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Dankwoord

Een solovoorstelling in het theater wordt gedragen door de energie van vele 
medewerkers achter de schermen. Zo is het boek dat voor u ligt een soloproject dat 
met steun van velen tot stand is gekomen. Deze ondersteuning stemt mij tot grote 
dankbaarheid.
 De zeer royale steun van de Sierra Foundation gaf me de moed aan dit 
project te beginnen. Ik wist dat ik daardoor voor langere tijd brood op de plank zou 
hebben – mét kaas en tomaten. De uitgave van het boek werd mogelijk door giften 
van onder anderen de Dr. M. van Wichenstichting en Stichting Zonneweelde. Mijn 
vader Aart Beurmanjer verblijdde me met een aantal letterlijk uit zijn sok getrokken, 
van zijn zakgeld gespaarde bankbiljetten “zodat het boek er goed uit kan komen te 
zien”. In krappe tijden sprong Dr. Agneta Schreurs-Talen bij “omdat ik uit ervaring 
weet hoe spannend het is een dergelijk project te voltooien als je er ook nog bij 
moet werken”. Een crowdfundingsactie leverde hartverwarmende reacties op van 
cursisten, vrienden en familie. Heel veel dank aan met name: Eveline Bersma, Frans 
en Irma Beurmanjer, Ruud Bosma, Heleen van Diggele, Marjolijn den Dulk, Cocky 
Fortuin-van der Spek, Fieke Klaver, Hanny Knol, Steven de Koning, Marjanne 
Koops, Wies en Wim Kuiper, Tineke van Lente, Katrin Meinhard, Eddy Reefhuis, 
Vera Rosenboom, Gerrit Rot en Lineke Kleemans, Gozien van der Schans, Leonie 
van Straaten, Petra Tasseron, Aart en Rian Wolst. Hun steun maakte me duidelijk 
dat dit project draagvlak heeft!  
 Mijn onderzoek naar bibliodans als methode voor spirituele vorming zou 
niet voltooid zijn, als niet Anne-Marie Korte me met haar immer stimulerende 
opmerkingen had begeleid over bergen en dalen. Ze leefde me het plezier in de 
interdisciplinaire wetenschapsbeoefening voor. Met nieuwsgierige vragen over mijn 
manier van werken en over de samenhang tussen de verschillende disciplines, als 
ook met vragen om aan te scherpen wat ik bedoelde, hielp ze me te groeien in mijn 
rol als onderzoeker. Ook Evert Jonker wil ik hartelijk danken voor zijn bijdrage 
aan mijn vorming tot wetenschapper. Hij bracht me op het spoor van Browning en 
Graham, Ward en Walton en herinnerde me met zijn vragen aan de theologische en 
spirituele aspecten van het onderzoek. Omdat dit langer duurde dan verwacht, werd 
de termijn waarin hij kon optreden als co-promotor helaas overschreden. Zo werd 
hij de eerste en belangrijkste meelezer. Samen met Anne-Marie nodigde hij me steeds 
weer uit mijn drang om bibliodans te rechtvaardigen los te laten en juist te geuren 
met de vondsten die ik tijdens het proces van theoretische verheldering deed. Prof. 
dr. H. Alma, prof. dr. C. Bakker, prof. dr. A. B. Merz, prof. dr. M. N. Walton en prof. 
dr. T. Quartier, allen lid van de leescommissie, dank ik hartelijk voor hun zorgvuldige 
lezing van het manuscript. 
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Dankwoord

De eenzaamheid van het project werd verlicht door de leden van het 
NOSTER multidisciplinair onderzoeksseminar in religie, theologie en gender en 
de collega’s van de OPP (Onderlinge Promotie Promotie). Ik heb genoten van de 
nieuwsgierigheid naar en betrokkenheid op elkaars werk. De belangstelling van mijn 
collega’s van Stichting de 7evende Hemel en het samen spelen en dansen gaf me 
energie om vol te houden. De morele steun van cursisten, vriendinnen, vrienden 
en familie hielp me door dorre tijden heen. Het stemt me verdrietig dat mijn vader 
en moeder de voltooiing van het proefschrift niet meer meemaken. Hoewel ze het 
niet altijd konden volgen, zijn ze steeds vol belangstelling geweest voor wat me bezig 
hield. 

De ondersteuning bij praktische zaken was van onschatbare waarde. Het 
Ignatiushuis in Amsterdam en de Emmauspriorij in Maarssen verleenden gastvrijheid 
als ik ongestoord wilde werken. Leonie van Straaten las het manuscript grondig door 
en behoedde me voor al te ingewikkelde zinsconstructies. Lema Salah hielp me 
voetnoten en literatuurlijst op orde te brengen. Katrin Meinhard en Regine Willemsen 
vertaalden de samenvatting in respectievelijk het Duits en het Engels. Het zoeken 
naar de juiste woorden in een andere taal bracht me opnieuw verheldering over wat 
ik bedoel te zeggen. Manna Bronkhorst corrigeerde nauwkeurig de drukproeven. 
Anouk Overbeek verzorgde het speelse knipsel-kunstwerk voor het omslag. Dullyna 
van de Herik van Uitgeverij Narratio in Gorinchem loodste me rustig langs de mij 
onbekende weg van manuscript naar boek. 

Tenslotte: dit project komt ten diepste voort uit dankbaarheid voor het 
geschenk dat mij in het dansen en in het kunnen ontwikkelen van bibliodans is 
gegeven. Daarom besluit ik met een tekst van Symeon de Nieuwe Theoloog (949-
1022), die ik vond in het hymnenboek van de zusters Clarissen in Megen: 

O Scheppende Drie-eenheid van het heelal, 
 o mijn God aller dingen leven,

hoe u geheel ontdekken,  
Gij die mij in u draagt?
Wie zal mij verlenen U te beminnen
Gij die ik in mij draag.1

1 Symeon de Nieuwe Theoloog. Hymnen. Vertaald door Marcela Troosters. Kapellen, Uitgeverij 
Patmos, 1987, p. 124. Deze is op muziek gezet door zuster Agatha, Benedictines in het 
Liobaklooster in Egmond-Binnen. 
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1. Introductie in het onderezoek

1. Introductie in het onderzoek

Dit onderzoek betreft de theoretische verheldering van bibliodans als methode voor 
spirituele vorming. Deze verheldering geef ik aan de hand van de beschrijving van 
het voorbereidingsproces en de bijbehorende programmaontwerpen van enkele 
bibliodanssessies die ik zelf gegeven heb. Bibliodans is een door mij ontwikkelde, aan 
bibliodrama verwante methode. Het betreft een vorm van geïmproviseerd dansen 
naar aanleiding van Bijbelse teksten en thema’s die kan worden ingezet als speelse 
vorm van bezinning, bij het ontwikkelen van danspresentaties in vieringen, als vorm 
van pastorale begeleiding of als methode voor spirituele vorming. Sinds 1983 geef 
ik bibliodansworkshops in kerken en instellingen met een christelijke achtergrond 
en organiseer ik trainingen voor mensen die bibliodanssessies willen ontwerpen en 
begeleiden.2

 Bibliodans is in kerk en theologie een relatief onbekend verschijnsel. 
Daarom begin ik dit hoofdstuk met een korte beschrijving van een bibliodanssessie, 
gevolgd door mijn motivatie voor het doen van dit onderzoek.3 Vervolgens schets ik 
een aantal in het discours over dans en kerk voorkomende thema’s. De beschrijving 
van een bibliodanssessie en de schets van het discours vormen de achtergrond voor 
het formuleren van de doelstelling en de vraagstelling van het onderzoek. Na een 
verantwoording van de door mij gevolgde werkwijze besluit ik met een vooruitblik 
op wat ik in de volgende hoofdstukken aan de orde stel. 

1.1 Beschrijving van een bibliodanssessie

Een bibliodanssessie komt meestal tot stand als een kerkelijke gemeente, 
levensbeschouwelijke instelling of organisatie zoekt naar een mogelijkheid om een 
door hen gekozen thema op een andere dan de gebruikelijke manier uit te diepen. In 
overleg met de uitnodigende instantie kies ik een bij het thema passende Bijbeltekst. 
Vervolgens is het zoeken naar een ruimte waarin gedanst kan worden. 

2 Mijn dansworkshops heb ik lange tijd onder verschillende namen aangekondigd, bijvoorbeeld 
als dans in de liturgie of als dans en meditatie. In het kader van dit onderzoek heb ik definitief 
gekozen voor de naam bibliodans.

3 Voor wie via bewegende beelden een indruk wil krijgen van wat bibliodans behelst, verwijs ik naar 
Beurmanjer, Riëtte. “Dance to Psalm 23.” www.youtube.com/watch?v=5V4JDoBhykI.  
Dit filmpje bevat een gestileerde vormgeving van het proces dat een bibliodansbeoefenaar door-
maakt. Zij leest de tekst, danst naar aanleiding van de beelden, proeft en articuleert wat het in haar 
oproept, danst dat uit, gaat terug naar de tekst, kiest op grond van wat in haar opkwam een nieuw 
deel van de tekst, danst, proeft, leest, danst. Deze cyclus kan zich verschillende malen herhalen. 
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1. Introductie in het onderzoek

De ene keer is dat een sfeervol verlichte, lege ruimte in een kapel of kerkruimte, een 
andere keer in een lokaal of conferentieruimte waar de stoelen weggeruimd en de 
vloer nog geveegd moet worden. Meestal zijn het vrouwen die zich aanmelden om 
mee te doen. Ze komen vaak aarzelend en onwennig binnen. Ze zijn niet vertrouwd 
met dans als een vorm van bezinning, maar hun nieuwsgierigheid naar wat het 
dansen hen brengen zal, helpt hen over de drempel. Na een korte kennismaking met 
elkaar volgt een aantal oefeningen om het lichaam op te warmen en in beweging 
te komen. Daarna geef ik aanwijzingen voor een zogenaamde bewegingsexploratie. 
Door te spelen met variaties in beweging, ritme, het gebruik van ruimte en kracht 
raken de deelnemers vertrouwd met het improviserend dansen. Wat zij daarin aan 
bewegingsmogelijkheden ontdekken, kunnen zij inzetten als zij gaan dansen naar 
aanleiding van de tekst. Dan lees ik een deel van de Bijbeltekst en geef ik enkele 
aanwijzingen aan de hand waarvan de deelnemers improviserend de tekst in dans 
kunnen verbeelden. Het kan gaan om solo’s, duetten of dansen in grotere groepen. 
Vervolgens geef ik hen de gelegenheid in stilte na te gaan wat het dansen bij hen 
opriep aan gewaarwordingen, gevoelens, herinneringen en associaties en die met 
enkele woorden met elkaar te delen. Deze cyclus van lezen van de tekst, dansen 
en uitwisselen van ervaringen kan enkele keren herhaald worden. Het programma 
wordt afgerond met de vraag om in een contemplatieve dialoog of aan de hand van 
een tekening te verwoorden wat het dansen aan betekenis heeft opgeroepen: een 
inzicht over de tekst of over henzelf in relatie tot zichzelf, anderen of de goddelijke 
dimensie van hun bestaan, een verlangen, een gebed....  

1.2 Motivatie voor het onderzoek

Iedere keer weer ben ik blij verrast door wat ik in een danssessie zie gebeuren. 
Mensen beginnen, soms houterig, te bewegen en ineens worden hun bewegingen een 
dans. Ze ontwikkelen aandacht voor wat er in hun lichaam gebeurt en voor wat de 
beweging in hen oproept. Soms zie ik zacht glimmende, glunderende mensen, soms 
zwetende, dampende, ‘vleselijke’. Soms is de sfeer in de ruimte feestelijk en vrolijk, 
dan weer stil, ingekeerd en meditatief. Deelnemers vertellen me hoe de dans maakte 
dat ze iets in de tekst ontdekten dat ze niet eerder gezien hadden. Of dat hen tijdens 
het dansen iets te binnen viel dat belangrijk is voor hoe ze leven. En soms hebben de 
dansers en ik het gevoel dat er in dat alles een ‘aanwezigheid’ is, een diepe beweging 
van leven, die het hele gebeuren draagt. Dat er ‘een geest waait’, die ik verbind met 
de God die in de tekst waarmee we werken naar voren komt. Het verbaast me: 
wij, dansers en begeleider, zijn allemaal heel actief. Als begeleider ontwerp ik naar 
aanleiding van een tekst een dansprogramma en ik leid de deelnemers daar doorheen. 
De dansers dansen, worden zich gewaar wat de dansen teweegbrengen, geven daar 
taal aan, leggen verbindingen met hun leven. En in dat alles gebeurt soms iets wat 
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we niet voorzien hebben, iets wat zich aan onze greep onttrekt, iets wat ik benoem 
als ‘goddelijke aanwezigheid’.4 Al geef ik al jaren dansworkshops, nog steeds ben ik 
verwonderd over wat er in de danssessies gebeurt. Wat maakt dat de methode van 
bibliodans die ik ontwikkeld heb, zo veel te weeg brengt? Hoe is het mogelijk dat dit 
allemaal gebeurt? Wat is de rol van mij als begeleider en wat die van de dansers? Wat 
is de rol van de tekst en de dans? Wat kan een bibliodanssessie betekenen voor de 
spirituele ontwikkeling van de deelnemers? 

1.3 Thema’s in het discours over dans in kerkelijke setting 

Bibliodans maakt deel uit van een jong corpus van dansvormen in de christelijke 
traditie. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw is een beweging op gang gekomen 
van christenen voor wie dansen een belangrijk onderdeel is van hun gelovige praktijk. 
Geïnspireerd door dansstijlen uit de hun omringende cultuur hebben zij dansvormen 
ontwikkeld als liturgische dans, sacrale dans, bibliodans, praise, verkondigingsdans, 
Dans!kerk en dergelijke.5 De dansvormen hebben een bescheiden plaats veroverd op 
het kerkelijk erf en in instellingen met een christelijke achtergrond.

