metaforische methode. De eerste is het spelen met objecten (Object Play). Deelnemers 
vertonen een nieuwsgierigheid naar de LEGO-objecten; het aan de slag gaan met de 
LEGO-objecten is een intrinsiek aantrekkelijke bezigheid. Dit hoort volgens Brown bij dit 
soort spel. En het gebruiken van onze handen bij het spelen met objecten, maakt dat 
onze hersenen zich beter ontwikkelen om dingen te begrijpen en problemen op te 
lossen.55 Een ander type spel dat herkenbaar is in deze methode, is dat waarbij ons 
voorstellingsvermogen wordt geprikkeld (Imaginative Play). Als kinderen leren we al 
jong een tijdelijke, imaginaire realiteit te creëren en daarbij een verhaal te bedenken. 
Deze voorgestelde realiteit helpt om ons, ook volwassenen, iets te leren over de echte 
wereld. Het prikkelen van voorstellingsvermogen draagt volgens Brown bij aan onze 
vindingrijkheid en emotionele veerkracht.56 Genoeg reden dus om spelen serieus te 
nemen, zo blijkt ook uit dit onderzoek.  
 
Deelnemers weten een persoonlijke toepassing te ontdekken 
De aanleiding van de opdrachtgever dit onderzoek te laten uitvoeren in de twee 
bijbelgesprekskringen is dat er behoefte is aan verdieping bij de toepassing van de 
Bijbel op het eigen leven. Dat er sprake was van verdieping mag duidelijk zijn, zo blijkt al 
uit bovenstaande. Zowel individueel (bij het uitvoeren van de opdrachten) als 
groepsgewijs (in de reflectie en het verdiepend gesprek) bleek dit effect er te zijn. De aan 
de methode gekoppelde opdrachten hadden als doel het toepassen van de Bijbel te 
bevorderen. Deelnemers kregen in de eerste bijeenkomst de opdracht zich te oriënteren 
op een persoonlijk onderwerp (de betekenis van vriendschap) en het daarop toepassen 
van een bijbeltekst (Johannes 15: 12-17), en tijdens de tweede bijeenkomst het (zonder 
eerste oriëntatie) daaraan verbinden van een bijbeltekst (Lukas 19:1-10).  
 
Het bleek dat de deelnemers over het algemeen goed in staat waren een persoonlijke 
toepassing te ontdekken. Zij reflecteerden op hun eigen leven en op de bijbeltekst en 

                                                                        
53 Afstudeerbegeleider Robert Doornenbal wees er op  dat dit inzicht ook  al werd verwoord door onder 
anderen cultuurhistoricus Johan Huizinga, Homo Ludens, en recenter door de praktisch theoloog Robert K. 
Johston, The Christian at Play (1997). Het belang van het ‘spelelement’ in kringen en de praktisch-theologische 
onderbouwing daarvan is aanbevelenswaardig voor verder onderzoek. 
54 Brown, S., Play, How It Shapes the Brain, Opens the Imagination and Invigorates the Soul. London: Penguin 
Books, 2010, p. 49. 
55 Ibid., p. 85. 
56 Ibid., p. 86. 
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gaven uiting aan hoe de bijbeltekst hun leven raakte. De methode daagde hen uit niet 
oppervlakkig te werk te gaan, maar juist zichzelf en de bijbeltekst goed te doorgronden. 
Dit had een positief effect en resulteerde erin dat zij nieuwe inzichten opdeden over 
zichzelf, over de bijbeltekst en hoe deze hun leven raakt. De deelnemers kregen de 
vrijheid een eigen aanpak te hanteren in het omgaan met de bijbeltekst. Sommige 
deelnemers focusten zich op één bepaald aspect van de bijbeltekst, anderen op het 
totaalbeeld van de tekst en weer anderen richtten zich op een vrijere associatie. Voor 
sommigen werkte het in dit onderzoek beter zich te oriënteren op het onderwerp (zoals 
in bijeenkomst #2) en anderen vonden het prettiger gelijk de interactie aan te gaan met 
de bijbeltekst (zoals in bijeenkomst #3). Naast de eigen interpretatie en toepassing, 
bleken de deelnemers minstens even veel te leren van de uitwerking van de opdrachten 
door de andere deelnemers. Juist de verschillende accenten die te zien en horen waren, 
bleken ook weer verdieping te geven aan het eigen verhaal. 
 
De persoonlijke toepassing heeft soms een wezenlijke uitwerking 
De methode bleek niet alleen op de bijeenkomsten van de bijbelgesprekskringen effect 
te sorteren, maar de bijeenkomsten lieten ook indruk achter op de deelnemers. Niet 
alleen hielp het visuele aspect van de methode de deelnemers zich de inhoud van de 
individuele bijdragen goed te herinneren; ook stopte het gedachteproces veelal niet als 
deelnemers weer naar huis gingen. Men bleef er over nadenken of het was stof tot 
verder gesprek. 
 
Uit de evaluatieve survey en de interviews blijkt dat het voor deelnemers vaak niet bij 
een momentopname bleef waarin ze met de Bijbel en zichzelf bezig waren. Eerder 
noemde ik al dat de inhoud van de avond in gedachten door de deelnemers naar huis 
werd meegenomen. Voor sommigen bleek, na de bijeenkomst of in de dagen daarna, 
dat het op hen een wezenlijke uitwerking heeft gehad. Dat wat ze met/over God ervaren 
hadden tijdens de bijeenkomst wisten ze duidelijk te benoemen, ze gaven ook aan voor 
het eerst of opnieuw ergens bij stilgezet te zijn, verder te willen met het besproken 
onderwerp of een concreet gedragsmatig voornemen te hebben.  
 
Van acht van de twintig deelnemers aan het onderzoek heb ik enige tijd na bijeenkomst 
#2 of #3 een interview afgenomen. Naast dat de bijeenkomst hen om meerdere redenen 
was bijgebleven, was er bij twee of drie van hen in de tijd na de bijeenkomst iets 
wezenlijks veranderd of gebeurd dat gerelateerd kon worden aan wat op de 
bijeenkomst (het betrof bijeenkomst #2) aan de orde was geweest. Een groepje 
bevriende deelnemers besloot met elkaar af te spreken voor een drankje en een goed 
gesprek. Een deelnemer kwam tot een verrassend antwoord op de vraag wat Gods 
opdracht voor hem persoonlijk is en een andere deelnemer kwam erachter dat niet 
zijzelf maar Jezus in het middelpunt van haar vriendschappen staat en nam daardoor 
een andere beslissing in het contact met een van haar vrienden.  
 
Niet alle deelnemers heb ik kunnen interviewen, en ook niet van alle geïnterviewden 
kan ik weten wat het effect op nog langere termijn is. Maar het is zeker niet overdreven 
om te zeggen dat de bijeenkomsten, in ieder geval voor sommige deelnemers, een 
wezenlijke uitwerking hebben gehad op het vlak van de persoonlijke toepassing. 
Daarnaast riep de methode bij een enkeling ook de vraag op of de Bijbel wel 
(voldoende) aan het woord was gekomen. 
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Komt het antwoord uit de deelnemer of uit de bijbeltekst, en… is er 
een verschil? 
In de verantwoording van het onderzoek stond ik stil bij de vraag welke rol de Bijbel 
heeft in de methode. Een van de basisprincipes van LEGO© SERIOUS PLAY© is dat de 
antwoorden al aanwezig zijn bij de deelnemers, maar alleen nog gevonden of 
geformuleerd moeten worden. Is dat het geval als de Bijbel gelezen wordt met het oog 
op de toepassing daarvan in het persoonlijke leven van de deelnemer? Kun je het 
uitgangspunt blijven hanteren dat de antwoorden vanuit de deelnemer komen als je 
rekent met de mogelijkheid dat de Bijbel je op andere gedachten kan brengen en dat 
God tot mensen spreekt?  
 
In de verantwoording van het onderzoek heb ik de aanname gedaan dat bovenstaande 
geen belemmering zou moeten zijn om LEGO© SERIOUS PLAY© toe te passen. Immers 
komen de antwoorden niet rechtstreeks uit de Bijbel, maar is het de deelnemer die de 
Bijbel zal interpreteren, toepassen en een antwoord formuleert op de opdracht(en) die 
in de bijeenkomst worden gegeven. 
 
Nu de onderzoeksresultaten er liggen, neem ik de vraag opnieuw in overweging. Dit 
omdat ik er als HBO-theoloog een standpunt over in wil nemen, maar ook omdat het 
een vraag is die de deelnemers aan de bijbelgesprekskringen bezighoudt. Uit de 
evaluatieve survey en de interviews blijkt dat sommige deelnemers zoeken naar een 
antwoord op vragen als: heeft (God door) de bijbeltekst gesproken? Of hebben eigen 
interpretaties of meningen de bovenhand gevoerd? (Deze vragen zijn volgens hen 
overigens niet alleen van toepassing op deze, maar ook op andersoortige methoden die 
gebruikt worden in bijbelgesprekskringen). Ook met het oog op toekomstig gebruik van 
de methode is het belangrijk hierop een antwoord te geven. 
 
Bovenstaande kan samengevat worden met  de vraag wat de locus van betekenis is. Is 
er een vaststaande betekenis in een bijbeltekst die alleen nog ontdekt moet worden 
(het ene uiterste) of is er geen vaststaande betekenis en ontstaat er een (nieuwe en/of 
andere) betekenis elke keer als een lezer de betreffende bijbeltekst leest?57 Beide 
uitersten kennen voorstanders, en ook bestaan er middenposities. Arie Zwiep geeft in 
zijn tweede deel van Tussen Tekst en Lezer een overzicht van verschillende posities, in 
de bespreking van de zogenaamde reader-response kritiek. Centraal in deze stroming is 
het gewicht dat wordt toegekend aan de lezer bij het interpreteren van een tekst (en dus 
ook de Bijbel). De creatieve, metaforische methode die in dit onderzoek centraal staat, 
past binnen de hermeneutische richting van de reader-response. Immers werd de 
deelnemers gevraagd zelf de bijbeltekst te lezen en er een betekenis aan te ontlenen.  
 
De onderzoeksresultaten laten zien dat de deelnemers allerlei betekenissen hebben 
ontdekt. Soms vormde de bijbeltekst een bevestiging voor de deelnemer, even vaak 
werd hij of zij door de tekst tot een geheel nieuw inzicht gebracht. Kun je nu met 
terugwerkende kracht de interpretaties van de bijbeltekst door de deelnemers tegen 
het licht houden en het onderscheid maken tussen eigen, en dus subjectieve, 
interpretatie en objectieve interpretatie? Ik denk het niet, want dit is mijns inziens een 
oneigenlijke tegenstelling. Er is namelijk altijd sprake van interpretatie. Ook bij andere 
vormen van bijbelstudie. De lezer is niet een soort blanco blad dat beschreven wordt 
door de Bijbel, maar benadert de tekst met eigen gedachten, vooronderstellingen, et 

                                                                        
57 Zwiep, A., Tussen Tekst en Lezer, deel II. Amsterdam: VU Uitgeverij, 2014, p. 331. 
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cetera58 en gaat de interactie aan met de bijbeltekst.  In die interactie ontstaat 
betekenis. De tekst heeft in zekere zin de lezer ook nodig om betekenis te krijgen. 
 
Ik heb er vertrouwen in gehad dat als de deelnemers de bijbeltekst lazen, dat zij daar 
zelf betekenis aan konden verlenen. Maar dit betekent voor mij nog niet dat er een 
onuitputtende hoeveelheid interpretaties mogelijk zijn. Er is niet sprake van één 
vastgestelde betekenis die alleen nog ontdekt moet worden, maar het is ook niet geheel 
subjectief. Op basis van wat Zwiep schrijft over de literatuurwetenschapper Wolfgang 
Iser59, kan ik me vinden in diens denken over de geïmpliceerde lezer en de open plekken. 
Teksten hebben volgens Iser een zekere onbepaaldheid. De Bijbel laat soms aan de 
verbeelding over; de Bijbel kent een rol toe aan de geïmpliceerde lezer om de open 
plekken in te vullen. Maar teksten hebben ook een zekere coherentie en samenhang, 
wat inhoudt dat sommige interpretaties niet mogelijk zijn op basis van de tekst. De tekst 
zelf laat niet alle interpretaties toe. 
 
Ook in dit onderzoek kunnen er interpretaties zijn geweest die niet in lijn liggen met de 
samenhang van de tekst, of die wellicht (te) eenzijdig waren, zoals dit altijd kan 
gebeuren in gesprek met de Bijbel en elkaar. Er was een vorm van feedback te zien. 
Deelnemers ervoeren de accenten die anderen legden namelijk als een aanvulling op de 
eigen zienswijze. Een aantal keer zei een deelnemer na het groepsgesprek de behoefte 
te voelen het eigen LEGO-model aan te vullen of aan te passen naar aanleiding van het 
gesprek. Ook kwamen er vragen naar voren als iemand zich afvroeg hoe de tekst 
begrepen moet worden. Blijkbaar is er in de methode, zoals wij die hebben toegepast, 
ook ruimte voor het elkaar verder helpen in het begrijpen van de volheid van de tekst.  
In feite  vormt de gemeenschap –  die hier inde bijbelgesprekskring ook gestalte krijgt – 
een goed tegenwicht voor een mogelijke valkuil, namelijk het gevaar van een eenzijdige 
nadruk op de lezing van de individuele lezer60.  

Conclusie 
Genoeg stof om op deze plek antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag van dit 
onderzoek: 
 

In welke mate en onder welke condities kan het toepassen van de op LEGO© 

SERIOUS PLAY©gebaseerde creatieve, metaforische methode van Gauntlett 
deelnemers van een bijbelgesprekskring helpen de Bijbel wezenlijk te verbinden 
met het eigen leven als christen? 

 
Uit het onderzoek blijkt dat de op LEGO© SERIOUS PLAY©gebaseerde creatieve, 
metaforische methode van Gauntlett de deelnemers van de deelnemende 
bijbelgesprekskringen heeft geholpen de Bijbel wezenlijk te verbinden aan het eigen 
leven als christen. Dit blijkt uit wat er zich afspeelde tijdens de bijeenkomsten, uit het 
eigen oordeel van de deelnemers en uit wat geïnterviewden wisten te vertellen over de 
uitwerking van de besproken onderwerpen en de bijbeltekst op hun leven. Dat het om 
een wezenlijke verbinding gaat, bleek uit het feit dat veruit de meeste deelnemers zich 
op cognitief, affectief en gedragsmatig niveau wisten aangesproken. De creatieve, 
metaforische methode is een absolute aanrader voor bijbelgesprekskringen die 

                                                                        
58 Zwiep, p. 330. 
59 Ibid., p. 337-341. 
60 Wat er in hermeneutische zin gebeurt, en wat daarin wenselijk is, tijdens een bijbelgesprekskring is 
aanbevelenswaardig voor verder onderzoek. 
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diepgang in het toepassen van de Bijbel en het op wezenlijk niveau aangaan van het 
gesprek wensen. 
 
Op basis van dit onderzoek is het lastig een algemeen geldend antwoord te geven op de 
vraag “in welke mate” de methode de deelnemers aan bijbelgesprekskringen helpt de 
Bijbel te verbinden aan het eigen leven als christen. Immers gaat het “maar” om twee 
bijbelgesprekskringen en om twintig deelnemers. Toch wil ik er een antwoord op geven. 
Als ik er, net zoals ik dat de deelnemers heb gevraagd, een cijfer aan moet geven dan 
kom ik uit op een 8. Dit cijfer ligt niet geheel toevallig iets hoger dan het gemiddelde 
cijfer dat de deelnemers gaven. Ik sluit me namelijk aan bij het oordeel van de 
deelnemers dat het hen zeker heeft geholpen (ze gaven een 7,5) en zie daarnaast ruimte 
voor verbetering in de toepassing van de methode, waardoor het cijfer hoger uitvalt 
(vandaar de 8). Voor suggesties voor deze verbetering, zie de aanbevelingen hieronder. 

Aanbevelingen 
Tijdens het onderzoek was er al snel op een punt aanpassing nodig van de methode, en 
bleek ook dat er andere mogelijke verbeterpunten zijn of aspecten die verder 
onderzocht moesten worden. Voor toekomstig gebruik van de methode in 
bijbelgesprekskringen en kringen van de Sint-Janskerk in het bijzonder, doe ik 
onderstaande aanbevelingen. Daarmee geef ik antwoord op de laatste deelvraag: 
 

Zijn er aanpassingen, en zo ja welke, nodig om de op LEGO© SERIOUS 

PLAY©gebaseerde creatieve, metaforische methode van Gauntlett te laten 
aansluiten op de context van een bijbelgesprekskring in het algemeen en de 
beide bijbelgesprekskringen van de Sint-Janskerk in het bijzonder? 

 
Pas de introductie aan op de doelgroep 
Uit de inventarisatie onder deelnemers in de evaluatieve survey en de interviews, bleek 
dat de deelnemers verschillend aankijken tegen de introductiebijeenkomst. Sommige 
deelnemers gaven aan niet zonder de introductieoefeningen te hebben gekund, voor 
andere deelnemers had het ook korter gekund. Er was één deelnemer die tijdens de 
introductiebijeenkomst niet aanwezig kon zijn, deze deelnemer bleek zonder 
problemen mee te kunnen draaien met de tweede en derde bijeenkomst. Ik vermoed 
dat de behoefte aan het oefenen met de methode ook afhangt van de ervaring die de 
doelgroep heeft met verschillende werkvormen. De aanbeveling is dan ook de 
introductie aan te passen op de doelgroep.  
 
Sta vragen toe gericht op het LEGO-model, het verhaal én de persoon 
Uit de try-outs en de introductiebijeenkomsten bleek dat het strikt hanteren van de 
regel van LEGO© SERIOUS PLAY© geen vragen over de persoon te stellen, niet goed 
samengaat met de context van een bijbelgesprekskring. In een bijbelgesprekskring zijn 
deelnemers gewend elkaar persoonlijke vragen te stellen, door te vragen over 
beweegredenen, en het – op een positief-opbouwende manier – “op de persoon te 
spelen”. Dit moet ook vooral zo blijven wil de mogelijkheid tot een verdiepend gesprek 
en persoonlijke groei mogelijk blijven. De richtlijn van LEGO© SERIOUS PLAY© moet, net 
zoals ik in dit onderzoek gedaan heb, soepeler worden gehanteerd. Op basis van dit 
onderzoek stel ik voor de regel als volgt te hanteren: 
 

1. Stel eerst vragen over (het geheel en details van) het LEGO-model, want de 
deelnemer vertelt hiermee zijn of haar verhaal. Probeer te begrijpen wat de 
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deelnemer vertelt met zijn of haar LEGO-model en verhaal daarbij, door vragen 
te stellen. 
 

2. Vragen mogen gaan over het LEGO-model, en iemands toelichting daarbij, maar 
mogen ook gericht zijn op de persoon die het vertelt. Zolang het binnen de 
setting van het bijbelgesprekskring en het gesprek past, mag elke vraag 
worden gesteld.  

 
Uiteraard geldt in het algemeen op bijbelgesprekskringen dat iemand zelf bepaalt wat 
hij of zij wel en niet wil vertellen, en is het goed deze grens te respecteren. 
 
Varieer met opbouw en (vervolg)opdrachten 
Gezien de beperkte hoeveelheid bijeenkomsten waarin ik onderzoek kon doen (2 x 3, + 2 
try-outs), kon ik slechts twee verschillende varianten uitproberen qua opbouw van de 
avond. Zoals uit de resultaten blijkt, hadden de deelnemers verschillende voorkeuren 
hierin. Sommige vonden de opbouw van bijeenkomst #2 prettiger, voor anderen was 
dat juist bijeenkomst #3. Met name na bijeenkomst #3 werd, op een van de groepen, 
geconstateerd dat er wellicht nog meer uit de avond was gekomen als er een 
vervolgopdracht was geweest. Sommige deelnemers suggereerden te werken met 
meerdere rondes met een korte bouwtijd, zodat je steeds weer aanpassingen kon 
maken aan je LEGO-model. Het is zeker een aanbeveling voor verder onderzoek welke 
opbouw, of varianten qua opbouw, mogelijk is en een positieve uitwerking heeft. 
Uiteraard valt er ook te variëren qua bijbeltekst en inhoud van de opdrachten. 
 
Zorg voor een gespreksleider 
In dit onderzoek had ik tijdens de bijeenkomsten (ook) de rol van gespreksleider. 
Verschillende deelnemers gaven aan dat mijn aanwezigheid als gespreksleider voor hen 
bevorderend had gewerkt. Alhoewel het gesprek min of meer vanzelf op gang kwam 
doordat alle deelnemers hun verhaal deden na het bouwen, denk ik wel dat het 
aanbevelenswaardig is als er iemand is die de rol van gespreksleider op zich neemt. Dit 
voor de praktische zaken zoals de tijd per ronde, maar ook om het voortouw te nemen 
in het stellen van vragen en het in de gaten houden van de “regels van het spel”. 
 