Er is een groeiend aanbod van literatuur over het dansen in kerkelijke 
setting. Er verschijnen niet alleen boeken met suggesties voor de praktijk met een 
begin van theoretische reflecties, maar ook literatuur waarin men op academisch 
niveau reflecteert over de betekenis van de in kerken voorkomende danspraktijken. 
In de volgende paragrafen geef ik uit zowel op de praktijk gerichte als academisch 
literatuur een aantal thema’s weer die raken aan dit onderzoek: de relatie tussen 
dans en Bijbel, die tussen dans en God en de betekenis van de dans voor kerkelijke 
praktijken en voor de spirituele vorming van de deelnemers.

1.3.1 Dans en Bijbel 
Omdat gelovige danspraktijken in kerkelijke context vaak op weerstand stuiten, wijst 
men als rechtvaardiging ervan graag naar Bijbelteksten waarin sprake is van dans. In 
op de praktijk gerichte literatuur verwijst men naar de dans van Mirjam bij de Rode 
Zee, die van David voor de ark of psalmteksten waarin de dichter of het volk dansend 
worden uitgetekend.6 Daarnaast wordt de Bijbel gepresenteerd als inspiratiebron 

4 Met schroom gebruik ik het woord ‘God’. Het roept bij mij beelden op van een mannelijke 
persoon, van onbeweeglijkheid, van mensen die denken God in hun broekzak te hebben. In het 
dansen heb ik ervaren dat God zich op vele manieren kan voordoen, in beweging is en zich aan 
mijn greep onttrekt. Om het bewustzijn daarvan bij mijzelf en bij de lezer wakker te houden zal 
ik naast het gangbare woord ‘God’ ook termen als ‘de godheid’ of ‘goddelijke dimensie’ bezigen.

5 Zie voor een uitgebreid overzicht hiervan hoofdstuk 2.
6 La Rivière, Leen. Pas de deux. Overdenkingen voor hen die in dans, mime, ballet en alle overige 

theaterkunsten actief zijn. Rotterdam, Christian Artists, z.j., p.4; Amsterdam, Marian van. Dans 
binnen de liturgie? Heeswijk-Dinther, Uitgeverij Abdij van Berne, 1995, p. 13; Dalen, Martine 
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voor dansopdrachten en de dans als een bewogen lezing van de tekst, die leidt tot 
een nieuwe, doorleefde betekenis. Taussig bijvoorbeeld zet passages uit de Bijbel op 
een rij die hij geschikt acht om in dans te vertolken.7 Ook Tucker en Freeman zien 
de Torah als inspiratiebron voor dansopdrachten. Zij menen dat de daaruit volgende 
dansen leiden tot nieuwe midrashim: teksten waarin ‘gaten in de tekst van de Torah 
worden gevuld met woordspelen, verbindingen naar hedendaagse kwesties, uitleg 
over Joodse waarden enzovoort’.8 Schroeder noemt het dansen naar aanleiding van 
Bijbelteksten een vorm van lectio divina. Zij ziet Bijbelteksten als een in metaforen 
weergegeven ervaring van vroegere gelovigen met God. Dansen omschrijft zij als een 
manier om deze metaforen te belichamen waardoor men het Woord van God op een 
diep niveau kan ontmoeten.9 

Ook in academische literatuur ondersteunt men het goed recht van de dans met 
een beroep op de Bijbelse teksten. Davies schrijft de kerkelijke weerstand tegen het 
dansen toe aan de invloed van een verkeerd begrepen paulinisch onderscheid tussen 
geest en vlees en Plato’s ideeën over lichaam en geest. Hij brengt daar tegenin dat 
het dansen goed past bij de Hebreeuwse manier van denken in het Oude Testament 
die het lichamelijk leven serieus neemt. Volgens hem verwijst men bij het afwijzen 
van het dansen onterecht naar Paulus’ afwijzing van ‘het vlees’: deze bedoelt daarmee 
niet het lichamelijke leven op zich, maar een omgang met het lichaam dat ‘van God 
los’ is.10 Ook Gruber en Pfaff ondersteunen het beroep op een Bijbelse danstraditie. 
Gruber verzamelt de Hebreeuwse en Griekse werkwoorden in de Bijbel die duiden op 
dansbewegingen en gaat na of ze als letterlijke weergave van dansbewegingen gelezen 
kunnen worden of slechts metaforisch een emotionele staat aanduiden.11 Pfaff gaat 
na bij welke gelegenheden er werd gedanst en geeft zo aan welke dansgenres er te 
vinden zijn. 

van. “Bijbelteksten met dans, vlaggen en uitingen van aanbidding.” www.aanbiddingsdans.nl/
pages/bijbel-en-dans/dansbijbelteksten.php.

7 Taussig, Hal. “Dancing the Scriptures.” Dance as Religious Studies,  Doug Adams, en Diane 
Apostolos-Cappadona, red. New York, Crossroad, 1990, pp. 67-79.

8 Tucker, Joanne, en Susan Freeman. Torah in Motion. Creating Dance Midrash. Denver, A.R.E. 
Publishing Inc., 1990, pp. xiii-xiv. 

9 Schroeder, Celeste Snowber. Embodied Prayer. Harmonizing Body and Soul. Liguori, Triumph 
Books, 1995, pp. 108 en 54. 

10 Davies, John Gordon. Liturgical Dance. An Historical, Theological and Practical Handbook. 
Londen, SCM Press Ltd., 198, pp. 85-91.

11 Gruber, Mayer I. “Ten Dance-Derived Expressions in the Hebrew Bible.” Dance as Religious Studies, 
Doug Adams, en Diane Apostolos-Cappadona, red.. New York, Crossroad, 1990, pp. 48-66.
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Zij vindt vreugdedansen bij de terugkeer van de verloren zoon, overwinningsdansen 
na een veldslag zoals de dans van Mirjam aan de Schelfzee, die van Jephta’s dochter 
na de overwinning van haar vader, die van de vrouwen die David na zijn overwinning 
op de Filistijnen tegemoet komen en die van vrouwen en mannen na de moord op 
Holofernes door Judith. Ook vermeldt zij liturgische dansen in de tempel.12 

Er zijn echter ook kritische geluiden te horen over de manier waarop men 
een beroep doet op Bijbelteksten om het dansen te rechtvaardigen. Vogler benadrukt 
dat het dansen in de Bijbel slechts een verschijnsel in de marge is.13 Rosenstock 
laat zien dat Davids dans voor de ark een dubbelzinniger betekenis heeft dan de 
gelovigen, die zich hierop beroepen, zich realiseren. In een onderzoek naar Davids 
dans in relatie tot de omringende cultuur concludeert hij dat deze, meer nog dan 
een vreugdedans voor God, een parodistische vruchtbaarheidsdans is, die een verhit 
debat over fallische macht, naaktheid, de glorie van God en overspel uitlokt. 14 Tercic 
wijst erop dat men vaak selectief naar teksten over dans kijkt en niet die dansen 
vermeldt die een plaats hebben in afgodendienst, bijvoorbeeld de dans rond het 
gouden kalf of dansen die leiden tot iemands dood, zoals die van Johannes de Doper 
naar aanleiding van de dans van Salome. Hij vergelijkt de dans van Mirjam met die 
rond het gouden kalf: de eerste is gericht op God en de tweede leidt van God weg. 
Zo komt hij tot een criterium voor het juiste gebruik van dans in een christelijke 
context. Toetssteen is de vraag: is het dansen een manier om God voor zijn weldaden 
te danken of probeert men deze via bezwerend dansen in de macht te krijgen?15 

Over het dansen als een manier van lezen van Bijbelteksten is nog weinig  
academische literatuur te vinden. McMillan heeft een begin gemaakt door Adrian 
Howell’s performance Footwashing for the Sole (2009) te bestempelen als een vorm 
van kinesthetische hermeneutiek, een manier om de Schrift op lichamelijke wijze 
te interpreteren.16 Hij beschrijft de traditie van Bijbelse teksten als een lichamelijk 
gebeuren. Het oorspronkelijke gebeuren, de mondelinge overlevering, het op schrift 
stellen en het lezen ervan, de rituelen of voorstellingen waarvan de tekst deel uitmaakt, 
vormen een reeks van performances waarbij steeds het lichaam van de deelnemers 

12 Pfaff, Petra-Christina. Beweg Gott und Mensch. Grundzüge einer Theologie der Bewegung und 
kreativen Didaktik des Tanzes im Kontext von Schule und Gemeinde. Leipzig, Evangelische 
Verlagsanstalt, 2006, pp. 37-48.

13 Vogler, Gereon. “Einführung.” Tanz und Spiritualität. Gereon Vogler, et al. Mainz, Matthias-
Grünewald-Verlag, 1995, p. 10.

14 Rosenstock, Bruce. “David’s Play. Fertility Rituals and the Glory of God in 2 Samuel 6.” Journal 
for the Study of the Old Testament, jrg. 31, nr. 1, 2006, pp. 63-80. 

15 Tercic, Hans. “De religieuze dans als theologisch en liturgisch-spiritueel thema.” Collationes, 
Vlaams Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal, jrg. 34, nr. 2, 2004, pp. 179, 180, 191.

16 De performance is gebaseerd op evangelieverhalen waarin een vrouw Jezus’ voeten wast en Jezus 
die van zijn leerlingen en het ritueel van Witte Donderdag waarin de priester de voeten van 
gelovigen wast. 
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betrokken is. De lichamelijke betrokkenheid levert geen abstracte kennis van waar 
het over gaat (volgens McMillan in het geval van de voetwassing over nederigheid), 
maar kennis van het hoe en wat daarvan. Deze kennis is waardevol, maar niet alleen-
zaligmakend: het is belangrijk die een plaats te geven te midden van andere manieren 
van lezen van een tekst. Met de term flirten met de mogelijkheid van een theologiserend 
lichaam wil hij de dubbelzinnigheid van het waarderen en relativeren van de kennis 
die het lichaam de theologie biedt, benoemen. In deze dubbelzinnigheid kunnen het 
lichaam en de dans een bijdrage leveren aan de wetenschappelijk exegese van Bijbelse 
teksten.17

1.3.2 Dans en God
Soms rechtvaardigt men in de op de praktijk gerichte literatuur het dansen in 
kerkelijke setting met een verwijzing naar de lichamelijke aspecten van de Drie-
eenheid. Als God de schepper is van het lichaam, als God in Jezus het lichamelijke, 
menselijke bestaan serieus neemt en als de Heilige Geest als adem van God mensen 
beroert, waarom zou men dan niet dansen?18 Ook beroept men zich wel op het 
begrip perichoresis, de enige notie in de christelijke traditie waarin God, de drie-ene, 
dansend wordt voorgesteld.19 Daarnaast tekent zich een andere lijn af waarin men 
de dans schetst als een lichamelijke wijze om zich met God te verhouden, als een 
bewogen vorm van bidden. Dit gebeurt vooral in de reflectie over liturgische dans: 
de dans kan een kyrie zijn, een gloria, een dankgebed of een lofprijzing.20 Schroeder 
schildert de dans als iets waarin men, bijvoorbeeld in het ervaren van de adem, aan 
den lijve kan ondervinden hoe God zich met mensen verbindt.21 Ook Sudbrack 
noemt dansen bidden: een ‘God vinden in alle dingen’, tot in de bewegingen van het 
eigen lichaam toe.22

17 McMillan, Christopher-Rasheem. “Performing the sacred archive. Discourses on reconstruction, 
documentation and biblical interpretation.” Journal for Dance, Movement and Spiritualities, jrg. 
1, nr. 2, 2014, pp. 329-346.

18 Zie bijvoorbeeld: Beurmanjer, Riëtte. “Wat dansen doet.” Berichten uit de 7evende Hemel. 
Feestboekje met aantekeningen uit de praktijk van mensen op de speel- en dansvloeren van de kerk, 
Bas van den Berg, et al. red. Utrecht, de 7evende Hemel, 2004, p. 15. 

19 Osgood, Kevin. “Perichoresis presents Re-vive (to live again).” www.youtu.be/l8bLi7I54Is. 
20 VerEecke, Robert. “Liturgical Danced Prayer.” Introducing Dance in Christian Worship. Gagne, 

Ronald, et al. Washington, The Pastoral Press, 1984, pp. 131-147; van Amsterdam 1995, p. 87; 
Beurmanjer, Riëtte. “Ritueel en dans. De eerste stap.” Ritueel bestek. Antropologische kernwoorden 
van de liturgie, Marcel Barnard, en Paul Post, red. Zoetermeer, Uitgeverij Meinema, 2001, pp. 
112-113; Bouwman, Kitty. “Dans en spiritualiteit.” Werken met spiritualiteit, Kitty Bouwman, 
en Kick Bras, red. Baarn, Ten Have, 2001, pp. 320-324. 

21 Schroeder 1995, pp. 21-47. 
22 Sudbrack, Josef. “Tanzen als beten. Eine Aufgabe für das christliche Leben von heute.” Tanz und 

Spiritualität, Gereon Vogler, et al. Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag, 1995, pp. 106-107.
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Ook in de academische literatuur verwijst men ter rechtvaardiging van het dansen 
naar de lichamelijke aspecten van God en het begrip perichoresis. Tercic vertaalt het 
begrip met: om elkaar heen dansen. Hij schildert de drie personen van de drie-ene 
God als verwikkeld in een dans met elkaar.23 Deze uitleg wordt echter betwist door 
Brown, die zijn aanvankelijke enthousiasme daarvoor als een jeugdzonde bestempelt 
en op filologische gronden concludeert dat perichoreoo niet ‘dansen’, maar ‘voortgaan’ 
betekent en niet met dans in verband gebracht kan worden.24 Daarnaast stellen 
verschillende auteurs vragen over de rol die men het dansen toekent in de betrekking 
tussen mens en God. Is men niet te veel op de natuur of op het gevoel gericht en te 
weinig op God?25 Vergeet men in het verlangen naar psychisch welbevinden en uit 
verzet tegen de Verkopfung van geloof en theologie niet zorgvuldig te kijken naar de 
theologische noties die in de gepraktiseerde dansvorm meekomen?26 Stelt men niet 
te makkelijk een symbool in relatie waarmee men danst, gelijk met de sfeer van God 
of Jezus Christus en denkt men niet te makkelijk dat het dansend belichamen van 
Bijbelse teksten of symbolen automatisch tot religieuze ervaringen leiden? Loopt 
men kortom niet het gevaar ten prooi te vallen aan het idee van de maakbaarheid van 
spirituele en religieuze momenten en afbreuk te doen aan dat van ‘Unverfügbarkeit 
der götllichen Offenbarung’?27 Het initiatief voor de openbaring ligt immers bij 
God, de mens is de ontvanger ervan en kan er slechts mee instemmen.28 

1.3.3 Dans en kerkelijke praktijken 

• Vieren, leren, helen
Degenen die dansactiviteiten in kerkelijke setting aanbieden, bevelen deze aan om 
de functie die zij kunnen hebben bij uiteenlopende aspecten van het kerkelijk leven: 
vieren, leren, helen en de spirituele vorming van gelovigen.29 Kobus, Kane, Berger en 
Van Amsterdam schrijven over wat het dansen in liturgisch opzicht te bieden heeft. 
Dansen kan een manier zijn om zich in dienst te stellen van de verkondiging van het 
Woord.30 Ritme en gelijkvormige bewegingen vormen de individuele deelnemers tot 

23 Tercic 2004, p. 186. 
24 Brown, David. God and Grace of Body. Sacrament in Ordinary. Oxford, Oxford University Press, 

2007, p. 89.
25 Blankesteijn, Hans. “Dansen naar het pijpen van de kosmos.” Rondom het Woord, theologische 

etherleergang, jrg. 31, nr. 2, 1989, p. 68 en Blankesteijn, Hans. “Dansen op de lange baan. 
Rondom het Woord, theologische etherleergang, jrg. 31, nr. 2, 1989, p. 71. 

26 Vogler 1995, p. 17. 
27 Pfaff 2006, p. 189. Ze spreekt hier naar aanleiding van respectievelijk sacrale dans en 

Ausdruckstanz.
28 Blankensteijn 1989, p. 71; Pfaff 2006, p. 159.
29 Beurmanjer 2004, p. 13.
30 Kobus, A. ‘Bewegen in de adem van God (4)’’ Rondom het Woord, theologische etherleergang, jrg. 

24, nr. 3, 1982, p. 26. 
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een gemeenschap.31 Het dansen helpt gelovigen met hun hele wezen aanwezig te zijn.32 
Het helpt hen tot gebed en aanbidding te komen33 en momenten van het schone, het 
goede en een intens leven deelachtig te worden.34 Blogg spreekt over dansen als een 
manier om inhoudelijke, praktische en existentiële kennis te verwerven, ook kennis 
met betrekking tot God.35 Men prijst de dans aan om zijn helende kwaliteiten. 
Deze helende kracht ziet men enerzijds in het feit dat het dansen, door ruimte 
te geven aan lichamelijke gewaarwordingen en gevoelens, tegenwicht biedt tegen 
een culturele nadruk op ratio.36 Daarnaast ziet men dansen als een vorm, waarin 
heling plaats vindt van gebrokenheid die mensen in het leven opdoen. Van Asselt-
de Bruijn bijvoorbeeld, ziet in de therapeutisch-pastorale dansvorm die zij aanreikt 
een oefening in het omgaan met pijn en ongemak, in het besef dat God in Jezus alle 
moeiten van het menselijk bestaan aanvaardt.37 Verschillende dansbegeleiders zoeken 
in een academische setting naar een theoretische verdieping van hun waarnemingen 
over wat het dansen met de deelnemers doet. Davies bijvoorbeeld noemt het 
dansen in de liturgie een ‘sacramentale’, een praktijk waarin de wereld van God 
en mens elkaar kunnen ontmoeten.38 Macht bestempelt het dansen naar aanleiding 
van liedboekliederen als een hermeneutische praktijk waarin vele theologoumena 
oplichten39 en Pfaff schetst het dansen in het kader van godsdienstonderwijs als een 
vorm van meerdimensionaal leren.40 Farelly beschrijft het dansen in een pastorale 
setting als een spirituele of helende praktijk waarin mensen tot zelfverstaan komen 
en transformeren.

31 Van Amsterdam 2001, p. 109.
32 Van Amsterdam 2001, p. 105; van Amsterdam 1995, pp. 42-44; Berger, Teresa. Liturgie und 

Tanz. Anthropologische Aspekte, historische Daten, theologische Perspektiven. St.Ottilien, EOS 
Verlag, 1985, p. 68.

33 Kane, Thomas. “Sacred Dance and Liturgical dance.” Introducing Dance in Christian Worship. 
Ronald Gagne, et al. Washington, The Pastoral Press, 1984, p. 96.

34 Kobus 1982, p. 21; Kane 1984, p. 97.
35 Blogg, Martin. Dance and the Christian Faith. Dance a Form of Knowing. Londen: Hodder and 

Stoughton, 1985, p. xviii. Hij spreekt van propositionele kennis: kennis over geloof en over 
dans, praktische of procedurele kennis: kennis over het hoe ervan en kennis van: existentiële, 
innerlijke kennis ervan. 

36 Rock, Judith, en Norman Mealy. Performer as Priest & Prophet. Restoring the Intuitive in Worship 
Through Music and Dance. San Francisco, Harper & Row, 1988.

37 Asselt-de Bruijn, Marian van. Loop rechtop, je mag er zijn voor God. Een blik op bewegingsthera-
pie. Heerenveen, Uitgeverij Barnabas, 2000, pp. 21-23. Zie ook: Blogg, Martin. Healing in the 
Dance. An investigation into the therapeutic nature of dance. Eastborne, Kingsway Publications, 
1988 en Farelly, Jane. “Dance and Healing.” www.icdf.com/resources/dance-and-healing.jan08.
pdf.

38 Davies 1984, pp. 109-125. 
39 Macht, Siegfrid. Mit Liedern Tanzen. Der Liedtanz als Medium der Religionspädagogik. Münster: 

Lit Verlag, 2000.
40 Pfaff 2006, pp. 200-221.
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• Spirituele vorming
Verschillende auteurs wijzen op de rol die het dansen kan spelen bij de spirituele 
vorming van de dansers. Vanuit zijn ervaring met ballet beschrijft Blogg dansen 
en geloven als aan elkaar verwante praktijken waarin men zich in een zichzelf 
wegschenkend engagement op gedisciplineerde wijze oefent in het omgaan met pijn, 
strijd, falen en een voortdurende teleurstelling en merkt op dat de pijn ten bate van 
een ideaal op paradoxale wijze genoegen, vreugde en vervulling geeft.41 Mann ziet 
de houding die hij zich met het improviserend dansen eigen maakt als sleutel tot het 
verstaan van theologische noties. Hij associeert het lichamelijk waarnemen van alles 
wat zich maar tijdens het dansen voordoet, met het begrip rechtvaardiging, opgevat 
als het onvoorwaardelijk aangenomen zijn van de mens door God. Het ‘nutteloze’ 
spelen ziet hij als de toegang tot een vieren van het leven en de rust die het dansen met 
zich meebrengt als tijd nemen voor wat iemand unbedingt angeht. Het improviseren 
is volgens hem een oefening in scheppend en kiezend in de stroom van het leven 
staan. In de combinatie van actie en passiviteit ziet hij een dynamiek waarin het ‘ik’ 
niet meer het enige subject is. De extase van de dans ziet hij als deelname aan Gods 
scheppingskracht, de kwetsbaarheid van zichzelf en mededansers als uitnodiging om 
de ogen te openen voor wat leven hindert en mee te werken aan de heling ervan.42 
Blogg en Mann verwijzen duidelijk naar de christelijke traditie. Ook Winton-Henry, 
Beckmann en Paintner hebben de christelijke traditie als achtergrond, maar brengen 
deze in de praktijk van hun werk en in hun reflectie over dans minder expliciet 
naar voren. Winton-Henry spreekt over dans als een algemeen menselijke, universele 
waarde en een spirituele praktijk waarin de wijsheid van het lichaam mensen helpt 
het heilige te naderen, vreugde te ontsluiten, heelheid te zoeken en genezing te 
bewerken. Ze noemt de dans zelf een spiritueel begeleider die de danser oefent in het 
hier en nu zijn, het onderscheiden welke keuzes men moet maken en waartoe men 
ten diepste bedoeld is. Ook ziet ze dans als een mogelijkheid om zich heilige teksten 
die naar het lichaam verwijzen, eigen te maken door ze in beweging als mantra’s te 
herhalen.43 Paintner en Beckman beschrijven dans als expressive art, een vorm van 
kunsttherapie die zij inzetten in hun praktijk van geestelijke begeleiding. Expressive 
art helpt volgens hen het heilige te zien dat in de wereld aan het werk is. Het helpt 
de deelnemers bij hun centrum te komen, bij de bron van creatieve vitaliteit. Het 
brengt hen lichamelijke en intuïtieve wijsheid en helpt alternatieve zienswijzen te 
ontwikkelen. Het hecht belang aan het ontwikkelingsproces, eerder dan aan het 
product dat aan verwachtingen en doelen moet voldoen. In het scheppend werk van 

41 Blogg 1985, p. 204. 
42 Mann, Frieder. “Das Leben tanzen.Spiritualität und Tanz.” Choraeae, Zeitschrift für Tanz, 

Bewegung und Leiblichkeit in Liturgie und Spiritualität, jrg. 4, nr. 1, 1997, pp. 2-6.
43 Winton-Henry, Cynthia. Dance-the sacred art. The Joy of Movement as a Spiritual Practice. 

Woodstock, Skylight Paths Publishing, 2009, pp. vii, x-xiii, 103-130, 115-117. 
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dans als expressive art is de deelnemer imago dei, beeld van God als Schepper. Zij zien 
expressive art als tabernakel, een ruimte om God te ontmoeten en een veilige container 
om te experimenteren met nieuwe mogelijkheden. Het kan deelnemers brengen 
bij de stille innerlijke plek waar volgens mystici God vertoeft. Van daaruit kunnen 
de dansers waarnemen wat in hen leeft en het heilige in het alledaagse herkennen. 
Het dansen is een oefening in overgave, loslaten van wilskracht, in openheid voor 
inspiratie en engagement met het mysterie, een oefening in diep luisteren, in het 
accepteren van paradoxen, ontwikkelen van zelfkennis en zichtbaar worden in de 
wereld.44 
 In de academische literatuur over somatic dance is een begin gemaakt met het 
doordenken van dans als een niet aan een georganiseerde vorm van religie gebonden 
praktijk van spirituele vorming.45 Voor zover ik heb kunnen nagaan is er nog geen 
literatuur over dans als praktijk van spirituele vorming in de christelijke traditie.

1.3.4 Vragen bij het discours
In de reflecties in op de praktijk gerichte literatuur is naast de lijn van het rechtvaardigen 
van kerkelijke danspraktijken met een beroep op een Bijbelse danstraditie, een lijn 
te onderscheiden die het dansen aanbeveelt als een werkvorm waarin men een 
doorleefde betekenis van Bijbelteksten kan ontdekken en als een vorm van lectio 
divina. Om het dansen te rechtvaardigen beroept men zich op begrippen waarin God 
met de lichamelijke aspecten van het menselijk bestaan in verband wordt gebracht. 
Daarnaast is er een lijn te vinden waarin men het dansen naar voren brengt als een 
vorm van bidden, een zich openstellen voor God. Men beveelt de dans aan omdat 
deze een bijdrage kan leveren aan kerkelijke praktijken op het gebied van vieren, 
leren en helen en aan de spirituele vorming van gelovigen.
 In de academische literatuur ondersteunt men het rechtvaardigen van het 
dansen door vergeten danspraktijken uit de Bijbel op te delven of door te verwijzen 
naar de theologische notie van perichoresis. Er is een aanzet tot het onderzoeken van de 
hermeneutische functie van de dans. De notie van dans als een vorm van godsdienstig 
leren krijgt een onderbouwing met theorievorming over dans als meerdimensionale 
leerwijze. Die van dans als vorm van helen onderbouwt men met theorieën uit de 
danstherapie. Daarnaast formuleert men kritische vragen aan de praktijk: stelt men 
een traditie van dansen in de Bijbelse traditie niet grootser voor dan hij is? Komt de 

44 Paintner, Christine Valters. “An Introduction to the Expressive Arts.” Awakening the Creative 
Spirit. Bringing the Arts to Spiritual Direction. Christine Valters Paintner, en Betsey Beckman. 
New York, Morehouse Publishing, 2010, pp. 14-25.

45 Williamson Amanda, et al. Dance, Somatics and Spiritualities. Contemporary Sacred Narratives. 
Bristol, Intellect, 2014. Onder somatische dans verstaat men dansvormen die ’perceptual aware-
ness through movement at the centre of dismembering dualism’ als gemeenschappelijk uitgangspunt 
hebben. Williamson 2014, p. xxv. 
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aandacht niet te veel te liggen op het gevoel en het psychisch welbevinden ten koste 
van theologische reflectie? Loopt men niet het gevaar het dansen te beoefenen als een 
magisch middel, dat wil zeggen als een manier om God ‘in de greep’ te krijgen?