Probeer de methode in verschillende doelgroepen 
Verschillende suggesties werden gedaan door de deelnemers voor het toepassen van 
deze methode in andere doelgroepen, zoals oudere mensen, kinderen, tieners, mensen 
die elkaar nog niet kennen, gemeenteavond, kerkenraad, bijbelgesprekskring van de 
“oude stempel“. Ik sluit me bij deze suggestie aan en ben benieuwd wat de bevindingen 
dan zouden zijn. Ook kan gekeken worden naar verschil in kerkelijke denominatie. 
 
Wissel de methode af met andere werkvormen 
Het is aan te raden de methode af te wisselen met andere werkvormen en manieren om 
samen te Bijbel te bestuderen en toe te passen. Sommige deelnemers hadden nog wel 
een paar bijeenkomsten door willen gaan, voor andere deelnemers was het voor nu wel 
even genoeg. Het is in het algemeen raadzaam voldoende afwisseling te houden en zo 
ook de verschillende leerstijlen van deelnemers aan te spreken. Deze methode legt een 
sterke nadruk op de (individuele) lezer van de bijbeltekst, andere methoden vormen 
daar een goede aanvulling op wanneer zij de nadruk leggen op groepsgewijze 
bespreking van de Bijbeltekst en/of een bijbelstudie-achtige aanpak hanteren 
(aandacht voor de auteur van de tekst, de oorspronkelijk context, et cetera).  
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Bijlage 1 –  Overzicht gebruikt LEGO-materiaal 

De bovenstaande afbeelding is door Robert Rasmussen aan de open source-community 
beschikbaar gesteld en geeft een indruk van de benodigde LEGO-onderdelen61 voor 
LEGO© SERIOUS PLAY©.   
 

Categorie A: Basisblokken met verschillende formaten in verschillende kleuren. 
Categorie B: Blokken met afwijkende vormen. 
Categorie C: Blokken met diverse mogelijke betekenissen zoals brugjes, trappen, 
  hekjes, et cetera. 
Categorie D:  Blokken die doorgaans één betekenis zullen hebben zoals bloemen, 
  bomen, et cetera. 
Categorie E: Doorzichtige blokken. 
Categorie F: Poppetjes en blokjes met ogen. 
Categorie G: Onderdelen om beweging uit te beelden zoals wielen, scharnieren, 
  draaitafels. 
Categorie H: Grondplaten van klein tot groot. 
 

Hieronder volgt een aantal foto’s van het in dit onderzoek gebruikte LEGO-materiaal. 

                                                                        
61 Rasmussen, R., “Brick Selection Criteria for Lego Serious Play Sessions”. 
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Inhoud van een van de dozen met LEGO©  

waar elke deelnemer persoonlijk de beschikking over had. 

 
 



 

Detailfoto 1 en 2 van de inhoud van een van de dozen met LEGO©  

waar elke deelnemer persoonlijk de beschikking over had. 

 
 

 



 

Detailfoto 3 en 4 van de inhoud van een van de dozen met LEGO©  

waar elke deelnemer persoonlijk de beschikking over had. 



 71 

 

Inhoud van een van de dozen die per drie of vier deelnemers beschikbaar was, met daarin 
speciale LEGO©-items. 
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Bijlage 2 –  Opzet survey 

Na afloop van bijeenkomst #2 en #3 werd de deelnemers gevraagd deze evaluatieve 
survey in te vullen.  
 
(1a.) Welke kennis heb je vanavond opgedaan cq. welk inzicht heb je gekregen?  
 
(1b.) In welke mate heeft dit jou geholpen de Bijbel te verbinden met je leven als 
christen? 

□ 1        □ 2        □ 3       □ 4       □ 5      □ 6        □ 7      □ 8      □ 9       □ 10 
Helemaal niet      (aankruisen wat van toepassing is)                                Heel sterk 
 
 
(2a.) Welke gevoelens/ervaringen had je tijdens het bouwen en het gesprek naderhand? 
 
(2b.) In welke mate heeft dit jou geholpen de Bijbel te verbinden met je leven als 
christen? 

□ 1        □ 2        □ 3       □ 4       □ 5      □ 6        □ 7      □ 8      □ 9       □ 10 
Helemaal niet      (aankruisen wat van toepassing is)                                Heel sterk 
 
 
(3a.) Wat ga je concreet doen met hetgeen de avond voor jou heeft opgebracht? 
 
(3b.) In welke mate verwacht je dat dit jou helpt de Bijbel te verbinden met je leven als 
christen? 

□ 1        □ 2        □ 3       □ 4       □ 5      □ 6        □ 7      □ 8      □ 9       □ 10 
Helemaal niet      (aankruisen wat van toepassing is)                                Heel sterk 
 
 
Onderstaande vragen alleen na bijeenkomst #2 
 
(4.) Hoe vind je het om zo als groep met elkaar bezig te zijn? 
 
(5.) Heb je nog opmerkingen? 
 
 
Onderstaande vragen alleen na bijeenkomst #3 
 
(4.) Hoe heb je de introductieavond ervaren? Heeft het je voldoende vaardigheden 
gegeven? 
 
(5.) Zou jij deze methode aanraden aan een bijbelgesprekskring? Zo ja / nee, met welke 
motivatie? 
 
(6.) Wat zou je willen aanpassen als je deze methode nogmaals zou gebruiken in jullie 
groep? 
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Bijlage 3 – Opzet Interview 

De opzet van de gehouden interviews zag er als volgt uit: 
 
Graag zou ik met je praten, een aantal vragen stellen, over de uitwerking van de laatste 
bijeenkomst van de bijbelgesprekskring op jou. Bedenk: geen enkel antwoord is goed of 
fout. Het onderzoek gaat om de bruikbaarheid van de door ons gebruikte methode in 
bijbelgesprekskringen. Elke respons van jou is daarvoor waardevol, wat die respons ook is. 
Jouw antwoorden gebruik ik om inzicht te krijgen in het effect van de methode en daarom 
blijft wat je zegt vertrouwelijk en in het eindverslag anoniem.  
 
(1a.) Hoe kijk je terug op de afgelopen bijeenkomst waarin we gebruik hebben gemaakt 
van LEGO? Kun je nog voor de geest halen wat je gebouwd en verteld hebt?  
 
We zijn nu X tijd verder, en alhoewel dat niet lang is ben ik toch benieuwd of je de 
afgelopen tijd nog gedacht hebt aan de bijeenkomst of daar mee bezig ben geweest. 
 
(2a.) Heb je afgelopen tijd nog nieuwe inzichten gekregen naar aanleiding van de laatste 
bijeenkomst? Zo ja, welke? Zo niet, wat is daarvoor denk jij de reden?  
 
(3a.) Zijn er in de tijd na de laatste bijeenkomst nog nieuwe/andere 
gevoelens/ervaringen in je opgekomen? Zo ja, welke? Zo niet, wat is daarvoor denk jij 
de reden? 
 
(4a.) Heb je in de afgelopen tijd concreet iets gedaan met hetgeen de laatste 
bijeenkomst voor jou heeft opgebracht? Zo ja, wat? Zo niet, wat is daarvoor denk jij de 
reden? 
 
(4b.) In welke mate heeft dit jou deze afgelopen tijd geholpen de Bijbel te verbinden 
met je leven als christen? 
□ 1        □ 2        □ 3       □ 4       □ 5      □ 6        □ 7      □ 8      □ 9       □ 10 
Helemaal niet      (aankruisen wat van toepassing is)                                Heel sterk 
 
 
We gaan nu even terug naar de eerste bijeenkomst waarin de methode werd 
geïntroduceerd en we een aantal oefeningen hebben gedaan. 
 
(5.) Hoe heb je de introductieavond ervaren? 
 
(6.) Heb je nog opmerkingen? 
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Bijlage 4 – Uitwerking surveys 

Avond 22-09-2014 // 9 formulieren ingevuld 
 
(1a.) Welke kennis heb je vanavond opgedaan cq. welk inzicht heb je gekregen?  

1. Ik heb weer op een andere manier naar vrienden gekeken en het belang 
daarvan.  

 
2. Kennis over wat ik eigenlijk echt belangrijk vind in een echte vriendschap.  

 
3. Inzicht in vriendschappen. Hoe nodig het is er voor elkaar te zijn.  

 
4. Vooral inzicht in gevoelens van bijbelstudievrienden. Was ergens 

confronterend.  
 

5. Dat LEGO bevrijdend kan werken. Dat sommige gesprekken dit ook nodig 
hebben om een diepere laag te bereiken. 
 

6. Ik kan meer uitbeelden met LEGO dan gedacht. Echter lastig om je gedachten 
om te zetten in beelden die, voor mijn eigen gevoel, voor zichzelf moeten 
spreken. Bevestiging/inzicht: hoe breed begrippen en teksten te interpreteren 
zijn!  
 

7. Dat je met je vrienden een extra laag/verdieping hebt gecreëerd door middel 
van LEGO!  
 

8. Op andere manier over je leven praten.  
 

9. Dat alle/veel LEV-vrienden dezelfde ideeën over vriendschap delen, maar dat 
iedereen andere punten belicht. Wel dat iedereen hart-tot-hart-gesprekken lijkt 
te missen.  

 
 
(1b.) In welke mate heeft dit jou geholpen de Bijbel te verbinden met je leven als 
christen? 

□ 1         □ 2      □ 3       1 x 4       □ 5     □ 6         4 x 7         3 x 8         1 x 9      □ 10 
Helemaal niet  (aankruisen wat van toepassing is)                   Heel sterk 
 
 
(2a.) Welke gevoelens/ervaringen had je tijdens het bouwen en het gesprek naderhand? 

1. Ik vond het bouwen moeilijk, maar het nadenken over de thematiek heel fijn.  
 

2.  Dat je snel in een diep gesprek kan geraken. 
 

3. Super verrijkend. Je komt op gesprekken die je anders niet zo snel hebt met 
elkaar. Je zet iets neer en je bent verplicht datgene ook te ventileren.  

 
4. Je kijkt kritisch naar je eigen handelen als vriend. Ook door te luisteren naar 

anderen krijg je daar inzicht in. 
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5. Verbondenheid en emotie. Inzicht krijgen in iemand zijn persoonlijke leven 
raakt mij; geeft ook verdieping in onderlinge vriendschap. 

 
6. Wat onmachtig omdat het niet goed lukte mijn gedachten te vertalen naar 

een tevreden + compleet bouwwerk. Dit gevoel werd versterkt bij het zien van 
andere bouwsels en het horen van de betekenis.  

 
7. Iedereen had een antwoord met inhoud.  Soms confronterend gevoel. 

 
8. Open en eerlijk.  

 
9. M’n ogen gingen best wel open bij X.’s serious play (bij anderen ook 

overigens). En het bijbelstuk zette stil bij ‘leven te geven voor vrienden’, terwijl 
ik zelf mijn eerste bouwsel best op mezelf betrokken had. M’n tweede heb ik 
daarom om vrienden laten draaien. 

 
 
(2b.) In welke mate heeft dit jou geholpen de Bijbel te verbinden met je leven als 
christen? 

□ 1        □ 2       □ 3       1 x 4         1 x 5      □ 6       1 x 7       3 x 8       3 x 9        □ 10 
Helemaal niet  (aankruisen wat van toepassing is)                   Heel sterk 
 
 
(3a.) Wat ga je concreet doen met hetgeen de avond voor jou heeft opgebracht? 

1. Bidden voor vrienden/genieten van de vriendschappen die mij gegeven zijn. 
 

2. Meer letten op/aandacht geven aan de vriendschappen/vrienden van 
vanavond.  

 
3. Bewuster omgaan met vriendschappen.  

 
4. Wat zegt Jezus over vriendschap. Hier wil ik meer richting en navolging aan 

geven.  
 

5. Vriendschappen koesteren en God danken voor de mooie vriendschappen die 
ik heb.  
 

6. Het heeft mij wel tot denken gezet over wat in dit geval vriendschap en de 
bijbeltekst voor mij betekenen. Ik ga hier verder over nadenken, mijn 
gedachten concretiseren hierover.  
 

7. Aandacht geven aan de individuele vriend. 
 

8. Meer investeren in vriendschappen. 
 

9. Meer openstaan voor anderen. Het levert je vriendschap met die ander zoveel 
verdieping op. En vaker naar het hart van vrienden vragen.  

 
 
(3b.) In welke mate verwacht je dat dit jou helpt de Bijbel te verbinden met je leven als 
christen? 
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□ 1         □ 2         □ 3     □ 4      1 x 5        1 x 6         1 x 7         6 x 8     □ 9     □ 10 
Helemaal niet  (aankruisen wat van toepassing is)                   Heel sterk 
 
 
(4.) Hoe vind je het om zo als groep met elkaar bezig te zijn? 

1. Heel prettig. Er worden op deze manier dingen gezegd die anders niet ter 
sprake zouden komen. 

 
2. Mooi. Ontwapenend. Je leert elkaar beter kennen.  

 
3. Geweldig.  

 
4. Erg leuk en uitdagend. Leerzaam.  

 
5. Dynamisch; verbondenheid; verdieping. 

 
6. Heel leuk, leerzaam. Ook intens om zo op elkaars verhalen in te gaan; 

verdiepend maar ook confronterend. 
 

7. Heel creatief. 
 

8. Super. 
 

9. Heel verdiepend. Een beeld/bouwsel geeft zoveel ingangen voor gesprek. 
 
 
(5.) Heb je nog opmerkingen? 

1. Goede avond gehad!  
 

2. Geen opmerkingen, vraag blanco gelaten.  
 

3. Ik vind vooral dat het het groepsgesprek en de onderlinge relaties ten goede 
komt. Ik vond het moeilijker het bijbelgedeelte te vertalen in LEGO. Maar wie 
weet baart oefening kunst.  
 

4. Voorlopig niet ;-).  
 

5. Ik denk dat dit behalve voor volwassenen ook met kinderen heel leerzaam kan 
zijn.  
 

6. Heel gaaf om zo bezig te zijn; zit voor mijn gevoel nog veel “meer” in!  
 

7. Zijn er nog andere crea manieren voor dit soort bijeenkomsten?  
 

8. Het stuk Bijbel (stukje op het einde) heb ik niet zo begrepen. Algemeen wel erg 
goed! Deze manier: een 10, erg goed. 
 

9. Ik vind dit echt heel erg gaaf! Maar mocht dit echt een methode zijn, zouden we 
wel een ‘leider’ moeten hebben per thema of avond, want je verliest je er zo 
snel in. 
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Avond 06-10-2014 // 8 formulieren ingevuld 
 
(1a.) Welke kennis heb je vanavond opgedaan cq. welk inzicht heb je gekregen?  

1. Dat je met bouwen van LEGO en de toelichting hierop veel inzicht kan krijgen in 
iemands denkproces.  

 
2. Door te bouwen heb je makkelijke ingang om te komen tot persoonlijke 

vragen.  
 

3. Bijbeltekst (Joh. 15:12-17) op persoonlijke manier gelezen  op welke manier 
treft dit je leven.  

 
4. Iedereen interpreteert op verschillende manier dezelfde tekst; met 

verschillende accenten. Het LEGO-bouwsel nodigt uit tot meer persoonlijke 
vragen naar aanleiding van de bijbeltekst.  
 

5. Door praktisch bezig te zijn is het gemakkelijker om open te zijn en goed na te 
denken over onderwerpen.  
 

6. Meer van elkaars karakter of bevestiging daarvan.  
 

7. De bouwsels helpen om het gesprek op gang te brengen over wat leeft bij de 
verschillende mensen.  
 

8. Dat mensen via LEGO makkelijker over persoonlijke dingen kunnen praten. Dat 
het een leuke werkvorm is. Het blijft langer hangen dan reguliere avond.  

 
 
(1b.) In welke mate heeft dit jou geholpen de Bijbel te verbinden met je leven als 
christen? 

□ 1         □ 2      □ 3    □ 4      □ 5       □ 6         5 x 7      3 x 8        □ 9        □ 10 
Helemaal niet          (aankruisen wat van toepassing is)               Heel sterk 
 
 
(2a.) Welke gevoelens/ervaringen had je tijdens het bouwen en het gesprek naderhand? 

1. Positief. Iedereen komt aan het woord. Door hulpmiddelen kan je nog 
duidelijker weergeven wat je bedoelt.  

 
2. Verhelderend bij de uitleg van iedereen over zijn/haar bouwsel.  

 
3. Op een heel beeldende manier gevoelens/emoties/geloofsonderwerpen 

uitbeelden direct betrokken/direct te betrekken in je eigen leven.  
 

4. Lastig soms om te starten, terwijl als je eenmaal start, het vanzelf gaat. Het 
gesprek gaat best diep; dieper dan je van tevoren zou verwachten. 

5. Vrijer dan in normale gesprekken.  
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6. Tijdens: je stelt jezelf voor het blok een gefocust echt antwoord te geven. 
Gesprek: je bouwwerk geeft je houvast om dat te vertellen, maar ook om te 
luisteren. 
 

7. Doordat je na moet denken over het bouwen denk je ook heel goed na over 
wat er in de tekst staat en hoe dat op dit moment leeft voor jezelf.  
 

8. Er blijven vragen om over na te denken. En: dat mensen iets ook verkeerd 
kunnen opvatten.  

 
(2b.) In welke mate heeft dit jou geholpen de Bijbel te verbinden met je leven als 
christen? 

□ 1         □ 2        □ 3       □ 4        □ 5      1 x 6         4 x 7      3 x 8     □ 9    □ 10 
Helemaal niet     (aankruisen wat van toepassing is)              Heel sterk 
 
 
(3a.) Wat ga je concreet doen met hetgeen de avond voor jou heeft opgebracht? 

1. Ik zie dat de combinatie van LEGO bouwen en diepere onderwerpen bespreken 
effectief kan zijn. Wellicht dat dit gebruikt kan worden in meerdere groepen.  

 
2. Johannes tekst verder overdenken.  

 
3. Stuk bijbel verder lezen. In gesprek over hoe vriend te zijn. Opzoeken op welke 

manier LEGO meer verdieping kan geven op blokavonden.  
 

4. Nadenken over het thema vriendschap (welke plek neemt dit in) en ook 
vriendschap in relatie tot wat God van ons verlangt.  
 

5. Dieper nadenken over de dingen die ik van mijn eigen leven uitgebeeld heb. 
 

6. Dat weet ik nog niet; het heeft me meer verteld over mensen, daar kun je wel 
wat mee.  
 

7. Doordat ik weet wat er leeft bij anderen ga ik bij andere kringavonden hier 
rekening mee houden.  
 

8. Weet ik nog niet… Misschien over nadenken.  
 
 
(3b.) In welke mate verwacht je dat dit jou helpt de Bijbel te verbinden met je leven als 
christen? 

□ 1         □ 2     □ 3      □ 4     □ 5      1 x 6        1 x 7        6 x 8        □ 9       □ 10 
Helemaal niet   (aankruisen wat van toepassing is)               Heel sterk 
 
 
 
(4.) Hoe vind je het om zo als groep met elkaar bezig te zijn? 

1. Heen fijn! Intensief.  
 

2. Leuke en ontspannen manier om diepgang te creëren.  
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3. Erg leuk! Op een ontspannen manier bezig zijn met geloof en eigen leven, maar 

wel met diepgang. 
 

4. Heel leuke afwisseling, andere dimensie van de gesprekken die in de groep 
waar wij al bijna 10 jaar je kennen/samenkomen. Het is persoonlijk, daar 
nodigt de werkvorm voor uit.  
 

5. Super goed! Verandering van spijs doet eten. Zo leuk om creatief bezig te zijn 
met elkaar.  
 

6. Leuk, goed en geeft diepgang en nieuwe dynamiek in de vriendengroep.  
 

7. Zie ook vraag 1. De bouwsels geven een handvat om met elkaar in gesprek te 
gaan en te delen wat leeft bij elkaar.  
 

8. Leuke, vernieuwend, inspirerend  hadden we echt nodig. 
 

 
(5.) Heb je nog opmerkingen? 

1. Geen opmerkingen, vraag blanco gelaten.  
 

2. Nee.  
 

3. Denk dat ik het nog beter toe kan passen in mijn eigen leven bij ‘grotere’ 
bijbelstukken. Leuke manier, confronterend, direct toepasbaar. 

 
4. Geen opmerkingen, vraag blanco gelaten.  

 
5. Geen opmerkingen, vraag blanco gelaten.  

 
6. Het is volgens mij wel goed dat wij elkaar al wat langer kennen, dat zorgt voor 

meer diepgang en openheid.  
 

7. Nee.  
 

8. Je doet het leuk! Lekker ontspannen.  

 

Avond 13-10-2014 // 8 formulieren ingevuld 
 
(1a.) Welke kennis cq. inzicht heb je gekregen met het oog op het onderwerp van 
vanavond?  

1. Opnieuw gezien wie Jezus voor me is.  
 

2. Dat iedereen een andere associatie heeft bij de wereld van de tekst. Je ziet echt 
de wereld van de tekst raken aan de eigen wereld.  

 
3. Verwondering over Jezus’ geduld en goedheid ten opzichte van mens (en mijn 

persoon). 
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4. Iedereen heeft zijn eigen interpretatie van de bijbeltekst.  
 

5. Het verhaal van Zacheüs zoveel elementen bevat, terwijl het zo eenvoudig lijkt.  
 

6. Dat je ook abstract naar het verhaal kunt kijken. Dat je moet geven. 
 

7. Diepte in een “bekend” “kinder”-verhaal als Zacheüs.  
 

8. Transformatie. Uitbeelding  accenten/perspectieven.  
 
 
(1b.) In welke mate heeft dit jou geholpen de Bijbel te verbinden met je leven als 
christen? 

□ 1        □ 2         □ 3        □ 4      □ 5     1x6       3x7      3x8      1x9       □ 10 
Helemaal niet      (aankruisen wat van toepassing is)                    Heel sterk 
 
(2a.) Welke gevoelens/ervaringen had je tijdens het bouwen en het gesprek naderhand? 

1. Weer terug naar mijn beginperiode met Jezus.  
 

2. Mooi om je zienswijze op de tekst uit te beelden, maar nog veel gaver is om te 
horen hoe anderen deze zelfde tekst ervaren hebben. 

 
3. Tijdens: verwondering over wie Jezus is, wordt steeds groter. Hij wil ook met 

mij te maken hebben!  
 

4. Emotie, de bijbeltekst sprak mij persoonlijk aan.  
 

5. Rustig, dankbaar dat God zich zo mooi laat zien in dit verhaal en wij niet 
perfect hoeven te zijn.  

 
6. Dat Jezus geen lauw en grijs kent. Dat hij er voor iedereen is en dat je altijd bij 

hem terecht kunt.  
 

7. Verbaasd hoeveel verschillends je uit een tekst kunt halen.  
 

8. Out of the box, visualisatie.  
 
 
(2b.) In welke mate heeft dit jou geholpen de Bijbel te verbinden met je leven als 
christen? 

□ 1        □ 2       □ 3        □ 4       □ 5       □ 6       4x7     3x8     1x9      □ 10 
Helemaal niet      (aankruisen wat van toepassing is)                    Heel sterk 
 
 
 
 
(3a.) Wat ga je concreet doen met hetgeen de avond voor jou heeft opgebracht? 

1. Weer meer zien op Jezus. 
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2. Het geeft een spiegel om te zien of ik nu echt Jezus volg. Bouw ik wel aan zijn 
koninkrijk?  

 
3. Niet specifiek ‘iets’ anders doen. Deze avond zet mij wel stil bij wie Jezus voor 

mij is. Daar ben ik blij en dankbaar voor.  
 

4. Meer investeren in de “zwakkere” van onze samenleving.  
 

5. Weer dichterbij God proberen te komen, en ontzag te blijven hebben voor zijn 
onmetelijke Goedheid.  
 

6. Proberen nog meer het verschil te maken/er voor anderen zijn.  
 

7. Niet per se één concreet iets, maar misschien ook bij bekendere verhalen wat 
langer denken over wat het met je doet/bij je naar boven brengt.  
 

8. Napraten.  
 
 
(3b.) In welke mate verwacht je dat dit jou helpt de Bijbel te verbinden met je leven als 
christen? 

□ 1       □ 2       □ 3      □ 4       1x5      □ 6        4x7      3x8      □ 9      □ 10 
Helemaal niet      (aankruisen wat van toepassing is)                    Heel sterk 
 
 
(4.) Hoe heb je de introductieavond ervaren? Heeft het je voldoende vaardigheden 
gegeven? 

1. Ja, in het begin even wennen, maar daarna prima.  
 

2. Ja, wel nuttig achteraf. Je merkt dat het je makkelijker afgaat het associatief 
bouwen na een paar avonden.  

 
3. Jazeker. Stapsgewijs hebben we toegewerkt naar het hoogtepunt van deze 

avond. 
 

4. Goed, het was wel de meest vermoeiende avond. 
 

5. Heel leuk en leerzaam. Absoluut een heel goede opbouw naar de methode om 
het daarna weer voor de bijbelteksten te gebruiken. 
 

6. Leuke opbouw. 
 

7. Positief, je leert het idee van serious play begrijpen. 
 

8. Voldoende. 
 
 
(5.) Zou jij deze methode aanraden aan een bijbelgesprekskring? Zo ja /nee, met welke 
motivatie? 

1. Je, een mooi middel om gesprekken te krijgen, jezelf te uiten.  
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2. Ja. Motivatie: je hoort ieders visie. Deze andere visies verrijken je eigen kijk op 
de bijbel. Daarnaast ben je tijdens het bouwen eerlijk tegenover jezelf! 
Waardoor je minder met de theologie bezig bent, maar meer met wat de tekst 
jezelf zegt.  

 
3. Jazeker. Vooral het achteraf naar elkaar luisteren vind ik erg positief. 

 
4. Leuk voor de afwisseling. En iedereen geeft zichzelf meer bloot. Je kon niets 

bouwen wat je zelf niet wilt. 
 

5. Ja, het is heel ontspannen en tegelijk heel intensief om handen en voeten te 
geven (praktisch) over een bijbelverhaal. 
 

6. Ja, heel creatief, persoonlijk en ontwapenend.  
 

7. Ja, afwisselend met andere vormen. Ik kan me voorstellen dat je uitgelegood 
bent soms.  
 

8. Ja, creativiteit, concretiseren.  
 

 
(6.) Wat zou je willen aanpassen als je deze methode nogmaals zou gebruiken in jullie 
groep? 

1. Misschien goed om de avond in het teken van één thema te zetten. 
Bijvoorbeeld vriendschap: eerst algemeen LEGO-stuk maken, daarna 
vriendschap in de Bijbel.  

 
2. Ik zou hem bijvoorbeeld 10 keer of 5 keer doen bij een bijbelkring. Niet een 

vaste methode, anders wordt het sleur.  
 

3. Andere onderwerpen uiteraard. Verder hetzelfde.  
 

4. Behalve op bijbels vlak ook aandacht voor persoonlijk level.  
 

5. Niets wat ik nu kan bedenken.  
 

6. Dat weet ik niet zo goed, terwijl ik vrij kritisch ben. Al vind ik zo 3 keer wel weer 
genoeg; een jaar lang met LEGO hoeft nu ook weer niet.  
 

7. Geen idee.  
 

8. Niets direct. 

 

 

Avond 20-10-2014 // 9 formulieren ingevuld 
 
(1a.) Welke kennis cq. Inzicht heb je gekregen met het oog op het onderwerp van 
vanavond?  
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1. Inzicht dat ik te weinig de uitgestoken hand van Jezus probeer vast te houden.  
 

2. Verschillende gezichten van de gebeurtenis.  
 

3. Niet heel veel. Iets wat voor mij opvalt in het verhaal van Zacheüs.  
 

4. Alle verschillende beelden die uit hetzelfde verhaal kunnen worden gehaald. 
Persoonlijk het nadenken over de vraag wat er voor mij uitspringt en hoe dat in 
beeld te vangen.  
 

5. Niet zo heel veel. Wel dat je veel verhalen aan jezelf kunt koppelen.  
 

6. Hoe een ieder vanuit zijn/haar eigen blik op het geloof, maar ook passend bij 
karakters, kijkt naar de boodschap van het verhaal.  
 

7. Jezus redt individuele personen en zoekt ze op. Andere mensen minachten de 
geredde persoon. Zelf plaats ik me in beide situaties.  
 

8. Dat je met elkaar veel uit de tekst kunt halen, omdat iedereen het anders 
uitbeeldt en uitlegt.  
 

9. Verschillende manieren van kijken naar een bijbeltekst. Doorvragen is 
makkelijker wanneer je het “bouwwerk” blijft bekijken  nieuwe inzichten. 
 
 

(1b.) In welke mate heeft dit jou geholpen de Bijbel te verbinden met je leven als 
christen? 

□ 1      □ 2       □ 3       □ 4      □ 5     □ 6        3x7      6x8      □ 9      □ 10 
Helemaal niet      (aankruisen wat van toepassing is)                    Heel sterk 
 
 
(2a.) Welke gevoelens/ervaringen had je tijdens het bouwen en het gesprek naderhand? 

1. Herkenning, rust, vertrouwen.  
 

2. Fijn om met elkaar je gevoel bij een tekst te delen.  
 

3.  Leuk om te horen hoe anderen kijken naar het betreffende bijbelgedeelte. 
 

4. Start: lastig; het bouwen was het ‘vormingsproces’ voor het laten ‘landen’ van 
de boodschap voor mij persoonlijk. 
 

5. Leuk om bijbeltekst toe te passen. 
 

6. Tijdens het bouwen kwam de intensiteit van mijn vraagstuk “kapitalisme 
versus christen zijn” naar voren. In het gesprek (zie 1.a), + wel mooi dat anderen 
delen van mijn vraag door hun bouwwerk beantwoorden.  

 
7. Door het bouwen kwam ik tot deze toepassing. Het is daarnaast ook mooi om 

te zien en horen hoe anderen dit toepassen.  
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8. Mensen beter leren kennen. Vraag: maar hoe leer ik hierdoor meer van God/de 
Bijbel?  
 

9. Tijdens  herkenning in de hoofdpersoon, de uitleg van anderen gaf mij weer 
nieuwe inzichten. Had soms de behoefte om mijn “bouwwerk” aan te passen 
tijdens het gesprek.  

 
(2b.) In welke mate heeft dit jou geholpen de Bijbel te verbinden met je leven als 
christen? 

□ 1         □ 2         □ 3         □ 4        □ 5        3x6       1x7       5x8      □ 9       □ 10 
Helemaal niet  (aankruisen wat van toepassing is)                Heel sterk 
 
(3a.) Wat ga je concreet doen met hetgeen de avond voor jou heeft opgebracht? 

1. Niets.  
 

2. Bij het lezen van de Bijbel bedenken dat er meerdere uitleggen/gezichtspunten 
zijn van een verhaal.  

 
3.  Vooral de vorm is erg leuk. Wel proberen meer oplossingsgericht te werken.  

 
4. Verder nadenken over de vraag en de punten/vragen die door anderen naar 

voren zijn gebracht. 
 

5. Misschien meer verhalen lezen op een manier dat ik zelf een toepassing maak.  
 

6. De muur tussen God en mij delen met mijn vrouw en die proberen af te breken.  
 

7. Stilstaan bij wat het betekent dat God/Jezus mij persoonlijk redt en wat dat 
concreet betekent voor mijn leven en handelen en hoe ik dat bij anderen zie.  
 

8. Als ik kijk naar de vorige keer denk ik dat de praktijk is dat ik er helaas niets 
mee doe.  
 

9. Nog eens bespreken met mijn man.  
 
(3b.) In welke mate verwacht je dat dit jou helpt de Bijbel te verbinden met je leven als 
christen? 

□ 1       □ 2        1x3      □ 4       1x5      □ 6         3x7       2x8       2x9       □ 10 
Helemaal niet      (aankruisen wat van toepassing is)                    Heel sterk 
 
 
 
(4.) Hoe heb je de introductieavond ervaren? Heeft het je voldoende vaardigheden 
gegeven? 

1. Leuk en vernieuwend, goede afwisseling. 
 

2. Mooie aftrap, ja.  
 

3. Ja, duidelijk op welke manier er gewerkt gaat worden. 
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4. Positief en nuttig om op ontspannen wijze met de ‘methodiek’ kennis te 
maken. 
 

5. N.v.t. (was niet aanwezig). 
 

6. Leuk, maar wellicht lange aanloop. Van mij mag het eerder concreet naar de 
Bijbel.  
 

7. De intro-avond heeft veel vaardigheden gegeven. Wat mij betreft kan de 
koppeling met de Bijbel ook al op die avond kunnen worden gedaan.  
 

8. Goede opbouw!  
 

9. Leuk, afwisselend & ontspannen. 
 
(5.) Zou jij deze methode aanraden aan een bijbelgesprekskring? Zo ja /nee, met welke 
motivatie? 

1. Ja, omdat het leuk is voor de afwisseling en een goede manier om 
(persoonlijke) geloofsvragen te bespreken.  

 
2. Ja, makkelijke manier om een diepgaand gesprek te voeren vanuit je gevoel.  

 
3. Ja, op een andere manier bezig zijn met de Bijbel; een manier waarop het snel 

persoonlijk wordt en je er iets mee kunt.  
 

4. Wellicht voor een X-aantal avonden. Het brengt een nieuw perspectief op een 
bijbelgedeelte. Iedereen vormt aan het woord en het delen van persoonlijke 
ervaringen is erg leerzaam.  
 

5. Jazeker, veel laagdrempeliger voor mensen om over hun gevoel te praten. 
 

6. Leuk en goed iedereen iets van zichzelf te laten vertellen. Ik denk wel dat 
begeleiding (derde) daarin van groot belang is. Dank voor je inbreng!!  
 

7. Ja: goed om een keer met de bijbelkring zo je gedachten te vormen door deze 
techniek.  
 

8. Ja, zeker, maar dan wel met iets meer conclusies/uitleg  vanuit de Bijbel. Nu 
was het vooral een persoonlijke ervaring uitwisselen. 
 

9. Ja, leuke afwisseling. Nieuwe manier van kijken naar de Bijbel.  
 
 
(6.) Wat zou je willen aanpassen als je deze methode nogmaals zou gebruiken in jullie 
groep? 

1. Weet ik niet.  
 

2. Geen idee.  
 

3. Breder onderwerp/onderwerp breder gebruiken, zodat je meer verdieping hebt 
 oplossingsgericht.  
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4. Wellicht nog meer doorvragen onderling om de diepgang en persoonlijke 
ervaringen te kunnen delen. (Maar dit kan alleen met een kring die goed met 
elkaar bekend is.)  
 

5. Sneller, meerdere rondes. Meer gebruikmaken van de mogelijkheid dat 
mensen over henzelf spreken. 
 

6. Zie vraag 5: alleen met de kring, zonder externe leider vraag ik mij af wat de 
diepgang is. Verder niets.  
 

7. Sneller ook de koppeling met de Bijbel zoeken, daarbij kortere bouwtijd.  
 

8. Zie vraag 5. Waarom: ik vraag me af hoe dit zou aanslaan bij mijn ouders van 60 
jaar en of ze dit ‘voldoende’ zouden vinden.  
 

9. In een kleinere groep (max. 7) zodat het nog persoonlijker kan worden  meer 
interactie. 
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Bijlage 5 – Uitwerking interviews 
 

Interview 1 
(1.) Hoe kijk je terug op de bijbelgesprekskringen waarin we gebruik hebben gemaakt 
van LEGO?  
Ik vind het echt een heel leuke manier. Een andere manier om ermee bezig te zijn. 
Verrassend om te zien wat voor uitkomsten het heeft, omdat het ook minder de sociaal 
wenselijke antwoorden zijn. Dat is wel een mooi iets. 
 
KtV: Jouw bouwsel gaf aanleiding tot een heel gesprek. 
 
Ja, ik weet even niet meer welke het nou was.  
 
KtV: Je had iets gebouwd met een ladder. 
 
Oja. Dat je ervan afviel, of zo. Ik weet ’m eigenlijk niet eens meer. 
 
KtV: Het ging over vriendschappen van vroeger en hoe dat nu is. 
 
Ja, nu weet ik het weer. 
 
(2.) Heb je afgelopen twee weken nog nieuwe inzichten gekregen naar aanleiding van 
de laatste bijbelgesprekskring? Zo ja, welke? Zo niet, wat is daarvoor denk jij de reden?  
Nee eigenlijk niet volgens mij. Het is meer het moment zelf dat je er dan over praat. Wat 
wel leuk was, het was voor anderen ook gewoon wel: we moeten als vrienden toch 
vaker met elkaar afspreken en we hebben toch van de week nu een avondje in de stad 
wat gedronken, dus dat was leuk. Dat was misschien wel naar aanleiding van het 
gesprek. Zo van jongens: we moeten toch wat meer met elkaar doen. 
 
(3.) In welke mate heeft dit jou deze afgelopen tijd geholpen de Bijbel te verbinden met 
je leven als christen? 

□ 1        □ 2       □ 3       □ 4      □ 5      □ 6       □ 7       □ 8       □ 9     □ 10 
Helemaal niet  (aankruisen wat van toepassing is)                Heel sterk 
 
Niet. Ik denk dat de LEGO-methode een heel goed middel is, maar meer dan in de zin van 
praktische, maatschappelijk gerelateerde thema’s denk ik dan inderdaad, of 
levensgerelateerde thema’s. Maar ik heb voor mezelf niet zoiets gehad de afgelopen 
avonden van: ik heb nu die bijbeltekst gelezen en door die LEGO-methode is dat echt 
veel meer gaan spreken voor mij voor mij, of zo, nee. Voor hetzelfde geld doe je het met 
een andere groep mensen, de een is moslim, de ander is joods of zo, op die manier, 
maar het is niet voor mij wezenlijk dat het specifiek aan de Bijbel gebonden is. Dat is 
misschien ook wel een tip voor jou: wil je het echt als LEGO aan de Bijbel gerelateerd 
willen doen, dan zou ik het omdraaien, dan zou ik zeggen: gebruik een bijbelverhaal en 
ik denk dat je dan ook goed moet kijken dat je echt bijbelverhalen zoekt die gerelateerd 
zijn aan een bepaald thema en dat je dan aan de hand daarvan aan de slag gaat. Ik denk 
dat het dan misschien wel zou kunnen werken. Maar nu is het meer een algemeen 
middel en vervolgens gooi je er nog een bijbeltekst overheen. Wat je weergeeft op zo’n 
blad is je levensstijl en je leeft als christen en je buurman leeft ook als christen, dus je 
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hebt al snel een gemeenschappelijk doel. Als je dan zo’n dingetje of poppetje benoemt, 
dan is dat voor je groep herkenbaar. Maar dat is puur misschien omdat je dezelfde 
achtergrond hebt. Het heeft niet specifiek te maken met het bijbelgedeelte, denk ik. 
 
KtV: Volgende avond gaan we met de bijbeltekst starten. Dus dat kan wellicht ook 
verschil maken. Nu begonnen we algemeen en daarna de bijbeltekst. 
Oh ja, nou ik ben benieuwd. 
 
(4.) Zijn er in de twee weken na de laatste bijbelgesprekskring nog nieuwe/andere 
gevoelens/ervaringen in je opgekomen? Zo ja, welke? Zo niet, wat is daarvoor denk jij 
de reden? 
Nee, maar tijdens de avond zelf vind ik dat wel mooi om te zien of zo, hoe anderen zich 
openstellen of juist door wat ze bouwen het verhaal wat erbij hoort. Op dat moment zie 
je net even een andere kant van iemand, terwijl je denkt: je kent elkaar redelijk goed.  
 
KtV: Waar ligt dat aan, denk jij? 
 
Ik denk dat het eraan ligt dat je van tevoren al voor jezelf het moet gaan symboliseren, 
visualiseren. Dus iedereen is met zijn eigen punt bezig. Die zet een poppetje neer en die 
heeft dat verhaal erbij en denkt dat erbij of dat. Terwijl in een gewoon gesprek sluit je 
misschien meer aan op… dan gaat het gesprek een bepaalde richting op en haak je op 
die richting aan en dan breng je misschien wel iets nieuws in en dan verandert dat 
gesprek wel, maar met deze vorm denk ik juist omdat iedereen al van tevoren iets 
bedacht heeft van nou zo doen we het of vertel ik het, dat je daardoor steeds tot andere 
inzichten komt. 
 
(5.) Heb je in de afgelopen twee weken concreet iets gedaan met hetgeen de laatste 
bijbelgesprekskring voor jou heeft opgebracht? Zo ja, wat? Zo niet, wat is daarvoor denk 
jij de reden? 
Ik weet dat ik die enquête heel weinig heb ingevuld. Sommige vragen vond ik een beetje 
lastig te beantwoorden.  
 
KtV: Vond je het een beetje gezocht?  
 
Ja een beetje wel, een beetje mosterd na de maaltijd. Ik begreep ook wel dat je een 
evaluatie wilde. 
 
KtV: Het doel van het onderzoek is in hoeverre je de Bijbel aan het dagelijks leven kunt 
verbinden. Daar een indicatie van geven, kan inderdaad lastig zijn. 
 
Ik denk dat het tot nu toe nog niet voor mij van toepassing is geweest. Dat ik dacht: wat 
ik nu gebouwd heb, is echt een levensveranderend moment of zo. 
 
KtV: Het kan ook zijn dat je er later nog eens aan denkt. En je zou ook kunnen denken: 
het feit dat je met vrienden afgesproken hebt, het is misschien klein maar…?  
 
Ja, ben ik dan misschien ook wel weer te nuchter voor; is dat dan naar aanleiding van 
die avond of is het gewoon omdat ik het gewoon weer eens een keer leuk vond om af te 
spreken? Dat weet je niet maar… daar ben ik wel vrij nuchter in. Ik denk dat de LEGO-
methode in eerste instantie echt een heel leuke manier is, dat het echt wel waardevol is, 
gewoon omdat het echt wel verdieping geeft. Maar aan de andere kant vraag ik me wel 
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even af in hoeverre het geloof of de Bijbel in de vorm van een bijbelstudie-achtig iets… 
wat de meerwaarde daarvan kan zijn. Misschien dat ie er is hoor. 
 
KtV: Wat is jouw beeld als je zegt bijbelstudie? 
 