In de hier beschreven literatuur refereert men niet aan bibliodans.46 Het 
weinige onderzoek dat naar bibliodans gedaan is, is vooral gericht op het effect ervan 
op de deelnemers. Hoe spreekt men in deze onderzoeken over tekst, dans en God? 
Welke vragen roepen de onderzoeken op? 

• Inschrijving
Meinhard interviewt vrouwen die deelnemen aan een workshop over teksten uit 
het Hooglied.47 Zij gaat na wat het effect van de danssessie is op de manier waarop 
de deelnemers hun lichaam ervaren. Zij stelt zich de vraag hoe in de danssessie 
het vrouwelijk lichaam wordt geconstitueerd. Zij tekent het lichaam als een plaats 
waar materiële en symbolische krachten op elkaar inwerken en zich in het lichaam 
inschrijven.48 Zij gaat na hoe tekst en dans inscripties teweegbrengen die betrekking 
hebben op het begrip vrouwelijkheid en hoe de dansers met deze inscripties omgaan. 
Zij ontdekt dat verschillende deelnemers door te dansen gangbare beelden over het 
vrouwelijk lichaam doorbreken: het dansen is voor hen een bron van kennis en een 
manier om de inscripties te transformeren.49 Met termen als intertekstuele lezing van 
lichaam en tekst en interlichamelijke verhouding van lichaam en tekst wil zij inzichtelijk 
maken hoe de dialoog tussen de zich inschrijvende krachten van de tekst en de dansers 
zich afspeelt.50 Meinhards benadering roept vragen op over de aard van de spiritualiteit 
die de bibliodansbegeleider met tekst en dansvorm ‘inschrijft’ in het lichaam van de 
dansers en over wat dat betekent voor hun spirituele vorming. In hoeverre worden 
de dansers bepaald door wat de begeleider aan teksten en dansopdrachten aanreikt en 
in hoeverre hebben zij vrijheid om daar op een eigen manier mee om te gaan? Is het 
dansend lichaam een plaats waar de deelnemers kennis opdoen over hun verhouding 
met God en deze kunnen transformeren? 

• Uiteindelijke werkelijkheid en uiteindelijk doel
In haar bestudering van bibliodans in een pastorale context schildert Fortuin-van 
der Spek hoe de deelnemers door uiteenlopende gevoelens en verschillende delen 

46 Kort voor de publicatie van dit onderzoek verscheen Thiele-Petersen, Astrid. Bibliotanz. Biblische 
Texte im Tanz erleben. Das Praxisbuch. Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag, 2018 over de 
praktijk van de aan bibliodans verwante Bibliotanz. 

47 Meinhard, Katrin. Instrument und Spielerin Zugleich. Vergleichende Studie zur Konstitution des 
‘Weiblichen’ Körpers in Carter Heywards Theologie und beim Tanzen im kirchlichen Rahmen. 
Doctoraalscriptie, Universiteit van Amsterdam, 1992.

48 Ibidem, pp. 1-3, 20.
49 Ibidem, pp. 81-84, 127-132.
50 Ibidem, pp. 79-81.
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van de tekst uit te dansen steeds andere posities innemen met betrekking tot het 
thema dat aan de orde is.51 Door deze perspectiefwisselingen doen zij ervaringen op 
die zij in de uitwisseling met andere dansers ter sprake brengen. Door taal te geven 
aan de ervaringen komen zij tot zelfverstaan, een verstaan dat via de tekst gerelateerd 
is aan het verhaal van God.52 Het verhaal van de danser en het verhaal van God 
raken met elkaar vervlochten in een proces dat gekenmerkt wordt door woorden als 
herkenning, vervreemding, ontsluiting en antwoord.53 Aan het eind van haar onderzoek 
vraagt zij zich af hoe bibliodans vanuit een spirituele dimensie kan bijdragen aan 
de verheldering van levensverhalen van mensen. Zij suggereert dat het belangrijk is 
daarbij het transcendente karakter van deze dimensie te benadrukken. Zij omschrijft 
transcendentie als ‘uiteindelijke werkelijkheid’ en ‘uiteindelijk doel’.54 Dit roept de 
vraag op welke perspectief de bibliodansbegeleider biedt op God of de goddelijke 
dimensie en welke rol zij daarbij toekent aan tekst en dans. 

1.4 Doelstelling en vraagstelling van dit onderzoek

In dit onderzoek concentreer ik me op bibliodans als een methode voor spirituele 
vorming. Ik ben er niet op uit om bibliodans als kerkelijke danspraktijk te 
rechtvaardigen. Ik wil de ‘logica’ van de bibliodansmethode in kaart brengen 
en reflecteren op de theologische betekenis ervan. Met ‘logica’ bedoel ik de in de 
bibliodanspraktijk voorkomende beelden en begrippen in hun innerlijke samenhang 
en in hun relatie met een van de doelen van de danssessies: spirituele vorming. 
Zo wil ik een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een grotere theoretische 
kennis over bibliodans en aan het discours over dans en Bijbel, dans en God en 
dans als methode voor spirituele vorming. De resultaten van het onderzoek kunnen 
uitgangspunt worden voor verder onderzoek naar bibliodans, bijvoorbeeld naar hoe 
deelnemers bibliodanssessies ervaren. Daarnaast kunnen zij van betekenis zijn voor de 
professionalisering van bibliodansbegeleiders in trainingen, supervisie en intervisie. 

Mijn verwondering over wat bibliodanssessies teweeg kunnen brengen, 
de door Meinhard, Fortuin-van der Spek en andere auteurs losgewoelde vragen en 
de constituerende elementen van een bibliodanssessie brengen mij tot de volgende 
vraag:55

51 Fortuin-van der Spek, Cocky. Leven in beweging. Een zoektocht naar de mogelijke betekenis van 
bibliodrama en dans voor de verheldering van levensverhalen van mensen in deze tijd. Eindscriptie 
theologie eerste graad. Academie voor Theologie en Levensbeschouwing, Amsterdam, 2002, p. 38. 

52 Ibidem, pp. 41, 44.
53 Ibidem, pp. 41-44.
54 Ibidem, p. 47.
55 Naast tekst, dans en spirituele vorming spelen in het voorbereidingsproces ook andere elemen-

ten een rol. De keuze van de muziek bij de dansopdrachten bijvoorbeeld, vormt een belangrijk 
onderdeel ervan en is van invloed op de manier waarop de deelnemers dansen, hun dans beleven 
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Wat zijn de kenmerkende eigenschappen van de spirituele vorming die een bibliodans-
begeleider met door haar ontworpen bibliodansprogramma’s mogelijk wil maken? 

Om deze vraag te beantwoorden leg ik hem uiteen in de volgende subvragen: 
- Hoe leest de begeleider de tekst? Welke beeld heeft zij van de tekst?
- Hoe ontwerpt de begeleider dansopdrachten bij de tekst? Welk beeld heeft zij 

van de dans en de relatie tussen dans en tekst?
- Hoe zet de begeleider dans en tekst in ten bate van de spirituele vorming van de 

deelnemers? Welk beeld heeft zij van spirituele vorming en de rol van dans en 
tekst daarin? 

- Hoe ziet de begeleider de verhouding tussen de deelnemers, haarzelf en de God 
waarvan in de Bijbeltekst getuigd wordt en wat betekent dat voor de spirituele 
vorming van de deelnemers?

- Wat is de theologische betekenis van de dynamiek tussen tekst en dans, tussen 
begeleider, deelnemers en God waarvoor de begeleider met het programma 
ruimte wil maken? 

1.5 Verantwoording van de werkwijze

Ik heb ervoor gekozen uit te gaan van de beschrijving van de praktijk van mijn 
eigen voorbereidingsproces en enkele daaruit voortkomende programmaontwerpen 
en het onderzoek te positioneren in de praktische theologie. Ik maak gebruik van de 
door praktisch theoloog Browning voorgestelde methode van werken.56 Daarnaast 
zoek ik ook in literatuurwetenschap, danswetenschap en spiritualiteitstudies 
theoretische kaders en begrippen om de praktijk van het voorbereiden van een 
bibliodansprogramma theoretisch te verhelderen. In de volgende paragrafen ga ik in 
op de keuzes die ik heb gemaakt en de vragen die deze met zich meebrengen.

1.5.1 Professie en onderzoek
De keuze om uit te gaan van mijn eigen professionele praktijk als bibliodansbegeleider 
hangt samen met verschillende factoren. Op de eerste plaats ligt er het feit dat 
ik zelf bibliodans als methode heb ontwikkeld en in verschillende trainingen aan 
anderen heb doorgegeven. Tijdens het geven van deze trainingen werd ik mij ervan 
bewust dat in de praktijk van het voorbereiden en ontwerpen van een bibiodanssessie 

en daaraan betekenis geven. Een theoretische verheldering van de muziekkeuze van de begeleider 
vraagt om een grondige verdieping in muziekwetenschappelijke theorieën. Dit zou meer tijd 
vragen dan ik voor dit onderzoek tot mijn beschikking heb. Daarom laat ik dit graag aan andere 
onderzoekers over. 

56 Browning, Don S. A Fundamental Practical Theology. Descriptive and Strategic Proposals. 
Minneapolis, Fortress Press, 1991.
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impliciet een bepaalde visie op tekst, dans en spirituele vorming meespeelt. Het voelt 
als een logische stap om deze expliciet te maken en met behulp van begrippen uit 
verschillende disciplines theoretisch te verhelderen. 

Op de tweede plaats: in de praktische theologie komt meer en meer 
aandacht voor het zogenaamde professional doctorate waarin theologen reflecteren op 
hun beroepspraktijk.57 De basis van de reflectie wordt gevormd door een schriftelijke 
weergave van die praktijk. Deze kan worden beschreven vanuit het perspectief van de 
verschillende deelnemers aan die praktijk, maar ook vanuit de eigen ervaring van de 
professional, in casu de theoloog. Volgens Walton kan de onderzoeker daarbij kiezen 
uit verschillende methodes, bijvoorbeeld journalling, life writing of auto-etnografie.58 
Walton omschrijft auto-etnografie als ‘het onderzoeken van persoonlijke ervaring 
om een bepaalde kwestie te onderzoeken die een wijdere culturele of religieuze 
betekenis heeft.’59 Deze methode biedt volgens haar de mogelijkheid ervaringen 
aan het licht te brengen die in de culturele of religieuze context veelal onderbelicht 
blijven.60 Deze benadering maakt het me mogelijk het in de institutionele christelijke 
godsdienst vaak onderbelichte aspect van dans als religieuze uitingsvorm aan de orde 
te stellen. Ik richt mij op de religieuze uitingsvorm die bibliodans heet. Vanuit mijn 
perspectief als professioneel begeleider van bibliodansprogramma’s beschrijf ik hoe 
ik dergelijke sessies voorbereid en geef ik de programma’s die het resultaat zijn van 
deze voorbereidingen weer.

In dit onderzoek ben ik dus aan het woord als professional en als onderzoeker. De 
beschrijvingen van mijn voorbereidingspraktijk als professioneel bibliodansbegeleider 
geef ik cursief weer. Als ik daar spreek over ‘ik’ bedoel ik mijzelf als begeleider. In de 
niet-cursieve teksten ben ik als onderzoeker aan het woord. In deze teksten bedoel ik 
met ‘ik’ mijzelf als onderzoeker en met ‘de begeleider’ mijzelf als begeleider. 

De gegevens die het uitgangspunt zijn voor de beschrijving van mijn 
voorbereidingspraktijk zijn te vinden op SURFdrive.61 De daar opgeslagen 
aantekeningen met betrekking tot bibliodansprogramma’s vormen het uitgangspunt 
van het proces van theoretische verheldering van het lezen van de tekst en het 

57 Graham, Elaine. “The Professional Doctorate in Practical Theology. An Idea Whose Time Has 
Come?” International Journal for Practical Theology, jrg. 10, nr. 2, 2007, pp. 298-311.

58 Journalling geeft onderzoekers de mogelijkheid de veranderingen waar te nemen die over een lan-
gere periode plaats vinden. Life writing is volgens Walton een manier om te reflecteren over de 
vraag hoe ervaring een rol speelt bij het vormen van identiteit. Walton, Heather. Writing Methods 
in Theological Reflection. London, SCM Press, 2014, pp. xxxi-xxxiii.

59 Ibidem, pp. xxxi-xxxii.
60 Ibidem, pp. 4-5.
61 Deze gegevens kunnen op verzoek via SURFdrive worden ingezien. Op deze wijze geef ik andere 

onderzoekers de mogelijkheid zicht te krijgen op de interpretative suffiency en representational 
adequacy van mijn onderzoek. Walton 2014, p. 9.



25

1. Introductie in het onderzoek

ontwerpen van dansopdrachten naar aanleiding daarvan met het oog op de spirituele 
vorming van de deelnemers. In Brownings waarneming dat praktijken geladen zijn 
met theoretische noties, herkende ik mijn intuïtie dat bij het voorbereiden van 
bibliodansprogramma’s impliciet beelden en begrippen meespelen die theoretisch 
uitgewerkt kunnen worden. Ik volgde daarom zijn methodische suggesties om 
deze noties aan het licht te brengen.62 Door theorieën uit de literaire wetenschap, 
danswetenschap en spiritualiteitsstudies geïnformeerd, kreeg ik deze noties steeds 
duidelijker in het vizier. Het ging op de eerste plaats om de Reader-Response theorie 
uit de literatuurwetenschap over hoe lezers betekenis toekennen aan een tekst. 
Daarnaast om theoriëen uit de danswetenschap over het construeren van betekenis 
door middel van dans en theoriëen over spirituele lezing van Bijbelteksten en 
spirituele oefeningen uit de spiritualiteitsstudies. Zij leverden een theoretisch kader 
voor deze studie. De verschillende theoriëen hielpen mij als onderzoeker de visie 
op tekst, dans en spirituele vorming van mij als begeleider expliciet te maken en 
theoretisch te verhelderen. Omgekeerd ontwikkelde ik door als onderzoeker de in 
het voorbereidingsproces voorkomende noties over dans uit te lichten een nieuw 
perspectief op een aantal begrippen in de theorievorming uit de verschillende 
disciplines. Dit onderzoek getuigt dus van een hermeneutisch proces dat tot een 
beter verstaan van zowel praktijk als theorie leidt.

Een op eigen ervaringen en praktijken gebaseerd onderzoek roept vragen op over 
de objectiviteit en betrouwbaarheid ervan. Wetenschapsfilosofen Maso en Smaling 
omschrijven objectiviteit als ‘recht te doen aan het object van studie: het object van 
studie te laten spreken en niet te vertekenen’.63 De subjectiviteit van een onderzoeker 
hoeft volgens hen geen bedreiging te vormen voor de objectiviteit van een onderzoek, 
mits deze er intelligent gebruikt van maakt.64 Cultureel antropoloog Tweed gaat ervan 
uit dat men in dit type onderzoek streeft naar warranted en rational acceptability. De 
onderzoeker streeft naar een intern coherent geheel dat door andere onderzoekers 
met vergelijkbare onderzoekspraktijken nagetrokken kan worden en bruikbaar is 
binnen een specifieke professionele setting.65 In de volgende paragrafen verhelder 
ik mijn werkwijze verder, zodat mijn onderzoekspraktijk door anderen kan worden 
nagetrokken. Ik geef mijn voorverstaan weer zodat men kan nagaan of en zo ja hoe 
mijn bevindingen daardoor worden gekleurd. Ik versterk de betrouwbaarheid van 
mijn onderzoek door me te laten leiden door de methode die praktisch theoloog 

62 Browning 1991, p. 6.
63 Maso, Ilja, en Adri Smaling. Kwalitatief onderzoek. Praktijk en theorie. Amsterdam, Boom/

Lemma, 1998, p. 66. 
64 Ibidem, pp. 79-80.
65 Tweed, Thomas A. Crossing and Dwelling. A Theory of Religion. Cambridge, Harvard University 

Press, 2006, pp. 16-17.
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Browning ontwikkelde in een meta-analyse van een multidisciplinair onderzoek naar 
een aantal praktijken in enkele christelijke gemeenschappen in Noord-Amerika. Met 
een multidisciplinaire benadering hoop ik recht te doen aan de vele aspecten van mijn 
onderzoeksgebied en een coherente theoretische verheldering tot stand te brengen.

1.5.2 Definities en voorverstaan
‘Religie’ zie ik als een geleefde praktijk, waarin men in rituelen, verhalen en leerstukken 
een antwoord probeert te vinden op levensvragen en -situaties, een antwoord waarin 
men de mens beschouwt als verbonden met een goddelijke werkelijkheid die het 
handelen in het dagelijks leven inspireert. Onder ‘spiritualiteit’ versta ik de manier 
waarop mensen omgaan met zichzelf, hun omgeving, anderen en de goddelijke 
dimensie daarin. Tussen religie en spiritualiteit vindt tweerichtingsverkeer plaats: 
iemands spiritualiteit wordt geïnformeerd, gevormd en beïnvloed door de religie 
waartoe hij of zij zich bekent. Maar iemands spiritualiteit, gekleurd als deze is door 
karakter, levensloop en sociale omgeving, is omgekeerd ook weer van invloed op 
de verhalen, leerstukken en rituelen van de religie waarvan hij of zij deel uitmaakt. 
Onder ‘spirituele vorming’ versta ik de praktijken waarmee iemand zijn of haar 
spiritualiteit verdiept en ontwikkelt. Deze praktijken kunnen zeer divers zijn: het 
lezen, reciteren, bestuderen van en mediteren over heilige geschriften, het schilderen 
van religieuze afbeeldingen, het dansen van heilige dansen als een manier om zich 
open te stellen voor het heilige, het voltrekken van rituelen met muziek en dans 
bij levensgebeurtenissen, dienstverlening aan anderen, enzovoort. De praktijken 
kunnen deel uitmaken van het instituut waarbij de religieuze mens behoort, maar 
ook daarbuiten plaats vinden.

Elke godsdienstige stroming kent een eigen context, eigen vragen, eigen 
rituelen, verhalen en leerstukken en benoemt de goddelijke werkelijkheid op een 
eigen manier. Mijn voorverstaan wordt gekleurd doordat ik deel uitmaak van de 
christelijke godsdienst. Mijn protestantse achtergrond heeft me meegegeven dat 
ik antwoorden kan ontwikkelen in gesprek met verhalen uit de Bijbel, die op hun 
beurt weer vragen stellen aan mij. De Bijbelverhalen en het daaruit voortkomend 
corpus van liederen, leerstukken en mystieke teksten hebben mij de goddelijke 
werkelijkheid doen zien als die van Vader, Zoon en Geest, die zich op dialogische 
wijze met de menselijke werkelijkheid verbinden. Een feministische benadering van 
de werkelijkheid heeft mij bewust gemaakt van de invloed van mijn positie als vrouw 
op de manier waarop ik lees en heeft mij alternatieven aangereikt voor het benoemen 
van de goddelijke werkelijkheid, bijvoorbeeld als Schepper, Vleesgewordene en alles 
doordringende Adem. Mijn scholing als begeleider van de Geestelijke Oefeningen 
van Ignatius van Loyola heeft mij bijgebracht dat het zoeken naar antwoord een 
proces is, waarbij verbeeldingskracht een rol speelt. En daarnaast een zorgvuldig 
onderscheiden van wat de verbinding met de goddelijke werkelijkheid doet groeien 
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en wat deze verbinding tekort doet. Mijn dansopleiding heeft in mij het plezier 
in en de liefde en het respect voor de lichamelijke werkelijkheid van het menselijk 
bestaan doen groeien en heeft me het inzicht gegeven dat de goddelijke en menselijk-
lichamelijke werkelijkheid met elkaar verbonden zijn. Dit alles kleurt mijn gelovige 
bestaan, mijn manier van begeleiden van bibliodanssessies, maar ook de inrichting 
van mijn onderzoek. In de volgende paragraaf maak ik duidelijk hoe. 

1.5.3 Een praktisch-theologisch kader
Door de door Browning aangereikte methode te volgen geef ik het onderzoek een 
plaats in de praktische theologie. Browning onderscheidt daarin drie invalshoeken: 
de beschrijvende, de fundamentele en de strategische praktische theologie. De 
beschrijvende praktische theologie beschrijft en interpreteert praktijken en 
formuleert op basis daarvan vragen voor de fundamentele praktische theologie. 
De fundamentele praktische theologie kijkt op kritische wijze naar de resultaten in 
gesprek met historische, systematische en ethische disciplines – waarin men bronnen 
bestudeert die voortkomen uit geleefde praktijken. In dit gesprek zoekt men naar 
een systematisering van de in die praktijken opgedane ervaringen en betekenissen 
en ontwikkelt men normen voor praktijken van nu. Beschrijving en kritische 
beschouwing lopen uit op suggesties voor de implementatie van een vernieuwde 
praktijk, die door een strategische praktische theologie kan worden begeleid.66 

Het model dat Browning voor de beschrijvende theologie ontwikkelt, heeft 
als uitgangspunt dat iedere praktijk met theorie geladen is (theory-laden). Zij herbergt 
theoretische noties die niet expliciet gemaakt zijn en dus zonder reflectie en op 
onkritische wijze invloed hebben op de praktijk.67 De taak van de praktisch theoloog 
is om thick desciptions68 van de praktijk te ontwikkelen door deze te beschrijven, 
de impliciete theoretische noties aan het licht te brengen en deze met behulp van 
uiteenlopende disciplines te analyseren en interpreteren.69 De onderzoeker bekijkt 
de praktijk op praktijken, regels, rollen en communicatiepatronen en gaat na hoe 
deze gemotiveerd zijn door behoeften en neigingen (Tendencies en Needs), beperkt en 

66 Browning 1991, pp. 47-54, 139, 140.
67 Ibidem, p. 6. Ik gebruik hiervoor de term impliciete theoretische noties. 
68 Thick description is een door cultureel antropoloog Geertz geïntroduceerde term. Geertz, 

Clifford. The Interpretation of Cultures. Selected Essays. New York, Basic Books, 1973. Hij 
omschrijft thick description enerzijds als het aan het licht brengen van de conceptuele structuren 
van de handelingen van een subject en datgene wat daarin gezegd wordt, en anderzijds als het 
ontwerpen van een vocabulaire waarin datgene wat de acties over zichzelf zeggen tot uitdruk-
king kunnen komen. Browning vertaalt deze definitie naar een onderzoeksmethode voor de 
praktische theologie. Hij stelt voor de conceptuele structuren aan het licht te brengen door in 
een praktijk te kijken naar rollen, communicatiepatronen, praktijken en regels en te zoeken naar 
verheldering van de theoretische begrippen waarmee deze impliciet geladen zijn. 

69 Browning 1991, pp. 72-74.
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gekanaliseerd worden door sociale en ecologische beperkingen (Environment en Social 
Context), geordend worden door principes van verplichting (Obligational Dimension) 
en betekenis krijgen door visies, verhalen en metaforen (Visional Dimension).70 
Het in kaart brengen en interpreteren ervan is een gebeuren, waarbij de praktisch 
theoloog samenwerkt met geleerden in disciplines – zoals bijvoorbeeld psychologie, 
ecologie en sociologie, sociale en culturele antropologie.71 Hij maakt dankbaar 
gebruik van de resultaten en licht er vooral de religieuze aspecten van de praktijk uit. 
De thick descriptions van de beschrijvende praktische theologie roepen thick questions 
van theologische aard op die men in de fundamentele praktische theologie kritisch 
bekijkt en beantwoordt.72 De doordenking van deze vragen geeft aldus informatie 
voor een vernieuwde praktijk die in de strategisch praktische theologie uitgewerkt 
kan worden. 

Met zijn suggesties voor het ontwikkelen van thick descriptions helpt Browning me 
ordening en structuur aan te brengen in de beschrijving van de voorbereidingspraktijk 
voor een bibliodanssessie. Zijn suggestie om een praktijk te bekijken op daarin 
voorkomende rollen, regels, communicatiepatronen en praktijken geeft houvast 
bij de beschrijving van het voorbereidingsproces. Zijn idee dat iedere praktijk met 
theoretische noties geladen is geeft me gereedschap in handen om een brug te slaan 
tussen praktijk en theorie: ik kan de Visual Dimension, de beelden en metaforen 
die in het voorbereidingsproces te vinden zijn, aan het licht brengen. Zijn voorstel 
om de praktijk vanuit verschillende disciplines theoretisch te verhelderen maakt het 
mogelijk de vele dimensies van de voorbereidingspraktijk met een multidisciplinaire 
benadering recht te doen. Zijn idee dat de thick descriptions thick questions oproepen 
die vragen om een fundamentele theologische doordenking, helpt de theologische 
aspecten van de praktijk aan het licht te brengen en daarover te reflecteren.

Ik heb zijn suggesties op de volgende manier opgepakt. Ik begin met het 
beschrijven van de wereld van kerk en dans, de plaats van bibliodans daarin, de 
beweegredenen van deelnemers om mee te doen en breng deze met behulp van een 
artikel van Sointu en Woodhead in verband met kerkelijke en maatschappelijke 
trends met betrekking tot lichamelijkheid en spiritualiteit.73 Zo breng ik enkele 
Tendencies en Needs en de Environment en Social Context die een rol spelen bij 

70 ‘Action is (1) made up of concrete practices (rules, roles, communication patterns); (2) moti-
vated by needs and tendencies; (3) limited and channeled by social-systemic and ecological 
constraints; (4) further ordered by principles of obligation; and (5) given meaning by visions, 
narratives, and metaphors’. Ibidem, p. 111. Zie verder: ibidem, pp. 113, 116, 121. 

71 Ibidem, pp. 110-130.
72 Ibidem, pp. 134-135.
73 Sointu, Eeva, en Linda Woodhead. “Spirituality, Gender, and Expressive Selfhood.” Journal for 

the Scientific Study of Religion, jrg. 47, nr. 2, 2008, pp. 259-276.
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het voorbereidingsproces in het vizier. Vervolgens geef ik een beschrijving van het 
voorbereidingsproces voor een bibliodanssessie en verhelder ik de praktijken, regels, 
rollen en communicatiepatronen die daarbij een rol spelen. Bij de theoretische 
verheldering concentreer ik me op drie praktijken: het lezen van de tekst, het 
ontwerpen van dansopdrachten en hoe lezen en dansen worden ingezet ten bate van 
de spirituele vorming van de deelnemers. Ik breng de impliciet theoretische noties 
aan het licht door te zoeken naar de beelden die de begeleider heeft bij tekst, dans en 
spirituele vorming. Deze verhelder ik met theorievorming in respectievelijk literatuur- 
en danswetenschap en spiritualiteitstudies. Zo verhelder ik Visional Dimension van 
de voorbereidingspraktijk. Vervolgens ga ik na welke impliciet theologische noties te 
vinden zijn in de door mij ontwikkelde thick descriptions en kom ik tot een reflectie 
op de theologische betekenis van de bibliodansmethode zoals die in de beschrijving 
en theoretische verheldering naar voren is gekomen. 