Gewoon een normale bijbelkring of een bijbelgesprekskring die we normaal hebben, 
waarin ik wel moet zeggen dat de avonden met LEGO, dan gaat het wel dieper dan dat je 
een normale LEV-avond hebt. Dat is meer viering en dat je iets leest of kort iets zegt. Dan 
wordt er kort over doorgepraat, maar niet echt lang. Maar ik vind het zeker wel een 
leuke manier. En bruikbaar voor christelijk Nederland denk ik. Vraag me wel af of dit een 
manier zou zijn om echt elke avond te doen, dat denk ik niet. Ik denk dat het gewoon 
leuk is als je een serie bijbelgroepen hebt, dat je een aantal weken daarmee aan de slag 
gaat. 
 
(6.) Hoe heb je de introductieavond ervaren? 
Ik denk dat het heel goed is dat die er wel was. Alleen ik denk dat de instap echt heel 
moeilijk is voor sommige mensen. Dat je jezelf moet symboliseren in zo’n figuur, dan 
moet je best wel veel creatief inlevingsvermogen hebben volgens mij wil je dat kunnen 
bouwen. 
 
KtV: Had je het gevoel dat het voor sommigen te hoog gegrepen was? 
 
Ja voor sommigen misschien… Ik zie door de series heen… Misschien dat sommigen 
het lastig vinden om iets te verbeelden, om iets te maken of te doen. Het is wel mijn 
interpretatie hoor. 
 
KtV: Is het zo dat als iemand het lastig vindt, dat de afbeeldingen ook concreter zijn, 
denk jij? 
 
Ja, of opmerkingen die je kunt maken, dat is het meer. Later die avond ging het wel 
goed omdat je dan ook allemaal poppetjes erbij mag gebruiken en andere dingen. Maar 
ik denk dat je die eerste opdracht gewoon een stukje laagdrempeliger moet maken. Die 
allereerste opdracht, die allereerste oefening… of... die vond ik namelijk heel erg leuk: 
wat heb je meegenomen van je vakantie? Al had je met die opdracht begonnen, of 
symboliseer iets van je vakantie en zet jezelf in dat plaatje neer, dan is de opdracht wat 
makkelijker te doen voor iedereen denk ik. Je zag in ieder geval die eerste opdracht dat 
iedereen echt nog heel onwennig zat, zo van oh, wat moet ik hiermee? Terwijl bij die 
vakantieopdracht, dat veel meer mensen erover gingen bouwen, erover gingen 
vertellen. 
 
KtV: Vonden ze het lastig om de overstap van het dier naar de vakantie te maken, denk 
jij? 
 
Sowieso om dat dier te maken zogezegd. En jezelf te symboliseren in dat dier. 
 
KtV: Maar dat was de opdracht niet. De was gewoon puur bouw een dier.  
 
Oh, nou, maar goed. Dat was voor sommige mensen wel gelijk heel lastig, omdat je de 
verwachting schept dat er iets concreets gemaakt moet worden, wat een dier 
symboliseert. Maar ga maar eens met mensen met een bak gekleurde steentjes een dier 
maken. Ik zou dan eerder omwisselen en zeggen neem een poppetje, dat ben jij en 
symboliseer iets wat je in de vakantie gedaan hebt, want automatisch komen er dan al 
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voorbeelden van dit is dat en eigenlijk bedoel ik dat en dat daarmee en dat je dan een 
volgende stap maakt van maak een metafoor, of noem een voorbeeld van een metafoor 
die mensen begrijpen van zo en zo. 
 
KtV: Een poppetje neerzetten kan iedereen… 
 
Ja en dan heb je gelijk een laagdrempelige instap en ook al vindt iemand het dan lastig 
om te bouwen, dan heb je in ieder geval al concreet van ik kan mezelf symboliseren. Als 
iemand weerstand heeft om te gaan bouwen, dan kan een heel lastige opmerking er al 
helemaal voor zorgen dat de hakken in het zand gaan. 
 
KtV: Dus in die zin zeg jij: die introductieavond is zeker nodig en dan zelfs nog met een 
iets lagere instap en dan opbouwen naar de andere oefeningen? 
 
Ja. 
 
(7.) Heb je nog opmerkingen? 
/ 
 
KtV: Heb je al gehoord of je de methode mag toepassen in je werk? 
 
Nee, nog niet. Het lijkt me wel heel goed om deze techniek te gebruiken. Maar ja, de 
meerwaarde met de Bijbel, die zie ik dus nog niet. 
 
KtV: Dat gaan we dan proberen de tweede avond meer te krijgen. Dan gaan we niet 
eerst met het thema en dan met de Bijbel, maar meteen met de Bijbel aan de slag. Om 
het alle twee te willen, thema en dan Bijbel, dat is gewoon veel op één avond. 
 
Ja, of dat je gewoon eens begint zo van: jullie kennen het principe nu. Dit is het 
bijbelgedeelte. Pik er voor jezelf iets uit waarmee je dit bijbelgedeelte symboliseert. 
 
KtV: Ja, maar dan wel aan je eigen leven gekoppeld. Dingen die jou aanspreken, zodat 
er een verbinding komt tussen de Bijbel en jouzelf. Maar ik ben benieuwd, want wat jij 
zegt, dat is ongeveer wat we de tweede avond gaan doen.  
 
Ik ben benieuwd hoe dit zou zijn als je het met de kerkenraad doet. Een dominee en de 
kerkenraad. 
 
KtV: Dat is inderdaad interessant. Het is in het bedrijfsleven ontstaan, om ellenlange 
gesprekken te vermijden in vergaderingen waar niets nieuws uitkomt. Het zou een 
volgende afstudeeropdracht zijn voor iemand om er in kerkenraden mee aan de slag te 
gaan.  
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Interview 2 
 
(1.) Hoe kijk je terug op de bijbelgesprekskringen waarin we gebruik hebben gemaakt 
van LEGO?  
Ik vond het echt heel leuk, omdat je sowieso lekker bezig bent. Ik vind het gewoon leuk 
om te doen. Maar ik was ook weer verrast eigenlijk door wat er uitkomt en we hadden 
nu de opdracht vriendschap, dat je dat moest bouwen, en na de tekst merkte ik 
eigenlijk dat ik het toch, door wat ik gebouwd had, dat ik opeens dacht hé, waarom kijk 
ik er eigenlijk zo tegenaan? Dat was voor mij toch, misschien niet heel revolutionair, 
maar best wel een beetje, want ik had eerst eigenlijk mijn vrienden om mij heen gezet 
en die tekst was ondermeer van als je je leven over hebt voor je vrienden … toen dacht 
ik: waarom sta ik zelf in het midden? Dus dat was voor mij eigenlijk best wel een eye-
opener, voor mij best een lastig onderwerp, of niet lastig onderwerp, maar ik heb 
gewoon een grote vriendenkring , het voelt bijna als managen. Nu door die tekst, mede 
door hoe ik zag dat ik het gebouwd had , maar daar gaat het eigenlijk niet om.  
 
KtV: Die tekst gaf een soort kanteling in de avond gaf je aan? Vond je de tekst na het 
neerzetten van het thema als mosterd na de maaltijd, of…? 
 
Je moest het er ook maar zelf uithalen, het was best wel veel tekst en dit sloeg bij mij in. 
Nou niet als een bom, maar het raakte me wel, omdat het eigenlijk wel precies te maken 
had met wat ik gebouwd had. Maar ik kan me voorstellen als je al je hele ziel en 
zaligheid in je eerste bouwsel hebt gelegd dat je dan denkt: maar zoiets heb ik al 
gedaan, daar kan ik me iets bij voorstellen. 
Die van X. had ook wel impact, omdat wij zijn ook wel een vriendengroep, dus wat hij 
zegt dat raakt ook de anderen. Dat is ook weer een gevolg.  
 
KtV: Mooi dat dat gebeurt… 
 
Ja, dat er openheid komt door LEGO-blokjes, dat vind ik wel bijzonder. 
 
(2.) Heb je afgelopen twee weken nog nieuwe inzichten gekregen naar aanleiding van 
de laatste bijbelgesprekskring? Zo ja, welke? Zo niet, wat is daarvoor denk jij de reden?  
Nou, ik heb er nog wel over nagedacht omdat ik het er nog met mijn man over gehad 
heb, niet toevallig. Het speelt juist nu omdat ik nu een opleiding doe en ik speel 
tenniscompetitie en dat is best wel veel in je week en omdat het over vriendschap ging, 
heb ik nu dus nog van: nu moet ik dus echt een soort managen, maar dan denk je: dan 
doe ik nu maar even niet contact opnemen met die vriendin of die, maar eigenlijk is een 
telefoontje misschien dan ook al goed. Dus heb je dan even een stukje van je leven over 
voor je vrienden. Het blijft me bij. Eigenlijk wel. 
 
KtV: Dus je hebt het toegepast op een concrete situatie? In dit geval dan met iemand 
contact opnemen, op een andere manier dan anders? 
 
Ik denk het wel, omdat het nog zo vers in je geheugen ligt. Dat is dacht: hé, maar dat 
was toch die tekst, dus waarom zou ik het dan niet doen? Dus in die zin wel. 
 
 
 
 
(3.) Zijn er in de twee weken na de laatste bijbelgesprekskring nog nieuwe/andere 
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gevoelens/ervaringen in je opgekomen? Zo ja, welke? Zo niet, wat is daarvoor denk jij 
de reden? 
Niet iets afwijkends van wat ik al verteld heb. Niet anders dan de voorgaande vraag. 
 
(4.) Heb je in de afgelopen twee weken concreet iets gedaan met hetgeen de laatste 
bijbelgesprekskring voor jou heeft opgebracht? Zo ja, wat? Zo niet, wat is daarvoor denk 
jij de reden? 
Ja, ik heb wel juist… kijk, ik heb heel weinig discipline nog in het bijbellezen en juist met 
die tekst dat het me wel raakte, had ik wel zoiets van: als ik dus meer lees, dan heb ik 
waarschijnlijk ook meer dingen om echt op mijn leven te betrekken. Dus wat dat betreft 
is het mijn voornemen, maar ik moet zeggen dat ik er nog niet heel veel verder mee ben 
dan een keer een boek lezen. Ik zie dat één zin al iets concreets kan betekenen in een 
verhaal. 
Ik weet niet of het hiermee samenhangt, maar ik vind het echt een heel toffe methode 
overigens. Een vriend is consultant en ik heb het tegen hem gezegd; hij werkt met die 
post-its; ik heb gezegd dat dit echt een toffe methode is, misschien kan hij er iets mee. 
Ik vond het wel bijzonder omdat ik al zei dat wij ook een vriendengroep zijn en met de 
een heb je meer dan met de ander, maar dat je een soort openheid krijgt, eigenlijk over 
iedereen want iedereen vertelt iets wat bij hem leeft. En hoe de een het bouwt, kan heel 
anders zijn dan bij de ander. Dat merkte ik al bij X. en mij. Hij bouwt heel verschillende 
dingen dan ik. Dat vind ik heel positief aan de methode. En ook dat je… je moet wel, zal 
ik maar zeggen. Je kan je een soort niet afzijdig houden. En wat jij ook wel benadrukte 
tijdens die avonden is: let eens op de details, dat er eigenlijk heel grappige dingen uit 
voortkomen, waarom staat je poppetje zo of waarom staat dat hekje daar?  
 
KtV: Wat maakt dat dit misschien meer openheid geeft dan een andere methode?  
 
Je hebt even tijd omdat je het zelf gaat bouwen. Je hebt even tijd om na te denken voor 
je wat zegt. Je hoeft niet gelijk het hart op de tong te hebben en mensen vragen ook 
dingen aan jou, dus je hoeft het niet allemaal zelf te verzinnen wat je zegt. Je hoeft niet 
stand te pede een verhaal te vertellen.  
 
KtV: Stel je voor dat je het niet eerst had gebouwd en je zou dan de vraag krijgen ‘wat 
betekent vriendschap in jouw leven’ wat zou er dan gebeuren?  
 
Ik denk dat je misschien op minder facetten kunt komen of dan heb je wel iets, maar dat 
is niet het allerbelangrijkste voor je op dat moment, plus dat als we in een groep zouden 
zitten en jij vraagt aan die dan denk ik: ja das eigenlijk wel waar en zou ik sneller geneigd 
zijn: eigenlijk ben ik het wel met die eens. Er komen misschien minder dingen aan bod 
dan wanneer eerst ieder voor zich iets bouwt. En omdat het er toch al ligt, is dat dus 
blijkbaar wat voor diegene leeft of de kern is. 
 
KtV: Tien mensen is wel een vrij grote groep vind ik, om dit te doen. Wat vind jij? 
Ja, mee eens. 
 
 
 
 
 
(5.) In welke mate heeft dit jou deze afgelopen tijd geholpen de Bijbel te verbinden met 
je leven als christen? 
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□ 1        □ 2       □ 3       □ 4      □ 5      □ 6       □ 7       □ 8       □ 9     □ 10 
Helemaal niet  (aankruisen wat van toepassing is)                Heel sterk 
 
Ik blijf bij een 7 of 8. Omdat het wel een heel praktisch iets is, verbonden aan wat ik 
eigenlijk eerder iets anders had ingevuld. Nu ben ik daar toch anders mee omgegaan. 
 
KtV: Zou je dat ook aan de Bijbel koppelen, omdat je je bouwsel na het lezen van de 
tekst nog hebt veranderd? Of zie je het anders? 
 
Nou, jawel, want die woorden komen wel rechtstreeks uit de Bijbel. Het is iets wat Jezus 
gezegd heeft, dus... Ik zie het niet als een gebod of zo, maar ik denk altijd wat God zegt, 
daar heeft Hij het beste mee met je voor dus , en met anderen. 
 
(6.) Hoe heb je de introductieavond ervaren? 
Hij was denk ik wel nuttig. Ik geloof dat we toen ook wel een tof gesprek hadden over de 
wereld , over angst. Over lastige personen. En naar aanleiding daarvan over wat er in de 
wereld speelt. Dus ik vond hem wel zinvol, plus dat je er even aan kan wennen. En ik had 
echt zin. Soms heb ik niet zo’n zin om naar kring te gaan, maar ik had echt zin in die 
tweede avond. Dus voor mij had het zin!  
 
KtV: we begonnen met een dier bouwen en dan omzetten naar hoe je je voelde in je 
vakantie. 
 
Het eerste was een toren. 
 
KtV: Ja, inderdaad, de tweede opdracht was een dier bouwen. Vond je dat zelf een 
lastige opdracht? 
 
Dat zou ik niet zo kunnen herinneren. Ik vond het wel een grappige opdracht, dat je ook 
ziet hoe verschillend mensen bouwen. Ik zou niet meer weten wat ik gebouwd heb, 
trouwens. Iets met vleugels, geloof ik. 
 
KtV: Had je het gevoel dat iedereen meekon in de opbouw van de methode? 
 
Ik denk wel dat iedereen het nut ervan inziet. Ik vond het de afgelopen keer heel goed 
gaan. Ik denk wel dat het voor iedereen verschillend is hoe abstract je denkt of niet. 
Want als je zegt: bouw een wezen; dat de een heel tweedimensionaal denkt en de ander 
zegt: ja wat moet ik bouwen, wat moet ik bouwen? Dus dat is voor iedereen heel 
verschillend. Maar uiteindelijk komt er bij iedereen wat uit. 
 
KtV: Zag je dat abstracte of concrete bouwen als een soort lijn terug bij mensen?  
 
Bij sommigen wel maar, ik ken ze op zich wel. Maar bijvoorbeeld de afgelopen keer bij 
de vriendschapvraag zag ik bij X. heel abstract. Ik denk dat ik heel concreet bouw. Want 
met je vraag over wat ik lastig vind, bouw ik dan een half leeg glas geloof ik, dat vind ik 
redelijk concreet. Anderen bouwen weer iets heel anders, waar je wat langer naar moet 
kijken voordat je denkt: wat zit daar in? 
 
KtV: Maar voor datgene wat iemand deelt, maakt het niet uit of je concreet of abstract 
bouwt?  
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Nee, want net als bij kunst eigenlijk: je kunt er altijd over uitleggen. Dus wat dat betreft is 
het geen rem, iedereen kan daar iets in zien. 
 
KtV: Hoe kijk je naar de volgende kringavond, kunnen jullie het nu zelfstandig? Dat is iets 
wat ik me afvraag… 
 
Ik denk dat het wel handig is als er iemand de leiding heeft sowieso. Die aangeeft: we 
gaan nu dit doen en we stoppen nu allemaal met bouwen, leg je steentjes neer. Want 
iedereen blijft bouwen anders. En ik denk niet dat het uitmaakt of jij dat bent of dat 
bijvoorbeeld X. dat is. Want X. kan ook dingen zeggen als: laten we nog even vragen naar 
de details of zo. Maar dat heb je ook ons in dit geval geleerd dus, hoe we dat kunnen 
doen. 
 
KtV: Ik overweeg om te vragen of iemand de leiding wil nemen de volgende keer.  
 
Je zou het kunnen doen. Ik weet niet of je dit zelf hebt gedaan, al hebt ervaren wat het is 
als je deelnemer bent. 
 
KtV: Deels, heb ik voor de try-out meegedaan voordat het onderzoek echt begon. 
Misschien ga ik de volgende keer iemand van jullie vragen de avond te leiden, misschien 
ook niet. Maar ik ga het sowieso wel zo doen dat ik jullie de volgende keer zelf de vragen 
aan elkaar laat stellen tijdens de bespreking. Dan ben ik meer op de achtergrond, als 
onderzoeker. 
 
(7.) Heb je nog opmerkingen? 
Nee, eigenlijk niet. Wanneer denk je dat het klaar is? 
 
KtV: Half november moet het echt klaar zijn. Wat ik bijvoorbeeld al heb ontdekt, waar we 
het de vorige keer ook over hadden: de methode schrijft voor dat je bij het LEGO-model 
moet blijven. Maar in de groepen komt het al snel op persoonlijke vragen. Dat was in de 
try-out ook zo, en in de andere groep ook. En dat is ook nodig binnen 
bijbelstudiegroepen. Dat is ook wat je wilt, dat er juist kan worden doorgevraagd naar 
aanleiding van de bouwsels.  
 
Ja, inderdaad. 
 
KtV: Ik vind het een leuk onderzoek om te doen. 
 
En ik vind het leuk om ermee kennis te maken. Ik wist niet dat dit bestond. Leuk toch, 
dat het zo aansluit. 
 
 
  



 99 

Interview 3 
 
(1.) Hoe kijk je terug op de bijbelgesprekskringen waarin we gebruik hebben gemaakt 
van LEGO?  
Ik vond het enorm leuk. Na die introductieavond dacht ik wel: wow, het komt best wel 
op je af. Gespannen dat is niet het goede woord, wel een beetje spannend: wat krijgen 
we nou over ons heen gestort? Hoe gaat het nou lukken om dat praktisch vorm te 
geven? Ik ben van mezelf van snelle oplossingen en hop tak tak doorgaan. Dus als ik wat 
moet bouwen, dan ben ik bij wijze van spreken, ik doe drie blokjes op elkaar en dan 
denk ik ja, dit moet het wel typeren. Ik ben niet van de grote bouwwerken dus. Van 
tevoren dacht ik van nou, ben ik straks niet de saboteur omdat ik gewoon te lui ben om 
te bouwen?  
 
KtV: Dacht je van: past mijn persoonlijkheid wel bij dit soort methodes? 
 
Ja, precies. En wat mij dus verraste, dat het uiteindelijk met vriendschap en die 
bijbeltekst erbij en dan het gesprek dat erover ontstaat, dat vond ik denk ik nog wel het 
mooiste. Dat gesprek dat je er daardoor over krijgt, dat vond ik prachtig. Dan ging het 
nog niet eens specifiek over mij alhoewel het natuurlijk leuk is voor jezelf, want je zit zelf 
nog eens terug te kijken en je redeneert nog eens door. Ik zat zondagmiddag in de kerk 
toevallig naast X. en toen hadden we het er even over wat ik aan het doen was die week, 
wat ik vorige week had gedaan en toen kwam het ook: ik snap het niet, dat is precies 
wat X. tegen jou zegt, dat jij dus gewoon overal voor bent. Je staat altijd klaar. Ik krijg 
nooit zulke vragen. Het was wel heel grappig, want eigenlijk komt het dan weer terug in 
de praktijk van: hé, wat doet dat met je. Dat vind ik dan erg leuk om te zien, dat je dus 
eigenlijk “kinderachtig” aan het bouwen bent, terwijl je daar met heel veel diepgang iets 
over kunt zeggen. Dat vond ik echt heel verrassend. Ik had ook eigenlijk helemaal niet in 
de gaten of je nou tien blokjes gebruikt of twee of honderd, dat maakt allemaal niet uit. 
Het gaat om het verhaal. Het is niet een beoordeling van: heb je nou een goede toren 
gebouwd? Het gaat er meer om: waarom is die toren zo zoals je hem hebt gebouwd?  
 
KtV: Kun je je nog voor de geest halen wat je hebt gebouwd?  
 
Ja, ik kan het nog een keer bouwen. In eerste instantie moesten we natuurlijk 
vriendschap uitbeelden. Nou toen had ik een klein rood blokje met iets erop. Met vier 
poppetjes er omheen. En ik had er twee schuttingen omheen, en een dak. Dat was voor 
mij vriendschap. Betrokken bij elkaar en het blokje in het midden was dan het vuur van 
de warmte van de vriendschap en toen daarna ging het over… de tekst kan ik me niet 
meer herinneren…  
 
KtV: Over vriendschap uit Johannes.  
 