Op een aantal punten verschil ik in mijn aanpak van de door Browning voorgestelde 
werkwijze. Dit hangt samen met de aard van mijn onderzoeksgebied en de doelstelling 
van mijn onderzoek. 

Browning ziet de basis van de thick descriptions in de beschrijving van 
rollen, communicatiepatronen, regels en praktijken. Zijn aanpak is gebaseerd 
op de beschrijving van een praktijk waar meer personen in betrokken zijn. Het 
voorbereidingsproces voor een bibliodanssessie is echter een solistisch gebeuren: de 
deelnemers zijn slechts in de verbeelding van de begeleider aanwezig. De beschrijving 
van de voorbereidingspraktijk betreft dus een communicatieproces tussen de 
begeleider en het door haar gevormde beeld van de deelnemers. De procedure die 
de begeleider bij de voorbereiding volgt, doorloopt een aantal stappen, maar niet 
in een vaste volgorde of volgens vaste regels. Voor dit onderzoek zijn vooral de 
praktijken van belang: het lezen van de tekst, het ontwerpen van dansopdrachten en 
reflectievragen in het kader van het ontwikkelen van een programma ten dienste van 
de spirituele vorming van de deelnemers. 

Browning beschouwt de verheldering van de Visional Dimension als het 
terrein van cultureel antropologisch onderzoek. Voor mijn onderzoeksterrein zijn 
de literatuurwetenschap, danswetenschap en spiritualiteitstudies de geëigende 
disciplines om de impliciete theoretische noties theoretisch uit te werken. Zij leveren 
theorievorming om de beelden en verhalen waarmee ik als begeleider lezen, dansen 
en spirituele vorming betekenis geef, als onderzoeker te verhelderen. 

Browning ziet de taak van de beschrijvende praktische theologie als het 
opwerpen van thick questions die vervolgens in de fundamentele praktische theologie 
kritisch onder de loep worden genomen met het oog op het ontwikkelen van normen 
voor een verbeterde praktijk. Het doel van mijn onderzoek is niet een kritische 
beschouwing van de praktijk of het ontwikkelen van een verbeterde praktijk, maar 
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het theoretisch verhelderen en reflecteren op de theologische betekenis ervan. 
De verhouding tussen de beschrijvende praktische theologie en de fundamentele 
praktische theologie die Browning schetst, suggereert een zeker eenrichtingsverkeer. 
De beschrijvende theologie levert thick questions en wordt voorwerp van een kritische 
analyse van de fundamentele praktische theologie die de vragen beantwoordt. 
Browning aanvaardt de onderzoekgegevens uit de beschrijvende praktische theologie 
in dank, maar lijkt de fundamentele theologie het laatste woord te geven en geen 
ruimte te laten voor een bijdrage van de resultaten van de beschrijvende praktische 
theologie aan de inhoudelijke ontwikkeling van de fundamentele. In mijn praktijk 
van het beoefenen en begeleiden van bibliodans merk ik telkens weer dat de dans 
en wat daarin aan beelden, ervaringen en inzichten opkomt, een bepaald licht werpt 
op de tekst en dat omgekeerd de tekst weer licht werpt op de ervaringen die in de 
dans zijn opgedaan. Op grond van deze ervaring zoek ik naar een benadering waarin 
ruimte is voor de wederkerige beweging tussen onderzoeksresultaten die uit de thick 
descriptions naar voren komen en de theologische reflectie. Daarvoor vind ik steun 
in de door Graham, Walton en Ward beschreven benadering van de constructieve 
narratieve theologie. Zij omschrijven die als een vorm van reflectie waarin de draden 
van de funderende traditie verweven worden met de eigen verhalen van gelovigen, 
zodat nieuwe verhalen ontstaan die levendig en origineel zijn. Zij zien dit als een 
benadering die geldt voor ‘gewone gelovigen’ én voor wetenschappers: ook zij hebben 
verhalen nodig om op creatieve wijze hun wereld te construeren. Daarom zal ik een 
aantal theologische aspecten van de resultaten van de thick descriptions aan het licht 
brengen en deze in gesprek brengen met een Bijbelverhaal en het begrip perichoresis 
dat ik beschouw als een intense verdichting van verhalen over de verhouding tussen 
God en mensen.74 

1.5.4 Een multidisciplinaire benadering
Voor het ontwikkelen van thick descriptions als basis voor een constructieve narratieve 
theologische interpretatie ga ik dus te rade bij verschillende disciplines.
Voor de theoretische verheldering van de praktijk van het lezen wend ik me tot  
de literatuurwetenschap, voor die van het ontwerpen van dansopdrachten naar 
aanleiding van de tekst tot de danswetenschap. Voor een verheldering van de bijdrage 
van het lezen en dansen aan de spirituele vorming wen ik me tot de spiritualiteit-
studies. In de volgende alinea’s verhelder ik de bijdrage van iedere discipline aan het 
onderzoek.

74 Graham, Elaine, et al. Theological Reflection Methods. Londen, SCM Press, 2005, pp. 47-77, met 
name pp. 47-49. 
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• Literatuurwetenschap
In de loop van de tijd heeft men in de literatuurwetenschap verschillende ideeën 
ontwikkeld over de plaats waar de betekenis van een tekst gevonden kan worden: 
‘achter’ de tekst (in de historische gebeurtenissen die aan de basis ervan liggen, 
of in de bedoeling van de auteur), ‘in’ de tekst (in de interactie van de elementen 
en structuren die bij een zorgvuldige lezing van de uiteindelijke tekst worden 
gevonden) of ‘voor’ de tekst (in de betekenis die geconstrueerd wordt in de interactie 
tussen tekst en lezer). In de Bijbelwetenschap zien we deze benaderingen terug 
in respectievelijk de historisch-kritische uitleg, de structuralistische exegese en de 
Reader-Response benadering.75 De bibliodansbegeleider ontwerpt een arrangement 
van dansopdrachten en vragen om de deelnemers betekenis in een Bijbeltekst te laten 
ontdekken. Haar leesproces is gericht op het vinden van mogelijkheden tot interactie 
tussen tekst en deelnemers. De Reader-Response theorie van literair wetenschapper 
Iser helpt mij het leesproces van begeleider ten behoeve van dat van de deelnemers 
verhelderen.76

Daarbij maak ik gebruik van door hem ontwikkelde concepten als criticus, repertoire, 
witte plekken, lege ruimte, geïmpliceerde lezer, het wandelend gezichtspunt, esthetisch 
lezen, ideatie, synthetisatie, contingentie, meaning en significance.

• Danswetenschap 
Dans is het onderzoeksobject van uiteenlopende disciplines. In een sociologische of 
cultureel antropologische benadering onderzoekt men de betekenis van de dans voor 
een bepaalde gemeenschap, in de psychologie van de dans het effect van de dans 
op de psyche van dansers of danspubliek, in de pedagogie van de dans onderzoekt 
men hoe dansdocenten effectief kunnen lesgeven of wat de dans bijdraagt aan 
de vorming van de identiteit van deelnemers.77 Er zijn uiteenlopende filosofische 

75 McKenzie, Steven L., en Stephen R. Hanes, red. To Each Its Own Meaning. An Introduction to 
Biblical Criticisms and Their Application. Revised and Expanded. Louisville, Westminster John 
Knox Press, 1999, p. 11. 

76 Iser, Wolfgang. The Act of Reading. A Theory of Aesthetic Response. 4e druk. Baltimore, The Johns 
Hopkins University Press, 1987.

77 Zie bijvoorbeeld: Hanna, Judith Lynne. To dance is human. A theory of non-verbal communica-
tion. Austin,Texas University Press, 1979; Ibidem “The Anthropology of Dance.” Dance. Current 
Selected Research. Volume 1, Lynette Y. Overby, en James H. Humphrey, red. New York, AMS 
Press, 1989, pp. 219-238; Pype, Katrien. “Dancing for God or the Devil. Pentecostal Discourse 
on Popular Dance in Kinshasa” Journal of Religion in Africa, jrg. 36, nr. 3-4, 2006, pp. 296-318; 
Puretz, Susan L. “The Psychology of Dance.” Dance. Current Selected Research. Volume 1, Lynette 
Y. Overby, en James H. Humphrey, red. New York, AMS Press, 1989, pp. 139-164; Lord, 
Madeleine. “Dance Teaching Research. A Progress Report.” Dance. Current Selected Research. 
Volume 1, Lynette Y. Overby, en James H. Humphrey, red. New York, AMS Press, 1989, pp. 
201-228; Rouhiainen, Leena. “Somatic dance as a means of cultivating ethically embodied 
subjects.” Research in Dance Education, jrg. 9, nr. 3, 2008, pp. 241-256; Potter, Caroline. “Sense 
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benaderingen van dans met aandacht voor bijvoorbeeld de samenhang tussen 
lichaam en geest, dans en gender, de verhouding tussen dans en taal of voor dans 
als vorm van kennisverwerving.78 In de danswetenschap doet men veel onderzoek 
naar de manieren waarop choreografen, dansers en publiek betekenis construeren 
van voorstellingen.79 Ik sluit me aan bij de laatst genoemde benadering. Ik ga na op 
welke manier de bibliodansbegeleider de deelnemer stimuleert een dans tot stand 
te brengen en deze betekenis te geven, echter niet in een theatrale context, maar als 
deze danst ‘voor zichzelf ’. Johnson, een filosoof die voortborduurt op het werk van 
danswetenschapper Sheets-Johnstone als ook danswetenschappers Preston Dunlop, 
Foster en De Spain bieden theoretische concepten waarmee ik het verband tussen 
tekst, dans en betekenisgeving kan verhelderen.80 Het gaat daarbij om begrippen 
als taal, representatiewijze, feedbackloop, attentional practice, mediale en fenomenale 
ervaring, verwijlen in mogelijkheden en het ideale, waargenomen en gedemonstreerde 
lichaam. 

of Motion, Senses of Self: Becoming a Dancer.” Ethnos, jrg. 73, nr. 4, 2008, pp. 444-465.
78 Zie bijvoorbeeld: Hanna, Judith Lynne. Dance, Sex and Gender. Signs of Identity, Dominance, 

Defiance, and Desire. Chicago, The University of Chicago Press, 1988; Aalten, Anna. 
“Performing the Body, Creating Culture.” The European Journal of Women’s Studies, jrg. 4, nr. 
2, 1997, pp. 197-215; Yarber, Angela M. Embodying the Feminine in the Dances of the World’s 
Religions. New York, Peter Lang, 2011; Goellner Ellen W., en Jaqcueline Shea Murphy, red. 
Bodies of the Text. Dance as Theory, Literature as Dance. New Brunswick, Rutgers University 
Press, 1994; Wilde, Lizzy de, en Lenneke Scherrewitz. ”Taal en rekenen leren door dans.” 
Bianca Nieuwboer, et al. red. Danswetenschap in Nederland. Deel 7, Amsterdam, Vereniging voor 
Dansonderzoek, 2012, pp. 37-42; Gehm, Sabine, et al. red. Knowledge in Motion. Perspectives of 
Artistic and Scientific Research in Dance. Bielefeld, transcript Verlag, 2007.

79 Zie bijvoorbeeld: Bleeker, Maaike. Visuality in the theatre. The locus of looking. Basingstoke, 
Palgrave Macmillan, 2008; Wildschut, Liesbeth. “Becoming one body. Manifestations of 
kinaesthetic empathy while watching dancers close by or further away.” Ruth Naber, et al. red. 
Danswetenschap in Nederland. Deel 6, Amsterdam, Vereniging voor Dansonderzoek, 2010,  
pp. 75- 82.

80 Lakoff, George, en Mark Johnson. Metaphors We Live By. 2e editie. Chicago, The University of 
Chicago Press, 2003; Lakoff, George, en Mark Johnson. Philosophy in the Flesh. The Embodied 
Mind and Its Challenge to Western Thought. New York, Basic Books, 1999; Johnson, Mark. The 
Meaning of the Body. Aesthetics of Human Understanding. Chicago, The University of Chicago 
Press, 2008; Foster, Susan Leigh. Reading Dancing. Bodies and Subjects in Contemporary American 
Dance. Berkeley, University of California Press, 1986; Foster, Susan Leigh. “Dancing Bodies.” 
Meaning in Motion. New Cultural Studies of Dance, Jane C. Desmond, red. Durban, Duke 
University Press, 1997, pp. 235-257; Foster, Susan Leigh. “Taken by Surprise. Improvisation 
in Dance and Mind.” Taken by Surprise. A Dance Improvisation Reader, Ann Cooper Albright, 
en David Gere, red. Middletown, Wesleyan University Press, 2003, pp. 3-10; Foster, Susan 
Leigh. Choreographing Empathy. Kinesthesia in Performance. Londen: Routledge, 2011; Preston- 
Dunlop, Valerie et al. Dance is a language isn’t it? 2e druk. Londen, Laban Centre for Movement 
and Dance, 1980; De Spain, Kent. “The Cutting Edge of Awareness. Reports from the Inside 
of Improvisation.” Taken by Surprise. A Dance Improvisation Reader, Ann Cooper Albright, en 
David Gere, red. Middletown, Wesleyan University Press, 2003, pp. 27-37.
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• Spiritualiteitstudies
Spiritualiteitstudies vormen een jonge discipline die aan theologische faculteiten 
met een rooms-katholieke achtergrond als apart vakgebied ontwikkeld is. Men 
onderscheidt daarin vormbeschrijvend onderzoek naar spirituele biografieën, 
hermeneutisch onderzoek naar geestelijke lezing van de Bijbel, systematisch 
onderzoek naar leergesprekken en mystagogisch onderzoek naar geestelijke 
begeleiding.81 In de protestantse traditie vindt de studie van de spiritualiteit plaats als 
onderdeel van theologische disciplines als Bijbelwetenschap en praktische theologie.82 
Mijn onderzoek beweegt zich op het raakvlak van hermeneutisch en mystagogisch 
onderzoek, van dat van Bijbelwetenschap en praktische theologie. Met behulp van 
theorievorming door onder anderen Firet, Waaijman en De Jong-van Campen 
breng ik de spirituele aspecten aan het licht van de door de begeleider voorgestelde 
manier van lezen en dansen. Het gaat daarbij om begrippen als ascese, contemplatie, 
kataphatisch en apophatisch mediteren, skopos en telos, lectio divina en mystagogie. Een 
belangrijk aandachtspunt daarbij is de vraag hoe de begeleider met dansopdrachten 
naar aanleiding van de tekst deelnemers de gelegenheid geeft een betrekking aan te 
gaan met de goddelijke dimensie van hun bestaan. 