Over je leven geven voor iemand anders. Daarom had ik er een vlammetje bijgemaakt 
en een laddertje en een poppetje. En het op reis gaan…  
 
KtV: Het ging over vruchtdragen. En op pad gaan om vrucht te dragen.  
 
Daar had ik een mand ook bij, die met vrucht terug kwam. En dan gaat het uiteindelijk… 
dan heb je gebouwd… en dan, je wordt weer geïnspireerd door anderen, dat je eigenlijk 
je eigen bouwwerk nog mooier kan vertellen. Das misschien een beetje saboteren. Je 
hebt iets gebouwd, en wat iemand anders zegt, kan je eigenlijk ook heel makkelijk op je 
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eigen bouwwerk laten gelden. Een heleboel elementen kan je dan zonder dat je het van 
tevoren bedenkt zo inbrengen. 
 
(2.) Heb je afgelopen twee weken nog nieuwe inzichten gekregen naar aanleiding van 
de laatste bijbelgesprekskring? Zo ja, welke? Zo niet, wat is daarvoor denk jij de reden?  
Nou weet je wat de grap is? Doordat je er zo mee bezig bent geweest ben je veel 
intensiever met die tekst bezig geweest als wanneer je het gewoon één keer leest. Je 
bent heel bewust met die tekst bezig geweest waardoor die hele tekst… Ik kan het niet 
herhalen, een echte vriend geeft zijn leven voor zijn vrienden. Dat zijn dingen die dan 
heel sterk… Ja die je dan met je meeneemt. Dat vind ik denk ik wel heel krachtig: dat je 
daardoor veel bewuster met de tekst bezig bent. Doordat je hem eigenlijk heel sterk 
uitdiept. 
 
KtV: Je zou hem je nog herinneren als het over een half jaar over vriendschap gaat? 
 
Ja, dan kan ik nog steeds de hele plaat nabouwen. Dan kan ik nog steeds zeggen van zo 
en zo. En dat vond ik wel het hele verrassende, zeker als je nu verder kijkt, dat je heel 
veel meer diepgang hebt als dat je even heel simpel gezegd een tekst met elkaar 
bespreekt. Doordat je dus eigenlijk je persoonlijke verhaal, eerst zelf over na hebt 
gedacht en het hebt gebouwd en uitgelegd hebt dat maakt per saldo dat je veel dieper 
komt bij jezelf. 
 
KtV: Zijn er meer dingen waar je nog over na hebt gedacht of mee bezig bent geweest de 
afgelopen week? 
 
Ik ben van mezelf al iemand die graag helpt. Dat zit in mij. Natuurlijk weet je dat dat een 
bijbelse opdracht is en zo. Maar door direct die tekst te linken ga je erover nadenken: 
doe ik dit nou omdat dit mijn voorkeursgedrag is of is dit nou iets wat ik juist in mijn 
relatie met God veel meer moet uitdiepen? Van: God geeft mij wel dat ik dat gedrag kan 
vertonen. En dat ik vanuit die gedachte, dat ik eigenlijk gestuurd word in mijn 
voorkeursgedrag, dat is eigenlijk een soort opdracht. Zo heb ik daar voor mezelf wel 
over nagedacht. Terwijl ik daar zo nooit over heb nagedacht. Vrijdagavond zat ik bij een 
zwager en die is depressief en dus moest ik even helpen, want ja zijn werk kon hij niet 
meer doen. Toen zaten we erover te praten en toen zei hij: ik geneer me er wel enorm 
voor. Hij is 55 en hij heeft een administratiekantoor wat ie gewoon eigenlijk niet meer 
kan. Uiteindelijk zei ik: dat jij hier mijn hulp inschakelt, dat is in jouw voordeel, maar ook 
in mijn voordeel. Ik kan er ook van genieten dat wij samen iets kunnen bereiken. En 
telkens komt dat weer terug. En dan ga je dat steeds meer zien als een uitwerking van je 
geloof. En dan wordt het nog intenser genieten van dat wat je doet. Heel grappig dat je 
het daardoor heel direct op je leven betrekt. Terwijl als je me twee weken geleden had 
gevraagd wat is Gods opdracht aan jou?, dan had ik gezegd: ja weet ik veel, dat weet ik 
niet. Had ik waarschijnlijk gezegd: ik zit in de kerkenraad en ik draag mijn steentje daar 
bij. Het kost me een avondje in de week gemiddeld en ik doe hard mijn best.  
 
KtV: Terwijl het eigenlijk veel dichter bij je hart ligt, veel dichter bij wat je al doet.  
 
Dat je het veel meer betrekt op jezelf, dat is volgens mij wel een plus van er op zo’n 
manier mee bezig zijn. Dat het persoonlijk wordt. 
 
KtV: Je bent gaan helpen, dat had je misschien anders ook wel gedaan maar nu 
misschien bewuster? 
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Ja, nu dacht ik ineens: dit is ook wel een opdracht. Doe je het dan anders? Het is lastig 
te zeggen. Op mijn werk ben ik met financiën bezig, bij hem doe ik hetzelfde. En we 
gaan samen daarvoor zitten. En we zeggen: we gaan ervoor, we gaan er iets van maken. 
 
KtV: Zou het op je werk ook iets veranderen, nu je dit weet? 
 
Dat vind ik heel lastig. Zo’n boek hebben we gelezen, met elkaar behandeld een keertje. 
‘God at work’, volgens mij. Dat gaat ook eigenlijk over dat je altijd God in je werk moet of 
kan zien. Dat vind ik best wel lastig, want uiteindelijk is mijn werk ook mijn 
cashgenerator waardoor ik nu dingen kan doen die ik leuk vind en belangrijk vind en 
voor mijn kinderen wil doen en dat is het tegelijkertijd. Dus dat vind ik altijd wel lastig. 
Terwijl ik ook wel vind in mijn werk, daar help je ook mensen. En het is uiteindelijk een 
dienstverlenende organisatie, dus ook een kans om dat te doen. Als je helemaal door 
gaat redeneren dan is het niet voor niks dat ik dit werk doe. Dat ik niet putjesschepper 
ben geworden. Want dan had ik waarschijnlijk niet de mensen op die manier kunnen 
helpen. 
 
(3.) In welke mate heeft dit jou deze afgelopen tijd geholpen de Bijbel te verbinden met 
je leven als christen? 

□ 1        □ 2       □ 3       □ 4      □ 5      □ 6       □ 7       □ 8       □ 9     □ 10 
Helemaal niet  (aankruisen wat van toepassing is)                Heel sterk 
 
Ik denk dat ik maandag op een 6 of een 7 zat, en als je erover doordenkt kom ik denk ik 
toch wel aan een 9. Op dat moment had ik nog niet in de gaten wat het met me deed. 
Omdat ik nu erover na ben gaan denken en je merkt het in de praktijk. Ik had maandag 
niet kunnen bedenken dat ik er twee dagen later nog aan zou denken. Die impact kon ik 
niet inschatten. Vooropgesteld: op de avond zelf vond ik het ook heel leuk hoor; ik heb 
er enorm van genoten. 
 
 
(4.) Zijn er in de twee weken na de laatste bijbelgesprekskring nog nieuwe/andere 
gevoelens/ervaringen in je opgekomen? Zo ja, welke? Zo niet, wat is daarvoor denk jij 
de reden? 
/  
 
(5.) Heb je in de afgelopen twee weken concreet iets gedaan met hetgeen de laatste 
bijbelgesprekskring voor jou heeft opgebracht? Zo ja, wat? Zo niet, wat is daarvoor denk 
jij de reden? 
/ 
 
(6.) Hoe heb je de introductieavond ervaren? 
Die oefeningen, daar heb je veel verder over nagedacht dan ik op dat moment doorhad. 
Je maakt iets, en vertel maar wat de relatie is met je vakantie. Daardoor ben je natuurlijk 
al bezig om ons er toe te zetten van maak wat, en word je bewust dat je het ook nog 
anders kan zien. Vanuit die introductie… dat vond ik juist een heel erg leuk element. Dat 
vind ik prachtig, interessant. Terwijl ik eigenlijk daarvoor, ja als ik mijn gevoel moest 
gaan uitbeelden, man man... dat wordt heel zwaar. Als je gelijk die opdracht had 
gegeven van maak vriendschap… ik weet niet of ik hetzelfde had gemaakt. 
 
KtV: Je had die introductieavond wel nodig? 
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Het heeft me geholpen. Of ik het nou nodig had? Dat is lastig achteraf te zeggen. Ik 
dacht wel… Ja, dat je in het begin moest gaan uitleggen wat een metafoor is, ja hallo, 
wie denk je dat je voor je hebt? Wat verwacht je voor kennisniveau? Als je gewoon al 
weet wat dat is, ja, dan zit er wel verschil in wat je nodig hebt als introductie. 
 
 
(7.) Heb je nog opmerkingen? 
Nou, waar ik wel benieuwd naar ben, als je dan klaar bent wat de conclusies dan zijn. 
 
KtV: Dat zal ik je zeker laten weten. 
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Interview 4 
 
(1.) Hoe kijk je terug op de bijbelgesprekskringen waarin we gebruik hebben gemaakt 
van LEGO?  
Ik vind het wel een leuke manier om bezig te zijn als kring. Omdat je toch wel 
gedwongen wordt om na te denken over bepaalde dingen. Je kan ook passief zijn op 
een kring. 
 
KtV: Dat is vrij makkelijk soms. 
 
Ja. En nu word je gewoon gedwongen na te denken. En dat ook nog uit te beelden. Dat 
is stap twee. Ik vind het eigenlijk wel heel positief om het samen met de kring te doen.  
 
KtV: Dat je gewoon allemaal aan de beurt komt en dat er een gesprek komt? 
 
Ja, en het heeft ook nog inhoud. Het is niet van ‘wat heb jij voor leuks gebouwd’, het 
gaat echt om ‘waarom heb je het gebouwd’. De inhoud bepaal je zelf ook wel, je kunt 
natuurlijk zelf je grens bepalen daarin.  
 
KtV: Hoe vond je dat je zelf kon bepalen wat je bouwt? Vond je dat fijn of was je je daar 
pas later van bewust?  
 
Daar was ik me wel vooraf al van bewust. Want wat je bouwt en je uitleg daarbij, dat is 
wel hoe jij erover denkt. Dus je bepaalt zelf in hoeverre jij dat wilt uiten binnen die 
groep. Maar ik merk wel dat... op zich was het best wel... als een ander ook verder gaat in 
een bepaald thema, dan is de groep daar ook open in en dan ga je zelf ook wel wat 
makkelijker stappen verder. Dus ik had wel het idee dat er een open sfeer was en ik 
denk dat dat wel heel belangrijk is.  
 
KtV: En zie je dat als een voorwaarde om deze methode te gebruiken of is het meer iets 
dat komt door de methode? 
 
Het is geen voorwaarde denk ik. Ik denk dat het wel een middel is om die open sfeer te 
creëren. Dus als het bijvoorbeeld niet loopt in de groep op een kring, dan denk ik dat dit 
juist een goede methode is.  
 
KtV: Om dat open te breken? 
 
Ja.  
 
KtV: Hoe kijk je aan tegen wat jij hebt gebouwd en wat je gedeeld hebt? Hoe vond je 
dat? 
 
Mijn eigen bouwsels zijn voor mij heel helder. Ik ben niet van de hele grote creaties.  
 
KtV: Dat was je gebouwd hebt past bij je? 
 
Ja, dat zit gewoon in me. 
 
KtV: Mooi toch dat je dat daarin terug ziet, die verschillen ook? 
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Ja dat zie je gewoon heel duidelijk. 
 
KtV: En als je elkaar dan kent, dan zie je dat bij de ander ook weer terug. Of misschien 
zaten er ook wel verrassingen tussen, dat mensen verrassend uit de hoek kwamen? 
Dat weet ik eigenlijk niet. 
 
KtV: Kun je nog voor de geest halen wat je gebouwd hebt? 
 
Ja.  
 
KtV: Kun je daar iets over vertellen? 
 
Ja, de eerste vraag was van hoe kwam je naar de avond toe.  
 
KtV: Ja, de oefening inderdaad. 
 
Ja. Toen had ik een wit plateautje gebouwd met een kleine verhoging. En dat beeldde 
uit dat ik blanco naar deze avond kwam, maar wel met een lichte drempel.  
 
KtV: Ja? 
 
Ja, van... dan moet ik weer even... alles vertellen en doen… 
 
KtV: Je moet wel mee, bedoel je? Je moet wel meedoen? 
 
Ja, je kan niet... En de een doet dat lekker spontaan en de ander moet daar even over 
nadenken. En ik had de tweede opdracht; ik weet even niet wat dat was. Oh ja: wat 
betekent vriendschap voor jou? En toen had ik een brug gemaakt met allerlei… daar 
kun je heel diepzinnig over nadenken, maar in principe had ik gewoon verbinding als 
betekenis en de gekleurde stenen van diverse mensen. 
 
KtV: Ja precies, diversiteit in je vriendschappen en in de dingen die je deelt geloof ik hè? 
Van de dingen die je in de vriendschappen deelt? 
 
Ja. ja. Volgens mij... die kwam ook wel terug bij anderen had ik het idee.  
 
KtV: En daarna gingen we natuurlijk met de bijbeltekst aan de slag, kun je je dat nog 
voor de geest halen? 
 
Voor mij was die heel helder. Wat ik uitgebeeld had, maar volgens mij kwam dat niet 
helemaal over, maar dat geeft niet... Ik had een soort brood en wijn erbij gezet. En ik had 
een mannetje erbij gezet, maar ik weet eigenlijk niet waarom ik dat had gedaan. 
 
KtV: Op de brug volgens mij, aan het begin van de brug. 
 
Maar wat had dat voor betekenis, dat weet ik eigenlijk niet meer. 
 
KtV: Volgens mij, als ik het goed herinner, ging het erover dat Jezus zich uitstrekt naar 
ons. 
 
Oh ja, want dat stond in die bijbeltekst inderdaad. Jezus deed eigenlijk de eerste stap, 
want als Jezus je vriend is... dat was het toch?  
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KtV: Ja, Hij heeft ons eerst liefgehad zodat wij anderen kunnen liefhebben. 
 
Ja, dus Jezus staat aan het begin van de brug. Aan het begin van alle verbintenissen met 
andere mensen.  
 
KtV: Wat was de functie van de brood en de wijn? 
 
Ja, dat stond in dat eerste gedeelte van die tekst. En doelde op dat Jezus voor ons als 
eerste geleden heeft. 
 
KtV: Volgens mij stond het er niet letterlijk in, maar dat Hij ons eerst heeft liefgehad.  
Ja, en hoe heeft Hij ons liefgehad, in principe door zijn Zoon te geven. Dat was zijn 
grootste offer geweest. 
 
(2.) Heb je afgelopen twee weken nog nieuwe inzichten gekregen naar aanleiding van 
de laatste bijbelgesprekskring? Zo ja, welke? Zo niet, wat is daarvoor denk jij de reden?  
Dat heb ik eerlijk gezegd niet. Op dat moment denk je wel heel erg aan de tekst en hoe 
je dat uitbeeldt en wat voor jou belangrijk is en wat je eruit haalt. Er stond best wel veel 
informatie in de tekst. 
 
KtV: Een beetje abstract zelfs wel misschien? 
 
Ja, je kon er diverse kanten mee op. De tekst triggerde me, dat blijft me wel bij, maar 
niet in relatie met mijn bouwsel.  
 
KtV: In die zin had je het gevoel dat het enigszins losstond van elkaar in je gedachten? 
 
Uiteindelijk wel, is dat heel gek?  
 
KtV: Nee, ik ben daar juist heel erg in geïnteresseerd, hoe je dat ervaart. 
 
Op dat moment vind ik het eigenlijk prettig, omdat je dan heel bewust over die tekst 
moet nadenken. Want je moet het omzetten in je bouwwerk. Wat put je eruit? Er valt 
gelijk wel wat op aan die tekst, dus dat wil je graag uitbeelden. En dat moet je ook nog 
verwoorden naar de groep toe. Maar uiteindelijk voor mijzelf, doe ik het eigenlijk zonder 
de LEGO. Dan is het meer mijn gedachten zelf en mijn idee daarover gedurende de rest 
van de week. 
 
KtV: Kun je daar iets over zeggen, dat wat je bijblijft is vooral wat je gelezen hebt?  
 
Ja 
 
KtV: En had je in dit geval dan ook dat je daar deze week aan dacht?  
 
Dat heb ik echt niet...  
 
KtV: Maar het is meer hoe dat voor jou werkt, zeg maar. Dat je dat leest... Had je in die 
zin het gevoel dat het bouwen je hielp om dat inzicht verder aan te scherpen. Of had je 
wel het idee van... 
 
Dat niet, maar wel om het te verwoorden naar andere mensen. Dat is meer het punt, 
dan dat het het voor mij helderder maakt. Ik moet wel nadenken hoe ik het uitbeeld.  
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KtV: Ervaar je dat dan eerder als een drempel? Stel je voor dat je het niet met LEGO had 
gedaan, en je had het gewoon zo moeten vertellen. Was dat dan makkelijker geweest of 
niet?  
 
Nou, ik denk minder creatief. Maar dat denk ik niet. Maar het is wel duidelijker voor 
andere mensen. 
 
KtV: Omdat je het bouwt? 
 
Ja 
 
KtV: Dus je ziet het echt als een manier van communiceren eigenlijk?  
 
Ja 
 
KtV: Dat is ook wel zo. Anderen kunnen ernaar kijken en dat is natuurlijk een belangrijk 
deel van de methode. Dat je ook een verhaal vertelt aan de hand van wat je gebouwd 
hebt en dat ze kunnen kijken, dat plaatje kunnen onthouden. Daar is die methode ook 
voor.  
 
(3.) Zijn er in de twee weken na de laatste bijbelgesprekskring nog nieuwe/andere 
gevoelens/ervaringen in je opgekomen? Zo ja, welke? Zo niet, wat is daarvoor denk jij 
de reden? 
Volgens mij valt het wel mee. Ik heb er eigenlijk niet zo veel aan gedacht. Als ik eerlijk 
ben niet. 
 
KtV: Alle antwoorden zijn goed hè; ik wil het graag weten omwille van het onderzoek.  
 
Maar dat komt ook wel… Dat komt ook wel doordat... je hebt dan zo’n avond en dat 
vind ik ook wel intensief. En daarna gaat je leven ook wel verder.  
 
KtV: Dat intensieve, was dat bijvoorbeeld het luisteren. Dat je naar alle mensen moet 
luisteren? 
 
Nee, wat het voor mij intensief maakt is dat het voor mij... je moet je wel uiten... je moet 
het ook doen. In principe word je verplicht. Ik snap dat als ik zeg ‘dat doe ik niet’ dat het 
ook mag. Maar ik moet eigenlijk wel over die tekst iets doen.  
 
KtV: Dat ervaar je op zichzelf als iets dat energie kost? 
 
Ja. 
 
KtV: Hoe is dat voor je op andere bijbelkringavonden? Kost het je dan ook energie als je 
dingen gaat delen? 
 
Nee, want dan heb ik het zelf meer in de hand. Ik zie het wel als een soort... je moet 
input leveren, want anders komt er niets uit. En bij een normale bijbelkring is dat 
natuurlijk ook zo, maar je hebt dan wel eens dat het net even niet... dan is het gewoon 
luisteren, bijbellezen en zingen en dan heb ik daar ook een mooie avond aan. 
(4.) Heb je in de afgelopen twee weken concreet iets gedaan met hetgeen de laatste 
bijbelgesprekskring voor jou heeft opgebracht? Zo ja, wat? Zo niet, wat is daarvoor denk 
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jij de reden? 
/ 
 
(5.) In welke mate heeft dit jou deze afgelopen tijd geholpen de Bijbel te verbinden met 
je leven als christen? 

□ 1        □ 2       □ 3       □ 4      □ 5      □ 6       □ 7       □ 8       □ 9     □ 10 
Helemaal niet  (aankruisen wat van toepassing is)                Heel sterk 
 
Ik denk een 7. 
 
KtV: Kun je dat motiveren? 
 
Je bent bezig met een bijbeltekst. Dus moet je ook nadenken over hoe dat werkt in je 
leven. Zeker omdat je eerst een thema pakt over vriendschap, iets wat in jouw leven 
gewoon speelt. 
 
KtV: Hielp dat jou, dat je eerst een thema pakte en dan de bijbeltekst eraan verbond?  
 
Dat maakt eigenlijk wel de verbinding naar je leven toe.  
 
KtV: Dat voelde niet als mosterd na de maaltijd? 
 
Oh nee, dat heb ik niet. Vriendschap, en hoe je daarmee omgaat, heeft ook te maken 
met hoe je tegen de Bijbel aankijkt.  
 
(6.) Hoe heb je de introductieavond ervaren? 
Ik zie het als onderdeel van het geheel. Dus het is voor mij niet alleen een 
introductieavond. Ik zie het als onderdeel van het geheel. Ik vind het prima om zo’n 
avond te houden. Maar als je het de helft korter doet en er gelijk deze tweede of derde 
avond erachteraan, dan had het voor mij ook gekund. Als je bij wijze van spreken eerst 
die toren bouwt en daarna gaan we vriendschap doen, dan had het voor mij ook een 
logische overgang geweest. Het heeft er ook mee te maken of je er je commitment aan 
geeft.  
 
(7.) Heb je nog opmerkingen? 
Ik heb het als heel positief ervaren. Ik vond het heel leuk dit een keer met de bijbelkring 
te doen. Ook specifiek met die groep. We hadden net een beetje de discussie over de 
inhoud van de bijbelkring. Dus dan is het eigenlijk heel leuk, een perfecte timing, om 
ongedwongen lekker met LEGO te bouwen. En niemand is dan bij wijze van spreken 
verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van het verhaal, want dat werd dan door jou 
verzorgd. Even iets anders. En ik kan me zo voorstellen... de meesten hebben kinderen, 
en daardoor ook wel LEGO, dus wie weet dat we het gewoon nog een keer doen. 
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Interview 5 
 
(1.) Hoe kijk je terug op de bijbelgesprekskringen waarin we gebruik hebben gemaakt 
van LEGO?  
Ik heb het heel goed gehad op de avonden. Ik heb een heel leuke, leerzame tijd gehad. 
Natuurlijk was het geen random bijbelstudieavond, maar we hebben veel gehoord van 
elkaar. Ik heb ook meer gehoord van anderen dan anders. Ook van mensen die dichtbij 
staan, dus dat was wel erg leuk. Leuk en leerzaam, ja dat vooral.  
 
KtV: Je benoemde de avonden als “niet random”, hoe zou je dat verder typeren? 
 
Nou, het was een stukje verdieping ook van jezelf persoonlijk. Alleen het was natuurlijk 
niet dat je een bijbeltekst of bijbelgedeelte doorspit of zo met elkaar. Dus dat is echt een 
andere vorm. 
 
KtV: Kun je je nog een beetje voor de geest halen wat je de laatste avond gebouwd hebt 
en gezegd? 
 
Toen had ik een ladder gemaakt naar aanleiding van een bijbeltekst, waar Jezus zegt… 
Uhm… Waar ging het ook alweer over? 
 
KtV:Het was het verhaal waar Jezus Zacheüs uit de boom roept, en zo verder. 
 
Ja. En ik had dus gemaakt dat iemand ontsnapte, zeg maar, uit een muur. Ik had een 
muurtje gebouwd van LEGO. En dat muurtje stond voor de wereld. En wat heel 
benauwend kan overkomen. En Jezus stond buiten die muur, maar wel boven die muur, 
als symbool, en ik dan, of iemand anders, die gered is door Jezus en dan op die ladder 
staat en Jezus hem de handreiking doet. En dan uiteindelijk die kroon die kroon zou 
geven. Dat was mijn creatie.  
 
KtV: Je hebt een behoorlijk gedetailleerde herinnering van je creatie. 
 
Ja, nu weet ik het weer. Als ik erover bezig ben, dan komt-ie wel weer. 
 
KtV: Kun je je ook nog herinneren wat je de tweede avond, die ging over vriendschap, 
gezegd en gebouwd hebt? 
 
Oh ja, nou dat was best wel een, nou ja niet heftig, maar wel een mooi gesprek over hoe 
sommigen dat zagen. Dat er gewoon een vriend van ons was die gewoon aangaf hoe het 
voor hem was, ja, dat was wel echt een eyeopener. Voor hem is het heel anders dan dat 
het vroeger is geweest. Ik zit nu in een heel andere fase en dat wordt dan wel eventjes 
zichtbaar.  
 
KtV: Dat er wat gebeurde, was inderdaad heel duidelijk zichtbaar. Kun je je ook nog voor 
de geest halen wat jouw verhaal was, jouw bouwsel? 
 
Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik mijn bouwsel niet meer weet. Dit gesprek is me 
bijgebleven. Niet mijn eigen creatie, omdat dat juist zo’n eyeopener was. 
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(2.) Heb je afgelopen twee weken nog nieuwe inzichten gekregen naar aanleiding van 
de laatste bijbelgesprekskring? Zo ja, welke? Zo niet, wat is daarvoor denk jij de reden?  
Nou, ik merkte wel op de avonden zelf dat het zeg maar op het vlak van relatie met de 
anderen, dat het wel een verdieping was. Ik had zoiets van: wow, wat is het toch wel 
echt gaaf als je met elkaar dit soort dingen doet. En dat je dus ook dingen van elkaar 
hoort, die je dus eigenlijk normaal niet zo heel snel hoort. Dus ja, vooral daar heb ik nog 
over nagedacht. Dat is echt een meerwaarde. We gaan met de jongens weleens wat 
drinken en zo, en je spreekt elkaar regelmaat, maar toch ga je op een andere manier 
dieper nu, of op een andere manier kijk je naar verhoudingen en relaties en dat soort 
dingen. Dat was wel een mooie vorm, want je komt tot nieuwe inzichten. 
 
KtV: Dat was de tweede avond en wat betreft de laatste avond, zijn er daar nog nieuwe 
inzichten over bijgekomen? 
 
Nou, die laatste tekst, dat je heel specifiek eruit moest halen wat jou aansprak, dat vond 
ik wel heel mooi. Maar, wat ik me nog wel afvroeg: Hoe heb je dit concept bedoeld? Bij 
een bijbelstudie kun je zeggen: We gaan met elkaar uit de Bijbel leren hoe God is. Of 
stapje voor stapje een stuk uitdiepen, zodat we met elkaar in gesprek kunnen gaan. Dit 
is meer op een andere vorm, op een andere manier. Het is meer een soort van kijken 
naar jezelf, kijken naar de ander en kijken naar God. En dan die drie dingen spreken je 
nu dan aan, maar dan spreken als vanzelfsprekend het gedeelte je minder aan van pure 
bijbelstudie. Van nou oké, we gaan met elkaar echt een tekst uitleggen. Snap je wat ik 
bedoel? 
 
KtV: Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Het is inderdaad geen bijbelstudie, waarin je 
bijvoorbeeld ook met allerlei achtergrondinformatie aan de slag gaat. We gaan niet aan 
de slag met hoe bepaalde woorden zijn vertaald. Of wat dan ook aan dingen die je kunt 
doen als je echt een tekst gaat uitspitten. Maar het is wel de bedoeling dat de bijbeltekst 
echt spreekt, wel in ieder geval dat de tekst tot zijn recht komt, laat ik het zo zeggen. 
Heb je het idee dat dat gelukt is, of niet, hoe kijk je daarnaar? 
 
Nou, ik vond het zoals gezegd heel waardevolle avonden. Puur en alleen al omdat je op 
een heel andere manier naar elkaar leert kijken, naar jezelf leert kijken, dat stukje. En 
dat is ook een heel waardevolle invulling, dat is ook een deel van geloven. Dus, ja, of ik 
het mis… Het is meer dat ik denk: er wordt wat minder aandacht aan besteed. Het is 
maar net hoe je het bekijkt natuurlijk. Maar, kijk, je zou kunnen zeggen dat zoals op die 
laatste avond, die tekst van Zacheüs, de manier waarop je die dan uitwerkt, daar kwam 
het tot en soort van climax en misschien hadden we daar nog een keer extra of een 
andere tekst had er nog iets aan toegevoegd. Maar ja, ik snap wel, we hebben drie 
avonden, dus je moet dat opbouwen enzovoorts. Maar, de opbouw en dergelijke en de 
manier van kijken naar elkaar, dat vind ik echt en heel groot pluspunt, van deze 
methode. Maar ik denk wel dat er gekeken moet worden: hoe implementeer je nou de 
bijbelteksten in dit geheel en hoe ga je er aandacht aan besteden. 
 
KtV: Dank je wel voor deze scherpe vraag. Ik snap wat je bedoelt. Ik zou wel meer 
avonden willen hebben, zodat we dit nog verder zouden kunnen uitzoeken. Wat ik wel 
heb gezien, bij beide groepen, dat de tweede avond, over vriendschap, het gesprek dat 
op gang kwam toch wel een slagje dieper was en persoonlijker dn de laatste avond. De 
tweede avond hebben we in twee delen gedaan, de laatste avond meteen de 
bijbeltekst. In de andere groep kwam de behoefte naar boven om na het gesprek nog 
eens naar je bouwsel te kijken en aan de slag te gaan met de vraag: wat zou je nu nog 
willen veranderen aan je bouwsel? Wat meer interactie er nog in. 



 110 

 
Ja, ja. Inderdaad. Ik vond tijdens de avonden zelf dat het echt meerwaarde had. Alles 
wat ik noemde. En dat je ook dingen deelt met anderen en je zo meer leert, ook over 
jezelf en het jezelf uiten. Dat is natuurlijk een heel mooi iets. Want tijdens een gewone 
bijbelstudieavond kun je natuurlijk heel anoniem blijven. Je kunt gewenste antwoorden 
geven. Je kunt passief zijn. En dat is bij deze methode niet zo. Je geeft iedereen de 
beurt, dus je moet wel. Het is interactief. En tegelijkertijd had ik zoiets van: hoe kun je dit 
nu nog meer vervlechten met bijbelteksten, snap je. Maar goed, hoe, dat weet ik dus zelf 
ook niet hoor, dat is erg lastig. 
 
KtV: Heel goede punten, dank je wel. Ik ben straks afgestudeerd, maar ik wil hier nog wel 
meer mee gaan doen, er nog verder naar kijken.  
 
(3.) Zijn er in de twee weken na de laatste bijbelgesprekskring nog nieuwe/andere 
gevoelens/ervaringen in je opgekomen? Zo ja, welke? Zo niet, wat is daarvoor denk jij 
de reden? 
/ 
 
(4.) Heb je in de afgelopen twee weken concreet iets gedaan met hetgeen de laatste 
bijbelgesprekskring voor jou heeft opgebracht? Zo ja, wat? Zo niet, wat is daarvoor denk 
jij de reden? 
Ik heb het met mijn vrouw besproken. En ook in mijn schoonfamilie heb ik het 
besproken. En dat viel goed, heb ik het idee. 
 
(5.) In welke mate heeft dit jou deze afgelopen tijd geholpen de Bijbel te verbinden met 
je leven als christen? 

□ 1        □ 2       □ 3       □ 4      □ 5      □ 6       □ 7       □ 8       □ 9     □ 10 
Helemaal niet  (aankruisen wat van toepassing is)                Heel sterk 
 
Als ik kijk naar hoe we dingen besproken hebben en bijvoorbeeld de laatste avond hoe 
je dan met zo’n tekst zo persoonlijk nadenkt, wat Jezus in zo’n tekst zegt, en hoe je dat 
zelf vormgeeft, dan zeg ik minimaal een 8 of een 9. Dat heeft voor mij wel geholpen, ja 
zeker. 
 
(6.) Hoe heb je de introductieavond ervaren? 
Ik denk dat ik die opbouw heel prettig vond. Vanuit nul iets bouwen en vervolgens 
stapje voor stapje. Het is goed om dit te doen. Je zo op te warmen voor het diepere. 
Want ik denk dat wanneer je daar meteen mee begint, je een soort anticlimax krijgt. Ik 
denk dat het wel goed is. Ik vond het zelf heel prettig en heel leuk. 
 
KtV: Hielp het je om metaforen te leren bouwen? 
 
Zeker. Zeker.  
 
KtV: de laatste avond gaf je aan dat de anderen grote dingen hadden gebouwd en jij 
niet. Wat vond je daarvan? 
 
Oh, nou, dat is niks hoor. Ik ben wel creatief in mijn hoofd en zo, maar om daar handjes 
en voetjes aan te kunnen geven, dat vind ik lastig gewoon. 
KtV: Het belemmerde je niet? 
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Nee, nee hoor, dat maakte me niks uit. 
 
(7.) Heb je nog opmerkingen? 
Nee, ik heb het idee dat ik wel alles heb besproken. Ik ben benieuwd hoe je erin verder 
gaat. Ik weet het ook niet precies, met die bijbelteksten. Ik zoek daar ook in. Ben 
benieuwd of je daar nog iets in kunt aanpassen of zo. Ik weet het ook niet goed. Verder 
ja, ik heb alles besproken. 
 
KtV: Bedankt daarvoor. 
 
Ja, joh, jij bedankt. 
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Interview 6 
 
(1.) Hoe kijk je terug op de bijbelgesprekskringen waarin we gebruik hebben gemaakt 
van LEGO?  
Je bedoelt de laatste avond? Ja leuk, wat mij heel erg aanspreekt, is dat we heel erg 
bezig waren. In een bijbelstudie, dat is natuurlijk de hele methode en alle avonden, daar 
was het vaak dat men wat inkakte en op een gegeven moment dat het wat saai werd. 
Wat mij heel erg opvalt, is dat je doordat je heel erg bezig bent met je handen, maar 
tegelijk ook aan het nadenken bent wat je aan het bouwen bent, dat het wel heel erg 
levendig blijft, waardoor de tijd veel sneller gaat dan je denkt en je ook je aandacht er 
heel erg bijhoudt. Dat vond ik echt heel erg leuk en dat kwam ook omdat de laatste 
avond meer over een bijbelgedeelte ging. Dat je dat meer kon vergelijken. Maar dat je 
echt veel meer bezig was met je handen waardoor het wat minder snel saai werd. Op 
een gegeven moment ben je het ook wel zat, zeg maar, ben je ook wel moe, maar dat 
komt ook doordat ik het wel intensief vond, of het kwam door hoe ik me voelde, maar 
op zich denk ik dat iedereen dat wel heeft dat je toch zeg maar, je hebt een extra 
dimensie doordat je ook iets echt moet maken, dus niet alleen praten maar ook echt 
maken. 
 
KtV: Er zijn meer mensen die hebben aangegeven dat het tegelijk ontspannend is maar 
ook intensief. 
 
Ja, dat is echt absoluut waar. Dat is zeker iets wat ik me heel erg herinner van de laatste 
avond, maar ook wel van de eerste avonden. 
 
KtV: Dat kon ik wel merken, dat het intensief is. 
 
Ja, het is echt intensief. Natuurlijk heeft iedereen gewerkt en ik denk dat dat ook wel 
meespeelt. Maar we hadden ook meerdere opdrachten de eerste avond en dan is het 
ook nieuw, maar ik vond ook nog… de derde avond vond ik het eigenlijk net zo 
intensief, omdat het dan ook wel wat moeilijker werd. 
 
KtV: Kun je je nog voor de geest halen wat je gebouwd had de laatste keer? 
 
Dat ging over Zacheüs. Ik had toen een huis gemaakt, een niet perfect huis in ieder 
geval, waar Zacheüs in stond en waar Jezus naartoe ging en allemaal spullen erbij, luxe 
spullen die hij bereid was om op te geven en alle farizeeën stonden ernaast met hun 
perfecte huis een beetje toe te kijken van zo hé: Hij gaat gewoon daarheen en niet naar 
ons. Dat had ik gemaakt, geloof ik. 
 
KtV: Weet je ook nog wat je erbij verteld hebt? 
 
Wel dat stuk dat Jezus dan echt naar Zacheüs toe gaat ook al was dat huis niet perfect. 
Maar ook dat Zacheüs Jezus wilde ontvangen en dat dat perfecte huis gewoon aan de 
zijkant bleef staan, van die farizeeër. Dat dat hem eigenlijk helemaal niet interesseerde. 
En volgens mij vond ik dat stukje met name heel mooi. Hoe onvolkomen ook, die lijn 
was er wel qua communicatie. Dat Jezus naar hem toeging en hij naar Jezus. Volgens 
mij had ik zoiets. 
 
KtV: Ik vraag het ook omdat ik benieuwd ben wat er blijft hangen. 
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Nou ben ik sowieso al fotografisch ingesteld, maar ik kan me het hele platform nog 
herinneren. 
 
KtV: Dat is natuurlijk ook een voordeel, dat je een visuele herinnering hebt. 
 
Ja, heel erg leuk. Vond ik echt super. Ik zie ook nog die andere, die tijdmachine van X. of 
mensen die woorden hadden gemaakt met Love en... dat blijft je heel erg bij ja. 
 
KtV: We zijn wel al twee weken verder. 
 
Ja, want we hebben maandag weer LEV. 
 
(2.) Heb je afgelopen twee weken nog nieuwe inzichten gekregen naar aanleiding van 
de laatste bijbelgesprekskring? Zo ja, welke? Zo niet, wat is daarvoor denk jij de reden?  
Nee, dat heb ik niet. Ik dacht wel laatst: o ja, volgende week weer LEV-kring , wat 
jammer dat we niet weer verder gaan met deze methode, maar niet echt het verhaal van 
Zacheüs en wat me daarin aansprak. Daar heb ik de afgelopen weken niet over 
nagedacht. 
 
(3.) Zijn er in de twee weken na de laatste bijbelgesprekskring nog nieuwe/andere 
gevoelens/ervaringen in je opgekomen? Zo ja, welke? Zo niet, wat is daarvoor denk jij 
de reden? 
Het heeft me wel een soort aan het denken gezet; gewoon een hele nieuwe manier om 
met de Bijbel bezig te zijn. Wat ik al zei, dat je heel beeldend bent en dat je zo’n avond 
heel anders invult dan normaal en dat ik het best wel intensief vond. En dat ik ook wel 
dacht van: wat zou hier nog meer mee kunnen? We hebben nu 1, 2 keer bijbelteksten 
gedaan, maar ja, eigenlijk is dat natuurlijk niks als je het helemaal goed wilt doen en het 
wilt doorleven en onthouden. Dat is wel een paar keer door mijn hoofd gegaan, maar 
niet dat je zegt van: hoe ga ik nou daaraan invulling geven, nee. Zo diep heb ik dat niet 
gehad. 
 
(4.) Heb je in de afgelopen twee weken concreet iets gedaan met hetgeen de laatste 
bijbelgesprekskring voor jou heeft opgebracht? Zo ja, wat? Zo niet, wat is daarvoor denk 
jij de reden? 
/ 
 
(5.) In welke mate heeft dit jou deze afgelopen tijd geholpen de Bijbel te verbinden met 
je leven als christen? 

□ 1        □ 2       □ 3       □ 4      □ 5      □ 6       □ 7       □ 8       □ 9     □ 10 
Helemaal niet  (aankruisen wat van toepassing is)                Heel sterk 
 
Ik denk een 7. 
 
KtV: Kun je dat motiveren? 
 
Enerzijds met dat verhaal van Zacheüs, dat hielp wel heel erg om één of twee 
elementen eruit te halen. Maar ik merk ook dat ik dan echt ook wel bezig ben met… dan 
heb ik iets in mijn hoofd en dan wil ik het ook bouwen waardoor je ook wel daar heel 
erg druk mee bent. Dus je wil ook nog iets moois neerzetten; je wilt ook goed weergeven 
zoals het in je hoofd zit. En dat lukt dan ook niet altijd en ik vond ook, waarom niet 
hoger dan een 7... Het was ook wel een heel klein stukje waar je wel heel lang mee bezig 
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bent. Een heel klein stukje uit de tekst, waar je dan alleen al een heel lang, of een half 
uur voor aan het bouwen bent. Om dan te zeggen de toepassing, van ja oké, op zich wel 
voor dat stukje, maar misschien niet voor heel veel meer. 
 
KtV: Wat zou je veranderen aan de avond, of aan de methode, om het cijfer hoger te 
krijgen? 
 
Ik denk meer met die bijbelteksten, dat je daar vaker, nog meer in oefent. Misschien dan 
wel in kortere tijd meer bijbelteksten oefenen. Dat je daar ook wat bedrevener in raakt. 
Natuurlijk, je moet even geïntroduceerd worden, maar het blijft altijd makkelijker iets 
weer te geven wat niet van de Bijbel is dan een tekst, dat vind ik. 
 
KtV: Die eerste avond zijn we bezig geweest met dingen die niet met de Bijbel te maken 
hebben, ervoer je dat als makkelijker? 
 
Ja. Absoluut. 
 
KtV: Heb je enig idee waar dat dan in zit? 
 
Daar ligt dan minder lading op of zo. Ik vond het ook wel intensief hoor, maar wel dat je 
er iets minder bij na hoeft te denken. Het is heel erg van jezelf. Je kunt er wat meer over 
vertellen daarna. Je zit er meer in; het is meer eigen. Dus om het dan vorm te geven, is 
gewoon ietsjes makkelijker. Naarmate het dan moeilijkere opdrachten worden of 
stukken bijbeltekst, dan moet je ook eerst nog eens goed die tekst voor jezelf vertalen, 
nou was Zacheüs dan wel bekend. En dan ook nog eens van LEGO bouwen. Dat vergt 
gewoon een extra stukje. 
 
KtV: Dat vraagt inderdaad een extra stap, het vertalen naar je eigen leven. Terwijl die 
andere vraag... 
 
Dat is al je eigen leven. Daar ben je elke dag mee bezig of dat zijn dingen of issues waar 
je elke dag in leeft en over nadenkt. Die stap heb je al gemaakt. Dat is voor mij 
persoonlijk, natuurlijk de Bijbel is ook wel bekend, maar het is nog wel een extra stap 
om uit zo’n tekst een stuk van jezelf vorm te geven, van wat spreekt je aan. 
 
KtV: Die eerste avond ging eerst over vriendschap en toen hebben we er een bijbeltekst 
bij betrokken. Hoe heb je dat ervaren? 
 