• Genderperspectief
Het zijn vooral vrouwen die deelnemen aan bibliodansactiviteiten. Ik breng het 
genderperspectief in verschillende hoofdstukken op bescheiden wijze in door met 
behulp van Meinhard, Sointu en Woodhead in te gaan op de vraag wat bibliodans 
voor deelnemende vrouwen betekent. Met behulp van Versteegen en Keller belicht ik 
de theologische reflectie vanuit een genderperspectief.83 Daarbij spelen begrippen een 
rol als: die Konstitution des weiblichen Körpers, heelheid, authenticitiet en autonomie, 
geleefde genade en the Apophasis of Gender. 

81 Waaijman, Kees. Spiritualiteit. Vormen, Grondslagen, Methoden. Kampen, Kok, 2000, pp. 599, 
685, 676, 857; Jong-van Campen, Annemiek de. Mystagogie in werking. Hoe menswording en 
gemeenschapsvorming gebeuren in christelijke inwijding. Dissertatie, Universiteit van Tilburg, 
2009. Zoetermeer, Uitgeverij Boekencentrum, 2009.

82 Schreurs, Agneta. Spirituele begeleiding van groepen. Bijdrage tot een praktijktheorie voor geloofs-
practica. Dissertatie, Vrije Universiteit Amsterdam, 1990. Kampen, Kok, 1990; Douma, Jochem 
Rein. Veni Creator Spiritus. De meditatie en het preekproces. Dissertatie, Theologische Universiteit 
van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen, 2000. Kampen, Kok, 2000; Reedijk, 
Wim. Zuiver lezen: de lectio divina van Johannes Cassianus en de bijbelse hermeneutiek. Dissertatie, 
Vrije Universiteit Amsterdam, 2003. Delft, Eburon, 2003; Firet, J. “Wat is ‘spiritualiteit’?” 
Spreken als een leerling. Praktisch-theologische opstellen, Kampen, Kok, 1981, pp.151-166. 

83 Versteegen, Trees. Geleefde genade. Een bijdrage aan de theologie van genade vanuit ervaringen van 
katholieke vrouwen. Dissertatie, Radboud Universiteit Nijmegen, 2013. Gorinchem: Narratio, 
2013; Keller, Catherine. “The Apophasis of Gender. A Fourfold Unsaying of Feminist Theology.” 
Journal of the American Academy of Religion, jrg. 76, nr. 4, 2008, pp. 905-933. 
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1.6 De titel van het onderzoek

De titel ‘Tango met God?’ heb ik ontleend aan een lied van Guus Vleugel en Rogier 
van Otterloo.84 Het refrein daarvan luidt: 

‘Ik dans met God zo goddelijk de tango
Want op een tango zijn wij allebei verzot
Ik dans met God zo goddelijk de tango
Soms leidt God mij, soms leid ik God
Hij danst zo soepel en zo licht en zo veerkrachtig
En toch is Hij beslist al ver over de tachtig
Hij danst zo statig en toch evengoed zo vlot
Wat een genot, o gottegottegot.’

In dit wetenschappelijk onderzoek neem ik afstand van de praktijk: ik ga er als 
het ware buiten staan, om vanuit een andere positie te kunnen kijken naar wat 
gebeurt. In het afstand nemen vindt een vorm van abstractie plaats. Want hoewel 
ook schrijven een lichamelijke aangelegenheid is en opwinding en teleurstellingen 
tijdens het onderzoek zich in lichamelijke gewaarwordingen manifesteren, het ‘vlees 
en bloed’ van de praktijk lijken tijdens het schrijven uit het vizier te verdwijnen.85 
Met het woord tango wil ik mezelf en de lezers herinneren aan de ‘vleselijkheid’ van 
de danspraktijk. In het lied is de tango niet alleen een vleselijke aangelegenheid, maar 
ook een metafoor, een beeld voor een gebeuren tussen God en mens. Het gaat om 
een tango ‘met God’. Met dit beeld wil ik tot uitdrukking brengen wat ik soms ervaar 
in bibliodanssessies zelf, maar ook in de voorbereiding ervan en de reflectie daarop 
in dit onderzoek: dat zich daarin een spel afspeelt tussen God en mij als danser, 
begeleider en onderzoeker. 

84 Vleugel, Guus. “God is niet dood.” www.muzikum.eu/nl/123-76-23536/gerard-cox/god-is-niet-
dood-songtekst.html.

85 Danser en filosofe LaMothe stelt dat het gebruik van talige methoden, metaforen en modellen 
onderzoekers van religieuze verschijnselen ontmoedigt aandacht te schenken aan het daarin voor-
komende lichamelijke engagement. Zij stelt daarom dat voor een wetenschappelijke scholing 
ook een lichamelijke, zintuiglijke scholing nodig is, zeker als het gaat om religiestudies. Men kan 
de lichamelijke praktijken die een belangrijke deel van religie uitmaken immers beter begrijpen 
als men in het eigen lichaam kan naspeuren wat daarin gebeurt en wat dat oproept. Het zou 
volgens haar goed zijn als religiewetenschappers zich scholen in dans. Op zijn minst kunnen zij 
zich ervan bewust worden dat het schrijven over religie een lichamelijke bezigheid is waarin men 
subtiele sensaties kan voelen als ontzag, lichte verwarring, opwinding, ongemak die de gedach-
teontwikkeling over een religieus verschijnsel stimuleren. LaMothe, Kimerer L. “What Bodies 
Know About Religion and the Study of it.” Journal of the American Academy of Religion, jrg. 76, 
nr. 3, 2008, pp. 573-601.
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Een spel van actief zijn, initiatief nemen, wachten, weerstand bieden, gevoelig zijn 
voor wat zich aan me voordoet, voor het ontwaren van en meegaan in een beweging 
die ‘van de andere kant komt’. Ik dans met God, zo goddelijk de tango…. ‘Soms 
leidt hij mij, soms leid ik hem’.
 
1.7 Hoofdstukindeling

Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de maatschappelijke en kerkelijke context 
van bibliodans, de beweegredenen van de deelnemers om mee te doen. Deze 
breng ik in verband met kerkelijke en maatschappelijke trends met betrekking tot 
lichamelijkheid en spiritualiteit. Zo maak ik duidelijk tegen welke achtergrond het 
voorbereidingsproces van een bibliodanssessie plaats vindt. Hoofdstuk 3 bevat een 
beschrijving van de praktijk van het lezen. Ik breng de impliciet theoretische notities 
daarin aan het licht en verhelder deze met receptie-theoretische concepten uit de 
literatuurwetenschap. Hoofdstuk 4 en 5 kennen dezelfde opbouw. Daarin verhelder 
ik de impliciete noties in de praktijk van het ontwerpen van dansopdrachten 
en de spirituele vorming met concepten uit respectievelijk danswetenschap en 
spiritualiteitstudies. In hoofdstuk 6 kom ik tot constructieve narratieve theologische 
reflectie op de theologische aspecten uit de thick descriptions die ik in de vorige 
hoofdstukken ontwikkeld heb. In hoofdstuk 7 geef ik een samenvatting, formuleer 
ik conclusies en doe ik suggesties voor verder onderzoek.
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Dit hoofdstuk begint met een beschrijving van het voorbereidingsproces voor 
een bibliodanssessie. Ik ga na welke rollen, communicatiepatronen, praktijken en 
beelden daarin naar voren komen. Ik belicht twee spanningsvelden die de begeleider 
waarneemt. Op de eerste plaats duidt zij op een bij deelnemers levende spanning 
tussen nieuwsgierigheid naar wat het dansen hen brengen kan en het ongemak dat 
zij met betrekking tot het dansen voelen. Daarnaast wijst ze op de bij haar levende 
spanning tussen sturing en vrijheid geven aan het zoeken van de deelnemers. Ik 
verhelder deze spanningsvelden door te kijken naar de beweegredenen van deelnemers 
aan bibliodanssessies en naar de culturele en kerkelijke context waarmee begeleiders 
van en deelnemers aan bibliodanspraktijken te maken hebben. Deze diep ik uit aan 
de hand van artikelen van Korte en van Sointu en Woodhead. Zo verhelder ik de 
Tendencies en Needs en de Environment en Social Context die een rol spelen bij de 
ontwikkeling van bibliodanssessies.

2.1 Voorbereidingsproces en programmaontwerp86

Soms word ik uitgenodigd door een groep, een instelling of een gemeente. Men vraagt om 
uiteenlopende redenen om een bibliodansworkshop. De ene keer wil men een thema op 
weer eens een andere dan de gebruikelijke manier aan de orde stellen – speelser dan anders 
of met meer aandacht voor de gevoelens en beleving van de deelnemers. Een andere keer 
vraagt men om bibliodansworkshops als een vorm van bezinning of geloofsverdieping. 
Ik bied ook zelf bibliodansworkshops aan. Dan kies ik thema’s en teksten waarvan ik 
vermoed dat ze raken aan waar potentiële deelnemers, of ze nu kerkelijk of niet kerkelijk 
zijn, mee bezig zijn.

De keuze van een tekst hangt dus af van thema en doel van de workshop, 
maar wordt ook bepaald door de vraag of er ‘beweging in de tekst zit’, of deze zich naar 
dansopdrachten laat ‘vertalen’. Is de keus gemaakt, dan lees ik de tekst zorgvuldig door. 
Ik ga na wat mij erin raakt. Ik vraag me af welke gevoelens en associaties de tekst bij 
de deelnemers kan oproepen en welke elementen daarin mogelijk herkenning, vragen of 
weerstand kunnen oproepen of een uitdaging kunnen vormen. Als ik me daarvan bewust 
ben geworden, laat ik dat los en richt me op de bewegingsmogelijkheden die de tekst biedt. 

Ik vraag me af welke beelden, woorden, gevoelens, thema’s, ontwikkelingen 
of tegenstellingen daarin aanleiding kunnen geven tot bewegingsopdrachten. Aan het 
begin van mijn ontwikkeling als bibliodansbegeleider danste ik meestal eerst zelf naar 
aanleiding van de tekst, waarna ik analyseerde wat voor soort bewegingen in mijn dans 

86 De gegevens die aan de basis liggen van deze beschrjiving zijn in te zien via SURFdrive. 



37

2. De context

naar voren kwamen. Naar aanleiding daarvan ontwierp ik dansopdrachten voor de 
deelnemers. Nu ik meer ervaring heb, kan ik me er ook zonder te dansen een voorstelling 
van maken wat de dansmogelijkheden van een tekst zijn. Mijn bewegingsfantasie en 
bewegingsgevoel helpen me daarbij, maar ook het kijken naar de door Laban in zijn 
bewegingsanalyse gemaakte onderscheidingen van bewegingselementen als beweging, tijd, 
ruimte en kracht.87 

Ten slotte denk ik na over vragen aan de hand waarvan de deelnemers kunnen 
reflecteren op de betekenis voor hun spirituele ontwikkeling van datgene wat ze in het 
programma hebben ervaren. Ik vraag ik me af wat de juiste vraag is om de bijeenkomst 
mee af te sluiten. Zal ik de nadruk leggen op de beelden die tijdens het dansen naar boven 
gekomen zijn, zal ik vragen naar gevoelens of herinneringen of verlangens? Zal ik hen aan 
het eind van het programma vragen wat ze over de tekst hebben ontdekt of over zichzelf of 
hun leven van alledag of wat ze hebben ontdekt over zichzelf in relatie tot de goddelijke 
werkelijkheid? 

Ik vraag me af wat de mensen die ik verwacht nodig hebben om op een vruchtbare 
manier aan het programma te kunnen deelnemen. Mijn ervaring is dat deelnemers die 
voor het eerst meedoen nieuwsgierig zijn naar wat het dansen hen zal brengen, maar zich 
vaak ook enigszins ongemakkelijk voelen. Ze geven bijvoorbeeld aan dat ze een beetje 
huiverig zijn voor de gevoelens die het zou kunnen losmaken. Of ze laten weten dat ze 
moeten wennen aan het idee dat dansen iets te maken zou kunnen hebben met Bijbel, 
geloof of kerk, omdat men in de kerk vaak moeite heeft met de lichamelijke kant van het 
bestaan. Daarom zoek ik naar manieren om het ongemak weg te nemen. Om een sfeer 
van onderling vertrouwen te scheppen formuleer ik spelregels over de manier van omgaan 
met elkaar: ‘Als je in de dans fysiek of qua gevoel aan een grens komt, dan kan je aan de 
kant gaan zitten. Als je zit ga je niet de andere deelnemers bekijken, maar je blijft met je 
aandacht bij jezelf. De anderen laten je met rust zodat je zelf het moment kan vinden om 
weer in te stappen. Bij de uitwisseling zeg je ’ik’. In ik-vorm vertel je elkaar wat je beleefd 
hebt en wat dat voor je betekent. Je luistert met open aandacht naar elkaar, komt niet 
onmiddellijk met je eigen verhaal en gaat ook niet discussiëren over wat waar is of een 
juiste uitleg.’ Daarnaast ontwerp ik dansopdrachten waarin men door samen te dansen 
vertrouwd raakt met elkaar.88 

87 Rudolf Laban heeft een uitgebreid en subtiel systeem gemaakt waarmee hij de voor beweging en 
dans constituerende elementen analyseert. Zie: Preston-Dunlop, Valerie. A Handbook for Dance 
in Education. 2e editie. Londen, Longman, 1980. Ik maak gebruik van een vereenvoudigde 
versie daarvan. Zie: Joyce, Mary. First Steps in Teaching Creative Dance to Children. 2e druk. Palo 
Alto, Mayfield, 1980, p. 32.  