Moet ik even denken, wat had ik ook alweer gemaakt? Dat was met die ogen... ging het 
over vriensdchap? Ik weet niet precies. Ik weet wel dat ik dacht van: oh, dit gaat 
natuurlijk elke keer nog moeilijker worden. Dat dacht ik wel, straks mogen we natuurlijk 
allemaal teksten weergeven. 
 
KtV: kun je je herinneren of je die verbinding kon leggen? 
 
Volgens mij vond ik dat wel wat makkelijker, omdat je er al wat meer in zat. Omdat ik al 
bezig was met mezelf; ik was al aan het bouwen; je had al twee van die opdrachten 
gedaan, dan zat je al wat meer in de flow. De derde avond begonnen we ook gelijk met 
iets serieus, of gelijk met de tekst en dan word je gelijk zo in het diepe... dat herinner ik 
me wel. Dat vond ik wel makkelijker die eerste keer. 
 
(6.) Hoe heb je de introductieavond ervaren? 
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Ja, ik vond het hartstikke leuk, heel goed. Het was allemaal duidelijk. Het was 
supergoed voorbereid met al die dozen en extra dingen. Het was echt wel een uitdaging 
van: wat zoek je, dit zit in die doos, dat zit daarin… Ik vond het heel gaaf om te merken 
dat het bij iedereen heel goed viel en dat je gelijk zo open gesprekken kreeg over 
dingen. Daar had ik een heel goed gevoel over. 
 
KtV: Had je het idee voor jezelf dat je de introductieavond nodig had of had je het ook 
zonder gekund? 
 
Nee, absoluut die had ik wel nodig. 
 
KtV: Had die avond bijvoorbeeld twee keer zo kort gekund, minder oefeningen? 
 
Nou ja, dat ligt een beetje aan wat voor tijdsbestek je dan had, maar ik had nog wel 
graag meer willen oefenen met de Bijbel en het lego-en. Dus als er een tweede of derde 
niet-bijbelopdracht af moet, zou kunnen, maar wat ik al zei: ik zag wel heel erg verschil 
met dat je eerst makkelijker begint en dan naar een tekst gaat, of dat je gelijk een tekst 
moet doen op een avond, dat vond ik ook wel een verschil, dus dat is wel een 
kanttekening erbij. 
 
KtV: Had je het idee dat de leercurve goed was bij de introductieavond? Zat er opbouw 
in? 
 
Ja, dat vond ik ook die avond het sterkst. Dat weet ik volgens mij nog wel. 
 
(7.) Heb je nog opmerkingen? 
Ik vond het heel erg leuk de gesprekken die ontstonden en dat daar ook de tijd voor 
was. Ik denk ook dat dat een doel is van een bepaalde methode, dat je aan de hand van 
die methode ook echt met elkaar in gesprek bent. Ik denk dat dat echt heel goed 
geslaagd is. 
 
KtV: Vond je dat de belangrijkste uitkomst, de gesprekken onderling? 
 
Ja, dat vond ik wel één van de belangrijkste dingen, ja. Ook natuurlijk wel zelf nadenken 
en leren nadenken over dingen, absoluut. Maar ook de verbindende factor… ik vond dat 
je dat heel erg zag. Dat je allemaal op dezelfde manier bezig bent met iets en je hebt 
natuurlijk allemaal wel je eigen gedachten en wat je zelf erop wilt zetten. Dan zie je ook 
hoe verschillend iedereen bij iets denkt, dat is denk ik ook echt prachtig om te zien. Het 
verbond ons wel heel erg. Iedereen heeft ook ontzag voor elkaars bouwwerk en leeft 
zich in in de ander, dat heb je normaal met een bijbelstudie – als je met elkaar spreekt – 
heb je dat ook wel dat je naar elkaar luistert en dat je probeert de woorden van de 
ander… dat je probeert zijn of haar standpunten in te denken, maar ik had dat nu wel 
wat extra en ik kan het me ook allemaal veel beter herinneren nu. Wat ik net al zei: zo’n 
transformator van X. of een verhaal van iemand over vriendschap wat hij wel en niet 
mist en zo, dat blijft wel meer hangen. Aan de hand ook van al die beelden. 
 
KtV: Die LEGO-modellen geven ook meer aanknopingspunten om te leren van de ander? 
 
Ja, absoluut en ook daarin wel nieuwe inzichten. Zo’n verhaal van Zacheüs of zo, dat ga 
je eigenlijk ook van meerdere kanten bekijken, doordat je andere mensen hoort die 
weer een ander gedeelte hebben gepakt van zo’n tekst of dat het anders aanspreekt. 
Eigenlijk zijn het dan wat kleinere gedeeltes of stukjes, maar daardoor krijg je wel veel 
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belichtingen van zo’n tekst. En natuurlijk spreekt het ene me veel meer aan dan het 
andere, want ik weet ook lang niet iedereen z’n ding meer. Maar dat helpt wel meer. Dat 
viel mij wel heel erg op als positief punt. 
 
KtV: De gesprekken die eruit voortkomen vormen wel het hoogtepunt? 
 
Ja. En qua tijd vond ik dat wel prima hoor. Je merkte het wel als iemand echt klaar was 
met zijn verhaal of als er toch nog wel wat meer in zat wat we wilden horen. Dus ik vond 
het ook niet extreem lang wachten op iedereen. Ik vond het ook elke keer wel heel 
interessant. Soms heb je weleens van: als we nou dat rondje maar rond zijn… dat je er 
echt wel een beetje tegenaan zit te hikken, maar die LEGO geeft gewoon een extra 
dimensie eraan. 
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Interview 7 
 
(1.) Hoe kijk je terug op de bijbelgesprekskringen waarin we gebruik hebben gemaakt 
van LEGO?  
Ik denk dat de laatste avond een mooie afsluiting was van de drie avonden. Daarbij 
vond ik het leuk dat we meteen met de inhoud vanuit bijbels perspectief aan de slag 
gingen. Gewoon ook om eens te kijken van, wat nou als je op een avond in één keer met 
de LEGO aan de slag gaat, dan heb je ook niet de mogelijkheid om eerst over algemene 
zaken in gesprek te gaan, maar gelijk op grond van een bijbeltekst aan de slag te gaan. 
Volgens mij ging dat goed. Over het algemeen werd in de groep denk ik wel ervaren dat 
de opbouw in de tweede avond daarin prettiger was. Zelf vond ik dat denk ik ook, 
omdat het even thema gerelateerd was: vriendschap in algemeenheid hoe je dat zag en 
daarna een stuk vanuit de Bijbel over vriendschap. 
 
KtV: Dat vond je prettiger? 
 
Ja, ik denk dat dat normaalgesproken op een avond ook zo zou kunnen zijn, omdat je 
dan ook themagerelateerd bezig bent. Maar dat neemt niet weg dat de laatste avond 
ook prima werkte zo bij ons in de groep. Ik vond het bewerken, in de zin van: kun je aan 
de hand van LEGO je mening en vragen aan elkaar stellen, waardoor je wat meer van 
elkaar te weten komt, meer over zo’n vers denkt. Ja, volgens mij was dat een prima 
afronding. 
 
KtV: Kun je je nog voor de geest halen wat je de laatste avond gebouwd hebt? 
 
Uhm, de tweede avond, rondom vriendschap, is me echt helemaal bijgebleven. Telkens 
tweetallen die uitbeelden hoe zij vriendschap zien. In vriendschap zie ik dat je goede 
gesprekken met elkaar kunt hebben, dat je lol met elkaar kunt hebben, dat je elkaar 
kunt terechtwijzen, elkaar alert houden, met elkaar kunt bidden als je met christelijke 
mensen te maken hebt ook, met elkaar kunt eten. Met betrekking tot het bijbelgedeelte 
dat daarbij zat, gaf het me ook nieuwe inzichten, omdat je heel specifiek het hele vers 
ging doorlopen en aan de hand daarvan was jouw vraag: Wat spreekt je het meeste 
aan? Wat valt je het meeste op? En daarin viel mij een aantal dingen wel op met 
betrekking tot vriendschap. Dat je dat dan uitbeeldt in LEGO en daar het gesprek over 
aangaat, heb ik wel ervaren als een stukje openheid binnen de groep. Dat mensen via 
de LEGO dat soms makkelijker doen. Iedereen geeft zijn mening, dat vond ik met name 
waardevol. Bij een avond zonder LEGO is het aan de mensen zelf, en aan de 
gespreksleider, om ervoor te zorgen dat alle mensen aan het woord zijn. Maar dat 
gebeurt lang niet altijd. En ik denk dat dit wel een relaxte manier is om iedereen aan het 
woord te laten, ook mensen die normaal niet zo snel iets zouden zeggen, kunnen toch 
op hun eigen manier heel prettig verwoorden hoe ze erover denken. Het blijft heel dicht 
bij jezelf en ik vond het zelf, als ik de groep rondkeer, niet geforceerd overkomen. 
Iedereen ervaart en maakt wat anders. Sommige dingen zijn op het oog eenvoudig en 
een ander maakt het juist ingewikkeld, maar dat zei niks over de persoon, of over de 
intelligentie. Het is gewoon een werkvorm en iedereen duidt dat op een eigen manier. 
 
KtV: Of je iets heel uitgebreids hebt gebouwd, of iets simpels… het verhaal erbij kan ook 
weer alle kanten opgaan, zeg maar. Als het bouwsel eenvoudig is, hoeft het verhaal niet 
ook eenvoudig te zijn. 
 
Nee, dat klopt. Maar waar ik voor mezelf wel merkte: je hebt iets in gedachten, je bouwt 
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iets, en je gaat daar je verhaal bij vertellen, maar tijdens het vertellen ga je dat wat 
uitbreiden. Of je praat meer richting het bouwsel dan je zou willen vertellen, dat merkte 
ik wel. Ik merkte bij de derde avond dat mensen bij mij aangaven dat ik iets cryptisch 
was en dat kwam denk ik doordat ik gefocust was op mijn bouwsel en dat ik daaraan 
moest refereren.  
 
KtV: Hoe bedoel je dat precies? 
 
Dat ik probeerde aan te tonen: dit is wat ik dacht bij het maken van het bouwsel. Nu heb 
ik hem weer even duidelijk met Zacheüs… uhm, in die boom. Ik had aan het eind van 
het verhaal zoiets als dat iedereen gedacht heeft: weet-ie het allemaal wel? Zit-ie met 
zichzelf in de knoop of zo? Maar dat is helemaal niet het geval. Ergens kwam het door 
het bouwsel niet helemaal uit de verf. 
 
KtV: En als je nu terugkijkt, zeg maar, had je dat dan anders aangepakt? 
 
Nou, ik vond het de derde avond moeilijker om te bouwen aan de hand van het 
voorbeeld. Bij de tweede avond had ik gewoon veel sneller een idee. Bij de derde avond 
vond ik het veel lastiger om mezelf te verplaatsen in het verhaal, hoe het betrekking had 
op mij. Die koppeling vond ik zelf iets lastiger. Er is een verschil, of je start met je verhaal 
en je gaat er iets bij bouwen, maar nu had ik het idee dat ik het verhaal uit de Bijbel voor 
me zag en dat ging bouwen en daar mijn eigen verhaal bij ging vertellen op het moment 
zelf. Op het moment dat ik het moest gaan uitleggen. Ik had beter eerst goed over mijn 
eigen standpunt en ideeën kunnen nadenken en aan de hand daarvan iets kunnen 
bouwen.  
 
KtV: Wat ik me kan herinneren, van de laatste avond, dat je iets vertelde over het offer 
dat Zacheüs bracht. Er werd toen gevraagd ook wat een offer zou kunnen zijn voor jou. 
Op dat moment: kon je die vraag toen beantwoorden los van het bouwsel, of had je het 
idee dat je het juist moest of wilde relateren aan het bouwsel? Vulde je je daar vrij in? 
 
 Goede vraag… Ik kan moeilijk terughalen wat ik toen dacht. Ik kan me ook niet 
herinneren wat ik als antwoord heb gegeven. 
 
KtV: Wat ik me herinner is dat je geen heel concreet antwoord kon geven, maar dat je 
aangaf dat het verschillende dingen zouden kunnen zijn. En dat er toen wat vragen 
ontstonden als: maar, wat bedoel je daar dan mee? Ik ben benieuwd: was er iets wat jou 
toen belemmerde? 
 
Nee, volgens mij kwam ik er toen juist gewoon niet helemaal uit. Op zich sta ik open 
voor open vragen en vind ik het leuk om daar open antwoord op te geven, alleen, ik 
weet nog wel in die zin waar mijn antwoord mee te maken heeft… Ook met waar X. en 
ik mee bezig zijn, met de vraag: hoe gaan we ons geloof nou vormgeven? Die offers 
brengen, dat is nog vrij breed op dit moment voor mij. Ik ben wel ingesteld als zijnde 
dienstbaar en ‘het verdienen’, om het maar zo te zeggen. Het oude model en het lastig 
vinden om te leven uit genade. Maar, daar geloof ik wel in en daar leef ik wel uit, maar 
tevens vind ik wel dat ik mijn leven in Gods hand moet leggen. En dat Hij mij moet 
sturen op de wegen die Hij mij zal brengen. Dus daarbij heb ik zoiets van misschien 
betekent dat dat ik een offer moet brengen. Uhm, door te stoppen met je werk, of 
ergens anders te gaan wonen, of in je wijk iets te doen waardoor je een dag minder 
moet gaan werken. Ja, zeg het maar… Het betekent dat ik open sta om een offer te 
doen, maar ik weet niet wat dat op dit moment voor mij betekent.  
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KtV: Dat kan natuurlijk nog een algemeen gevoel zijn wat je hebt, wat duidelijk heeft 
aangehaakt, maar nog niet uitgekristalliseerd is wat het in de praktijk betekent. Dan is 
het ook lastiger om dat aan te geven dan. 
 
Ja, en om het concreet te kunnen bouwen. Ik weet wel dat ik een soort net had gemaakt 
met een sleutel. En die sleutel is eigenlijk antwoord op de vraag: waar wil God mij 
hebben? Wat wil Hij dat ik doe. Dat is ook met die verschillende deuren binnengaan, 
waar ik het over had. Als ik weet waar die sleutel in past, zou het concreter zijn. Maar 
momenteel kijk ik nog een beetje op die sleutel, vanuit die boom met Zacheüs. En, nou 
ja, ik verwacht een antwoord te krijgen, maar ik weet niet precies wanneer. 
 
(2.) Heb je afgelopen twee weken nog nieuwe inzichten gekregen naar aanleiding van 
de laatste bijbelgesprekskring? Zo ja, welke? Zo niet, wat is daarvoor denk jij de reden?  
/ 
 
(3.) Zijn er in de twee weken na de laatste bijbelgesprekskring nog nieuwe/andere 
gevoelens/ervaringen in je opgekomen? Zo ja, welke? Zo niet, wat is daarvoor denk jij 
de reden? 
/  
 
(4.) Heb je in de afgelopen twee weken concreet iets gedaan met hetgeen de laatste 
bijbelgesprekskring voor jou heeft opgebracht? Zo ja, wat? Zo niet, wat is daarvoor denk 
jij de reden? 
Ik heb het nog met X. besproken. Wat mij een beetje kenmerkt de laatste jaren, is dat 
zowel van de bijbelkring als de prediking in de eredienst daar heel weinig van blijft 
hangen. En dat vond ik wel het verrassende aan deze avonden. De laatste twee avonden 
kan ik helemaal terug reproduceren, over welk verhaal was het uit de Bijbel, wat sprak 
mij daarin aan, wat viel me op, en je kunt ook nog wel van redelijk wat mensen 
benoemen hoe zij daarin stonden.  
 
KtV: Met het LEGO-bouwsel in gedachten daarbij? 
 
Ja. Dat zou ik voor de geest kunnen halen. Dus voor mijzelf was een behoorlijk 
winstpunt dat ik met voldoening van de avond terugkwam. En dat ik daar deels met X. 
nog wel over doorgepraat heb. Heb ik nou concreet actie ondernomen, ben ik het stuk 
nog verder gaan uitpluizen... Nee, dat niet.  
 
KtV: Dat haakt een beetje aan bij een van de dingen die je ook aangaf op het 
evaluatieformulier. De laatste avond gaf je aan dat als je terugkeek op de avond ervoor, 
dat je er in de praktijk helaas nog niets mee gekund of gedaan had. Kun je dat handen 
en voeten geven, waar ligt dat voor jouw gevoel aan of hoe werkt dat voor jou? 
 
Ik denk dat het puur met een keuze te maken heeft. De keuze of er je er iets mee gaat 
doen of niet. Laat je de agenda weer leiden hoe je dag gevuld wordt of kies je er bewust 
voor om je dag zo in te richten om er wel wat van te maken. Er is een periode geweest 
dat ik ’s morgens vroeg eruit ging om gewoon eens een half uur daar echt tijd aan te 
besteden. Dat hielp mij toen en vond ik waardevol. Op een gegeven moment heb ik dat 
laten varen ook met de komst van de kleine. En dat heb ik niet meer opgepakt. Ergens 
wil ik dat wel maar toch doe je het niet. Waar ligt dat dan? Toch een stukje gemakzucht. 
De keuze er niet voor maken het te gaan doen. 
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KtV: Dat is iets dat je eerder in het gesprek al aangaf, dat je dat wel vaker merkt naar 
aanleiding van een preek of bijbelstudie. Waarbij je in dit geval nog wel goed weet te 
herinneren waar het over ging.  
 
Dat is bij andere keren bijbelkring sowieso niet geweest. Daar zit een behoorlijk verschil 
in. Ik ben ook wel benieuwd hoe lang zoiets blijft hangen en wat het uiteindelijk met je 
doet. Vriendschap vond ik wel een leuk onderwerp om dit in mijn eigen vriendenkring 
eens te bespreken, hoe zij dit zien. In die zin ben ik wel van het gelijk dingen praktisch 
oppakken. Met vrienden gaan we een weekendje weg. Dan wil ik ook tijd inruimen voor 
een stukje geestelijke voeding. En dit is misschien wel een leuke werkvorm om met 
elkaar te gaan doen. De tweede avond zou ik zo wel over kunnen nemen. Misschien dat 
ik daar nog wel wat mee ga doen. Ik moet het gelijk gaan doen want anders komt het er 
niet meer van.  
 
KtV: Dat is natuurlijk herkenbaar. Idealiter zou je elke preek of bijbelstudieavond die je 
meemaakt volledig in de praktijk willen omzetten, maar de praktijk leert dat dit niet 
altijd zo is. 
 
Nee dat kan gewoon niet altijd. 
 
(5.) In welke mate heeft dit jou deze afgelopen tijd geholpen de Bijbel te verbinden met 
je leven als christen? 

□ 1        □ 2       □ 3       □ 4      □ 5      □ 6       □ 7       □ 8       □ 9     □ 10 
Helemaal niet  (aankruisen wat van toepassing is)                Heel sterk 
 
Mijn leven als christen. Het is een lastige vraag. Want wat zie je als je leven als christen? 
Kun je er wat mee in de praktijk voor de mensen om je heen? Kun je er wat mee voor 
jezelf? Het is even de vraag hoe ik het interpreteer en daarin ook dus een antwoord erop 
geef. Ik heb het in die zin denk ik vrij algemeen beantwoord. Ook even weggezet ten 
opzichte van andere avonden. Als ik een normale avond van een bijbelkring een cijfer 
zou geven zou ik het puur persoonlijk een krappe 6 geven. Als ik het ga vergelijken geef 
ik het een 8 omdat het beter aansloot. En dat is puur daar tegen weggezet omdat ik 
denk: ik kan er meer mee, ik heb er meer van onthouden. Maar voor mij als christen, 
vind ik het lastig te beoordelen.  
 
KtV: Omdat je het dan op de lange termijn zou willen kijken?  
 
Het hangt ervan af wat je van mij verwacht in die vraagstelling.  
 
KtV: De definitie van je leven als christen, hoe dit eruit zou moeten zien, en in hoeverre 
draagt het daaraan bij? 
 
Ja 
 
KtV: Dat is natuurlijk lastig om dat in dit interview te beantwoorden. Als je dat goed zou 
willen meten, zou je dit twintig keer moeten doen en dan over een periode van een jaar 
kijken. Het geeft in ieder geval een indicatie. Het gaat me niet alleen om het cijfer, maar 
ook om de motivatie. 
 
Ik ben wel benieuwd, dit was voor ons een nieuwe werkvorm. Met drie avonden. Maar 
hoe zou dat zijn als je dat een heel seizoen zou doen? Dat zou ik heel interessant vinden 
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om te weten. Dan is het nieuwe eraf, dan wordt iedereen misschien wat 
gemakzuchtiger. 
 
KtV: Het feit dat het iets nieuws is speelt daarin zeker een rol. 
 
Is het is onderzoek wel bedoeld voor het een jaar lang structureel te gebruiken?  
 
KtV: Dat is een open vraag. Op het moment dat deelnemers zeggen na drie avonden ‘zo 
is het wel genoeg’, dan is dat wat anders dan dat zij zouden zeggen ‘dit zou ik wel elke 
avond willen doen’. In die zin heb ik daar vooraf geen antwoord op gegeven. In het 
algemeen is het wel zo dat je niet één werkvorm het hele jaar moet doen. Daar raken 
mensen enorm op uitgekeken. 
 
Ik denk dat dit voor mij niet helemaal helder was aan het begin van het proces. Als ik 
gewoon puur antwoord moet geven op de vraag ‘vind je dit werken?’ dan zeg ik ja. Het 
heeft bij ons in ieder geval gewerkt. De vraag van werkt het en waarvoor... ik vond het in 
ieder geval werken op persoonlijk vlak. Dat iedereen aan het woord komt en dat 
iedereen zijn of haar mening geeft. Dat het een stukje persoonlijk wordt omdat iedereen 
iets unieks bouwt en daarover uit zichzelf iets vertelt. Maar zoals ik tijdens de avond ook 
zei, vond ik het wel lastig eventueel de koppeling te maken met meer het theologische. 
Dat je daar die verdiepingsslag in wilt. Daarmee wil ik niet zeggen dat het op een 
normale avond altijd gebeurt. Normaal hou je of een boekje ernaast of iemand verdiept 
zich er even wat meer in.  
 
KtV: Inderdaad. Er was in deze methode geen plaats voor het aangeven van 
achtergrondinformatie bijvoorbeeld. Dat klopt. Dat zou je niet het hele jaar moeten 
weglaten. Waar ik wel benieuwd naar ben is: je kunt achtergrondinformatie geven. Dat is 
één ding. Maar we zijn natuurlijk wel met de tekst bezig gegaan. In hoeverre heb je het 
idee dat je de tekst wel eigen hebt kunnen maken, dat deze tekst dichterbij is gekomen? 
 
De tekst is dichterbij gekomen door er zelf over na te denken en er een mening over te 
geven. Alleen mijn vraag is dan: in hoeverre is het – zwart-wit gezegd – een praatclub 
met meningen hoe over je iets moet interpreteren? Iets wat niet per se alleen voor deze 
methode geldt. Of is het echt een bijbelstudie waarbij we soms ook echt Gods Woord 
daarin (willen) horen. Natuurlijk komt Gods Woord ook door mensen en kun je met 
elkaar tot antwoorden komen. Maar daarin heb ik puur de vraag – en dat doet geen 
afbreuk aan de werkvorm – is dit voldoende om te zeggen van: we hebben een 
bijbelstudieavond of een bijbelkringavond met elkaar gehad. Heeft God tot gesproken? 
Dus heeft het gewerkt... wat heeft gewerkt?  
 
KtV: Ik begrijp jouw punt inderdaad. Het hangt ook wel af van hoe je definieert hoe God 
spreekt. Je geeft ook aan dat het door anderen heen kan. Ik denk zeker dat het goed is 
om – als je bijbelstudie doet – andere vormen te kiezen waarbij je meer de tekst 
uitpluist. Terechte vraag. Daar zal ik in het eindverslag ook zeker op evalueren.  
 
Want wat wij op die avond met elkaar ook wel bespraken is dat er wel een vorm te 
verzinnen is dat iemand iets voorbereid en daar aan het eind nog iets over vertelt.  
 
KtV: Dat zou inderdaad interessant zijn om daar eens mee te experimenteren. Of aan het 
begin van de avond iets van uitleg. 
  
(6.) Hoe heb je de introductieavond ervaren? 
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KtV: In hoeverre heb je het gevoel dat je die avond nodig hebt gehad? 
 
Ik denk dat het een goede avond is om te hebben. Ik ben wel gewend met werkvormen 
te werken, ook vanuit de HGJB. Ook op van die conferenties waarin je met jongeren aan 
de slag gaat. Want dan doe je alles met werkvormen. Dat vind ik zelf heel leuk, dus dan 
schakel je wel snel, dus dan kan ik de tweede avond prima instromen. Ik denk dat je dit 
vooral binnen de PKN doet; als je het over een gemiddelde PKN-bijbelkring hebt, denk 
ik dat er mensen zijn die die verschillende werkvormen niet gewend zijn. Die doen het 
op precies dezelfde manier. Ze slaan er een theologisch boekje op na, er is verkondiging 
en mensen geven hun mening om het even zwart-wit neer te zetten. Die mensen 
hebben het zeker nodig. En dan vind ik het een heel goede manier. Wij hebben twee 
mensen, zoals X. Zij is iemand die vanuit die oude stempel komt en die ook niet heel 
snel haar eigen mening gaat geven. En misschien best wel moet wennen daaraan. Maar 
die zag ik een soort van opbloeien, die vond dat leuk. Ze zegt het zelf ook; ze vindt het 
lastig om te praten en haar mening te geven. Ze vindt het prima er gewoon bij te zitten 
en te horen wat wij zeggen. Terwijl hier ging ze gewoon lekker actief mee doen. Ze kon 
zichzelf zijn, dus dat vond ik wel heel leuk. De eerste avond was voor mij niet nodig maar 
ik vond het wel leuk om te doen omdat ik het voor het groepsproces interessant vond 
om te zien.  
 
KtV: Het verschilt ook per persoon. X. rolde er ook de tweede avond in en ik had het idee 
dat hij het prima oppakte.  
 
Overigens is dat ook leuk, omdat hij het persoonlijke meestal redelijk mijdt. Ondanks 
dat hij er de eerste keer niet was, waarin je kunt wennen, het bij hem blijkbaar wel 
werkt. Ik vond dat hij daar ook al dingen vertelde die ik niet had verwacht. Ook op basis 
van de vragen. Het was vrij makkelijk om bij mensen die minder persoonlijk zijn vragen 
te stellen. Je bent toch bang dat mensen dichtklappen of dat ze het verkeerd 
interpreteren. En ik denk dat de vorm eraan bijdroeg dat die vragen heel relaxed gesteld 
konden worden.  
 
KtV: Ook omdat je het indirect doet, omdat je het via je LEGO-bouwsel doet? 
 
Ja. Je kunt bij wijze van spreken via de LEGO praten.  
 
KtV: Dat is wel een veel gehoorde feedback. Dat is leuk. 
 
(7.) Heb je nog opmerkingen? 
Nee, ik denk ik niet. Ik ben echt wel super enthousiast. En volgens mij had ik in mijn 
enquête nog wel erbij gezet dat ik benieuwd ben hoe het is bij echt een wat meer 
degelijke, oudere groep. Hoe het bijvoorbeeld voor mijn ouders zou zijn. Doe je het ook 
nog bij zo'n groep? 
 
KtV: uitleg waarom niet binnen dit onderzoek. 
 
Ik denk dat het ergens best bepalend kan zijn voor je conclusies. Het klinkt misschien 
even gek, maar het zou zomaar kunnen zijn dat als je een of twee andere groepen erbij 
had dat je best een andere conclusie zou hebben. Je doet onderzoek. Waar geef je 
antwoord op met betrekking tot de vraag. Het is specifiek voor onze groep en de andere 
groep, gezien de generatie, allemaal wel mensen die de werkvorm oppakken en 
daarover praten. Je baseert daar de conclusie op.  
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KtV: uitleg onderzoek 
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Interview 8 
 
(1.) Hoe kijk je terug op de bijbelgesprekskringen waarin we gebruik hebben gemaakt 
van LEGO?  
Ik vind het een heel leuke werkvorm. Ik hou van werkvormen en als dingen anders zijn 
dan normaal. Voor mij waren andere werkvormen ook goed geweest, maar dit is wel 
weer lekker actief. Ik merk gewoon dat ik vooral na een lange dag thuis of op mijn werk 
bij een bijbelkring behoefte heb actief aan de gang gezet te worden. Bij alleen luisteren 
ben ik eigenlijk al weg. Voor mij zijn dit erg fijne avonden om erbij te blijven. Je moet 
mee. Moeten is niet negatief bedoeld. Ik vind het heel ontspannen op deze manier. Wat 
ik wel merk, is dat je er nog dieper op in kunt gaan, maar dat je ook denkt van we 
moeten ook nog langs alle anderen. Dat belemmert mij een klein beetje door te vragen 
bij anderen. Of om meer te vertellen.  
 
KtV: Kun je nog voor de geest halen wat je gebouwd hebt? 
 
Dat is wel grappig. Daar moet ik heel goed over nadenken. Wat was de eerste opdracht 
ook alweer die je gaf? Een inkomer. We konden zelf geen inkomer bedenken dus... 
 
KtV: Volgens mij heb ik toen bedacht om een compliment te geven of iets wat je 
waardeert. 
 
Oh ja, dat moesten we weer opruimen. Ik dacht dan kom ik vanzelf op het volgende dat 
ik gebouwd heb, maar dat is niet zo. Het was het verhaal van Zacheüs. Oh ja, ik weet 
weer wat ik gebouwd had. Het grappige is, als we een gewone bijbelkringavond hadden 
gehad dan weet ik niet of ik mijn antwoord nog geweten had. Ik ben een beelddenker. 
Door het beeld onthoud ik meer. 
 
KtV: Doordat je het nu voor je ziet, onthoud je het beter, bedoel je? 
 
Ja. Ik heb dat altijd al gehad. Als ik een preek luister of in het college zat, als ik 
aantekeningen maak en ik teken er iets bij, dan onthoud ik het toch beter. Ik had een 
huis gebouwd waar ik binnen bleef. Omdat... Het ging erover dat ik... Even denken hoe ik 
dat omschreven had. Dat ik niet zo wil evangeliseren doordat aan iedereen buiten te 
gaan vertellen. Ik merk dat ik mijn geloof heel sterk binnenshuis beleef. En dat ik het dak 
had opengehouden omdat ik wel gericht ben op God en Jezus, maar dat ik dat niet zo 
aan de buitenwereld laat zien. Volgens mij was dat een beetje de strekking. 
 
KtV: Ik kan me inderdaad het poppetje herinneren dat in het huisje stond. En dat je in 
die zin een link met Zacheüs had gemaakt doordat God jou wel aanspreekt.  
 
(2.) Heb je afgelopen twee weken nog nieuwe inzichten gekregen naar aanleiding van 
de laatste bijbelgesprekskring? Zo ja, welke? Zo niet, wat is daarvoor denk jij de reden?  
Ik heb er nog wel aan gedacht, maar niet dat ik echt stappen heb ondernomen zo van: 
daar wil ik iets mee doen. Ik heb er nog wel aan gedacht in hoeverre... Wij zijn samen als 
gezin echt aan het zoeken naar waar welke kerk en waar we op onze plek zitten. Dat is 
voor ons momenteel een zoektocht. Daar ben ik toch wel mee bezig en dat heeft daar 
ook mee te maken. Daardoor heb ik wel gedacht aan wat heb ik gebouwd, wat zegt dat 
over mij en waar wil ik naartoe? Maar het is niet dat ik daar antwoord op heb gevonden.  
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KtV: Kun je nog iets meer vertellen wat voor jou de link is tussen de zoektocht die je 
samen met je man doet en datgene wat je op de laatste avond gebouwd en verteld 
hebt. Hoe raakt dat aan elkaar? 
 
Omdat ik vind dat wij in de gemeente waar we nu in zitten dingen toch allemaal... laf is 
niet het goede woord, maar toch... een echt levendig geloof dat je het echt ervaart dat je 
zin hebt om naar de kerk te gaan. Dat mis ik gewoon een beetje. Dat ligt voor een groot 
deel aan mijzelf. Maar ook op de manier waarop het bij ons in de kerk is vormgegeven. 
En ik ben er ook heel erg naar aan het zoeken. Wat past bij mij en wat hoort bij mij? 
Vandaar dat ik het nu nog heel binnenshuis houdt voor mijn gevoel. Omdat ik ook niet 
dat enthousiasme heel erg heb nu om buitenshuis activiteiten voor mijn geloof te 
ondernemen of om gesprekken te voeren. Ook omdat je zelf niet alle antwoorden hebt. 
Die zul je ook nooit hebben, maar ik denk dat ik er toch naar op zoek ben. En er wordt 
gekscherend gezegd dat als je de levensfase van de dertig bijna bereikt, dan ga je over 
deze dingen twijfelen. We zijn heel erg aan het zoeken van waar we als gezin straks zijn. 
Onze zoon is nu nog klein, maar als hij straks wat groter is willen we niet van de ene naar 
de andere kerk hoppen.  
 
KtV: Het gaat niet alleen over jouzelf of je man maar ook over je zoon. 
 
Het gaat echt om ons alle drie, waar we alle drie op onze plek komen, waar we ook echt 
het gevoel hebben… ik geloof niet dat de ene gemeente het beter bij het rechte eind 
heeft dan de andere, maar ik geloof er wel in dat er voor iedereen een plek is om te 
geloven op de eigen manier, om het op de juiste manier te beleven. Nu is naar de kerk 
gaan meer een gewoonte dan dat ik het graag doe. Waarom ik het nu graag doe, is om 
mensen te ontmoeten.  
 
KtV: Bijzonder dat deze zoektocht bij jullie beiden terugkomt in het bouwsel van de 
laatste avond. 
 
(3.) Zijn er in de twee weken na de laatste bijbelgesprekskring nog nieuwe/andere 
gevoelens/ervaringen in je opgekomen? Zo ja, welke? Zo niet, wat is daarvoor denk jij 
de reden? 
/  
 
(4.) Heb je in de afgelopen twee weken concreet iets gedaan met hetgeen de laatste 
bijbelgesprekskring voor jou heeft opgebracht? Zo ja, wat? Zo niet, wat is daarvoor denk 
jij de reden? 
KtV: Je gaf net aan dat je nog niet echt concrete stappen hebt gedaan, maar je bent er 
wel mee bezig. Hoe kijk je daar nu tegenaan? 
 
Het actie ondernemen is iets wat ik heel vaak een beetje uitstel. Zo van, dat komt nog 
wel. Ik wil het er ook nog met X. over hebben. Misschien zitten we er allebei tegenaan te 
hikken. We hebben wel de afspraak gemaakt verschillende gemeentes te gaan 
bezoeken de komende maanden. Dus die afspraak is en voelt het daarom ook wel goed 
om het nu zo te laten. 
 
(5.) In welke mate heeft dit jou deze afgelopen tijd geholpen de Bijbel te verbinden met 
je leven als christen? 

□ 1        □ 2       □ 3       □ 4      □ 5      □ 6       □ 7       □ 8       □ 9     □ 10 
Helemaal niet  (aankruisen wat van toepassing is)                Heel sterk 
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Ik denk een 8. Ik denk dat dat is… Ik vind het een lastige vraag, want ik heb nu wel op 
mijn eigen manier de Bijbel geïnterpreteerd. Dus, de Bijbel is voor mij meer gaan leven 
op… Uhm, hoe leg ik dat uit… Ik heb de Bijbel nu zo gelezen, meteen met het beeld: 
wat kan ik ermee? Dat wil niet zeggen dat het ook zo bedoeld. Dat vind ik wel een beetje 
het gevaar aan deze methode. Je fantasie kan zo ver zijn eigen weg gaan, zonder dat je 
je erin hebt verdiept wat er nou eigenlijk bedoeld is. Dat vind ik op zich niet verkeerd, 
want zo ga je ook met elkaar het gesprek aan over hoe je leeft en hoe je tegen bepaalde 
dingen aankijkt en als je met mensen in gesprek gaat, kom je er waarschijnlijk achter: 
wat is nu precies belangrijk? Alleen, uhm, ik heb nogal wel fantasie. Als ik het lees dan 
zie ik hem al in de boom zitten en denk ik al aan die boom en bijvoorbeeld aan wat ik 
nog in de tuin moet doen. Ik kan heel ver van de Bijbel afdwalen en dan bijvoorbeeld 
iets bouwen wat ermee te maken heeft dat ik vind dat ik de tuin wat meer moet 
bijhouden. Snap je? Maar dat is een beetje mijn valkuil, dat ik heel snel gewoon afdwaal. 
 
KtV: Ja. Dat is in het algemeen ook een noot bij deze methode, dat als je wilt, je er 
helemaal je eigen interpretatie aan kunt geven. Daar zal ik zeker ook op terugkomen in 
het eindverslag, hoe je daar dan mee om kunt gaan. Tegelijkertijd ligt in deze methode 
ook dat de Bijbel kan spreken als je erin leest zonder dat je daar theoloog voor hoeft te 
zijn, of een uitgebreide uitleg bij krijgt. 
 
Ik weet ook niet of het specifiek deze methode is. Ik merk gewoon dat bij werkvormen 
waarbij je bijvoorbeeld plaatjes moet uitzoeken of waar je dingen kort op moet 
schrijven en dat bespreek je dan met elkaar en kun je het ook weer aanpassen… dat 
werkt voor mij goed om de Bijbel dichterbij te laten komen. Dit cijfer geldt voor mij dan 
meer voor een actieve werkvorm an sich dan specifiek voor dit LEGO-iets. Trouwens, de 
eerste avond had ik een ander zakje met dingetjes, met andere vormpjes er ook in… en 
als ik dan iets moeilijk vond om te verbeelden, dan ga je toch heel erg kijken naar wat 
voor steentjes je hebt en daar iets omheen bouwen. Ik ben zelf gewoon nieuwsgierig, 
dat als ik dezelfde vraag had gekregen, maar dan met een ander zakje LEGO of ik dan 
hetzelfde had gebouwd of toch iets anders? Dat is lastig… 
 
KtV: Je bent de eerste die dit noemt, maar het is wel een heel interessante vraag. Er is 
interactie tussen jouzelf, je verhaal en datgene waarmee je bouwt. Het zou een 
onderzoek op zich zijn of de LEGO-blokjes die je hebt nog van invloed zijn op je verhaal. 
 
Het lastige is natuurlijk dat je dan je verhaal al gedaan hebt… Maar wie weet zou het 
veranderen als je er andere bokjes bij geeft. 
 
KtV: De methode schrijft voor dat je mensen sowieso niet alleen blokjes moet geven, 
maar ook allerlei extra materiaal. 
 
Ja, dat is ook zo. Ik moet ook zeggen dat ik voor mijn gevoel weinig extra’s heb gebruikt. 
Ik weet het niet zo heel goed meer. Maar het is wel zo dat door het materiaal je fantasie 
geprikkeld wordt. Voor mij werkt dat zo, om mijn werkt dat zo om mijn verhaal in te 
kaderen. Dat ik dingen zie en denk: nee, dat doe ik er toch niet bij, maar goed… 
 
KtV: Dat is ook wel een gedachte van deze methode, dat je je laat inspireren door de 
materialen die je hebt. Het is grappig dat je dat ook zo heel specifiek benoemd. 
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(6.) Hoe heb je de introductieavond ervaren? 
KtV: Doel was deelnemers wat vaardigheden geven om gevoel te krijgen met het 
bouwen in metaforen. Had je het gevoel dat je die eerste avond nodig had of niet? 
 
Nou, nee, ik denk het niet… Nou, ik vond het wel prettig, maar ik denk dat je het ook wel 
als korte introductie kunt doen steeds aan het begin voor de werkvorm waar je een 
avond mee begon. Ik denk dat dat op zich ook wel werkt. Ik vond het bijvoorbeeld wel 
een meerwaarde dat je ook bij anderen even ziet hoe zij het doen. De een die bouwt in 
een heel plat vlak. De ander bouwt heel figuurlijk, de ander heel letterlijk. Het helpt om 
te zien: oh ja, zo zou je het ook kunnen doen. Ik had verwacht het heel makkelijk te 
vinden, maar k vond het echt wel moeilijk.  
 
KtV: Het bouwen met LEGO op de avonden vonden je moeilijk? 
 
Ja, soms was het worstelen van: hoe moet ik dit nou bouwen? En dan zie je bij een 
ander hoe die iets gedaan heeft en dan denk je: oh ja, zo kan het natuurlijk ook. 
 
KtV: Had dat te maken met hoe je iets wat je in je hoofd had… 
 
Ja, gewoon, het vertalen van iets wat ik in mijn hoofd had naar de LEGO-blokjes. Dus, en 
het grappige was, dat we met deze groep al wel heel lang bij elkaar zitten als bijbelkring 
en dat er mensen waren van wie ik het gevoel dat ze het lastig zouden vinden, die deden 
het echt met gemak! Dus, ik vond dat zelf een leuk inzicht, zo van oh?! 
 
(7.) Heb je nog opmerkingen? 
KtV: Of bepaalde vragen? 
 
Ik ben wel nieuwsgierig wat er gebeurt als je dit doet met mensen die je niet kent. Als je 
het doet met mensen die je voor het eerst ontmoet. Ik denk dat het daar een heel goede 
werkvorm voor is. Dat het dan nog makkelijker is. Ik denk bijvoorbeeld aan een 
gemeenteavond bij ons in de kerk, die heel groot is, dat je dan in groepjes bij elkaar gaat 
zitten, dat je dan al snel een geforceerd gesprek kan hebben. Lijkt me ideaal als we dan 
LEGO zouden hebben. Ik ben daar wel nieuwsgierig naar, wat er gebeurt als je het bij 
verschillende soorten groepen gaat doen deze methode.  
 
KtV: Heel interessant inderdaad. Ik heb nu met groepen gewerkt die zich aanboden. In 
beide groepen kende iedereen elkaar al geruime tijd en de leeftijd was ongeveer 
hetzelfde. Maar voor een vervolgonderzoek… Ik had dit wel in tien groepen willen doen, 
maar dat was niet haalbaar. 
 
Nee, dat is ook zo. Ik vond het in ieder geval heel fijn om te doen. 
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