88 Zie over de vraag hoe in dans lichamelijke verbondenheid tot stand komt: Vos, Nicolaas Reinier 
de. Lichamelijke verbondenheid in beweging. Een filosofisch onderzoek naar intercorporaliteit in de 
hedendaagse danskunst. Dissertatie, Tilburg University, 2014. Over hoe dit ook in het kijken naar 
dans tot stand komt: Wildschut, Liesbeth. “Becoming one body. Manifestations of kinaesthetic 
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Met een heldere opbouw, korte uitleg over de bedoeling van bepaalde oefeningen en 
duidelijke instructies geef ik de deelnemers structuur en helderheid. Als ik feedback geef 
op hoe men dansopdrachten uitvoert, zoek ik naar niet-oordelende formuleringen en 
nodig de dansers uit ook andere manieren van bewegen uit te proberen en te zien wat  
dat oplevert. 
 
Bij het ontwerpen van het programma voel ik steeds spanning tussen sturing geven en 
vrij laten. Ik richt de aandacht op bepaalde delen van de tekst, ik geef een focus in het 
ontwikkelen van het bewegingsvocabulaire, ik geef met de vragen die ik formuleer richting 
aan de reflectie. Maar het gaat mij erom dat de deelnemers niet mijn uitleg van de tekst 
volgen, maar ontdekken welke betekenis de tekst voor hen persoonlijk kan hebben. Ik laat 
hen daarom vooraf weten dat het niet gaat om dé of mijn uitleg van een tekst, maar om 
wat die hén zeggen wil. Om hen de mogelijkheid te bieden tot een eigen invulling van de 
betekenis van de tekst te komen, leer ik hen niet een door mij ontworpen choreografie aan, 
maar ontwerp ik improvisatieopdrachten. Deze geven hen ruimte op hun eigen manier 
te dansen, de tekst op hun eigen manier te verbeelden en zo zelf de betekenis daarvan te 
zoeken. Ook door vragen te stellen over wat in de tekst herkenning, vragen of weerstand 
oproept benadruk ik de vrijheid die men heeft om een eigen verhouding met de tekst te 
ontwikkelen. 

Om de deelnemers vertrouwd te maken met het improviserend dansen ontwerp 
ik een zogenaamde bewegingsexploratie waarin zij kunnen spelen met de combinatie van 
verschillende bewegingselementen, zodat zij een bewegingsvocabulaire tot hun beschikking 
krijgen waarmee ze de tekst in dans kunnen verbeelden. Omdat de veelal vrouwelijke 
deelnemers vaak geneigd zijn op een zachte, vloeiende manier te bewegen, voeg ik vaak 
dansopdrachten in waardoor zij hun kracht ook op een andere manier kunnen inzetten: 
scherp en direct bijvoorbeeld. Omdat zij in duetten, trio’s of andere groepsformaties er 
snel toe neigen om de beweging van andere dansers te gaan spiegelen, ontwerp ik ook 
dansinstructies om te spelen met het ontwikkelen van eigen bewegingen in relatie tot 
die van anderen, bijvoorbeeld met een eigen ritme of met een aan de ander tegengesteld 
ruimtegebruik. Om hen contact te laten maken met hun lichaam geef ik oefeningen 
waarin ze hun adem, de spanning en ontspanning van hun spieren of de verplaatsing van 
hun gewicht gewaar kunnen worden. 

Om overgave aan de beweging te stimuleren wijs ik hen met een enkele opmerking 
op de mogelijkheid zich door het momentum van de beweging te laten meenemen. Ik 
zeg het niet expliciet, maar ik zie het als een oefening in het vermogen zich open te stellen 
voor de mogelijkheid om mee te gaan in een beweging die niet door hen ‘gemaakt’ wordt, 

empathy while watching dancers close by or further away.” Danswetenschap in Nederland. Deel 6, 
Ruth Naber, et al. red. Amsterdam, Vereniging voor Dansonderzoek, 2010, pp. 75-82.
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maar van ‘een andere kant komt’, misschien wel van God. Door in de dansruimte een 
icoon en een brandende kaars neer te zetten en door met teksten uit de Bijbel of de Bijbelse 
traditie te werken duid ik aan dat de bijeenkomst een godsdienstig karakter heeft. Met 
de teksten reik ik de deelnemers taal en beelden aan waarin zij over hun betrekking met 
God kunnen spreken. 

Regelmatig geven deelnemers aan dat zij het moeilijk vinden om te verwoorden 
wat ze in de dans beleefd hebben. Ze merken dan op dat zij dan ‘te veel gaan nadenken’. 
Omdat ik het belangrijk vind dat de deelnemers niet alleen iets beleven, maar ook tot een 
zekere reflectie komen over wat het dansen naar aanleiding van de tekst aan betekenis 
oproept, zoek ik naar vragen en formuleringen waarmee men stap voor stap van ervaring 
naar verwoording kan komen. 
  Naast het systematisch vragen stellen en het actief ontwerpen van dansopdrachten 
en reflectievragen zijn er ook momenten van ‘luisteren’, niets doen en een me openstellen 
voor ‘het waaien van de Geest’. Van wachten op ingevingen, op het moment dat alles 
op zijn plaats valt. De ervaring leert mij dat dit soms pas in het begeleiden van de 
bibliodanssessie zelf gebeurt, maar dat het werken en wachten dit heeft voorbereid. Ik 
hoop dat de deelnemers tijdens het programma een vergelijkbare ervaring ten deel valt, 
maar weet dat ik dit niet kan ‘organiseren’. 

Dit alles resulteert in een programma dat opgebouwd is vanuit het volgende format: 

a) Kennismaken met elkaar, de tekst en de werkvorm

- Welkom en korte kennismaking met elkaar.
- Informatie over thema, doel en opzet van de workshop. Het aangeven van 

spelregels om voor en met elkaar een veilige omgeving te scheppen.
- Contact maken met tekst: een eerste lezing en verkenning van de eerste 

associaties van de deelnemers. Indien nodig: achtergrondinformatie over de tekst. 
Uitnodiging om de eerste associaties los te laten en zich te laten verrassen door 
wat het dansen naar aanleiding van de tekst aan betekenis oproept.

- Contact maken met het lichaam door opwarmingsoefeningen en oefeningen in 
het gewaarworden van lichamelijke sensatie. Attent maken op de mogelijkheid 
om ‘zich door de beweging te laten meenemen’.

- Kennismaken met improviserend dansen in een bewegingsexploratie: verkennen 
van bewegingselementen, die later in de workshop gebruikt kunnen worden bij 
het dansen naar aanleiding van de tekst.

- Kennismaken en vertrouwd raken met elkaar in eenvoudige dansimprovisaties in 
kleine en grotere groepen.
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b) Dansen naar aanleiding van de tekst

- Ik lees een deel van de tekst, formuleer een dansopdracht en lees de tekst nogmaals, 
waarna de deelnemers hun dans inzetten. Afhankelijk van de inhoud solodansen 
of dansen in twee- of drietallen. Na iedere dans volgt een terugblik: ‘Proef wat het 
je gebracht heeft aan beelden, gevoelens, herinneringen, verlangens’. Vervolgens 
geef ik een nieuwe dansopdracht, gebaseerd op wat men in de eerste dans heeft 
beleefd of naar aanleiding van een ander deel van de tekst. Soms geef ik als 
begeleider een volgend tekstelement aan. Soms vraag ik de deelnemers zelf een 
nieuw fragment te kiezen. Ik geef hen de keus om aan het werk te gaan met iets 
dat herkenning oproept, of juist vragen of verzet, of met iets dat hen uitdaagt.

- Afronding met een dans als antwoord op wat gedurende het dansen met de tekst 
in de deelnemers in beweging is gekomen: een inzicht, een vraag, een gebed. 

c) Uitwisselen over tijdens het dansen opgedane ervaringen 

- Een vorm waarin men van ervaring tot verwoording komt: een tekening maken 
en daarover in kleine groepjes uitwisselen of een contemplatieve dialoog. 

- Uitwisselen in de grote kring: Wat heb je ontdekt over de tekst? Of: Wat heb je 
ontdekt over jezelf of over jou en God? Wat neem je van de sessie mee als inzicht, 
aandachtspunt voor de komende tijd? 

2.2 Rollen, communicatiepatronen, praktijken en beelden

• Rollen en communicatiepatronen
In het voorbereidingsproces onderscheid ik drie rollen: die van de begeleider, de 
deelnemers en die van God, de goddelijke dimensie. De begeleider hoopt met het 
door haar ontworpen programma bij te dragen aan de spirituele ontwikkeling van de 
deelnemers. Daartoe ontwerpt zij werkvormen waarvan zij hoopt dat die communicatie 
tussen de deelnemers en zichzelf, tussen de deelnemers onderling en tussen de 
deelnemers en God mogelijk maken. Door middel van gewaarwordingsoefeningen, 
vragen naar wat tekst en dans bij hen aan indrukken wekken, wil zij hen in contact 
brengen met hun lichaam en met wat zij beleven. Met het aangeven van spelregels, 
samenwerkingsoefeningen in dans, dansopdrachten voor kleinere groepjes, het 
organiseren van uitwisseling in kleine en grote kring wil zij de deelnemers onderling 
in contact brengen. Door de ruimte in te richten met een icoon en een kaars geeft 
zij de deelnemers de gelegenheid hun aandacht te richten op de goddelijke dimensie. 
Met de teksten vestigt zij de aandacht van de deelnemers op God zoals deze daarin 
geschilderd wordt. Met de dansopdrachten geeft zij hen de gelegenheid zich in te 
leven in een wereld waarin de goddelijke dimensie een rol speelt en na te gaan waar 
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hen dat raakt. Soms geeft zij de gelegenheid dat wat in hen in beweging is gekomen 
in een gedanst gebed tot uiting te brengen. 

De begeleider gaat na waar de tekst raakt aan thema’s in haar eigen leven en 
wat deze aan dansbewegingen in haar oproept. Zo maakt zij zich bewust van haar 
eigen verbinding met de tekst. Zij maakt zich daarvan los om na te gaan hoe deze bij 
de door haar verwachte deelnemers zou kunnen leven en wat deze hen zou kunnen 
bieden aan herkenning of uitdaging. Zij staat in een spanningsveld van sturing 
geven en vrijheid laten aan het proces van de deelnemers. Met thema-, tekstkeuze en 
dansopdrachten geeft zij een richting aan, door te werken met improvisatieopdrachten 
en uitwisseling door de deelnemers onderling geeft zij hen vrijheid een eigen invulling 
en betekenis te vinden. Door het actieve ontwerpen af en toe los te laten en ruimte te 
maken voor ‘het waaien van de Geest’, door alert te zijn op momenten dat ‘alles op 
zijn plaats valt’ en met haar hoop op ‘dat er iets van God gebeurt’, stelt de begeleider 
zich open voor een werking van de goddelijke dimensie. Zij hoopt bij de deelnemers 
een dergelijke openheid en luisterende houding te wekken door hen alert te maken 
op de mogelijkheid mee te bewegen met het momentum van de dans, met iets dat 
zich aan hun greep onttrekt, mogelijk met een beweging ‘van God uit’. 

• Praktijken en beelden
De begeleider wil voor deze verschillende vormen van communicatie ruimte 
scheppen in een programma waarin de deelnemers eerst kennismaken met elkaar, de 
tekst en de werkvorm, vervolgens dansen naar aanleiding van de teksten en daarna 
uitwisselen van wat tijdens het dansen naar boven is gekomen. Bij het ontwerpen 
van het programma spelen verschillende praktijken een rol: het lezen van de tekst, 
het ontwerpen van dansopdrachten en van reflectievragen, die de aandacht richten 
op wat de dans naar aanleiding van de tekst opriep en de betekenis daarvan. De 
tekst omschrijft zij als inhoudelijke structuur die licht kan werpen op het leven 
van alledag, en waarvan de betekenis op zijn beurt weer gekleurd kan worden door 
ervaringen die men in het alledaagse opdoet. Zij ziet hem als iets dat de aandacht 
richt op de goddelijke dimensie van het bestaan en de deelnemers taal geeft om 
over hun betrekking daarmee te spreken. Ze schetst de tekst als inspiratiebron voor 
dansopdrachten die door de deelnemers zelf kunnen worden ingevuld. Ze schrijft 
over het dansen als een speelse manier om een thema aan de orde te stellen, de 
deelnemers met elkaar vertrouwd te laten worden, hun affectiviteit aan te spreken. 
Ze ziet het lezen en het ontwerpen van dansen en reflectievragen als zoeken naar 
wat kan bijdragen aan de spirituele vorming van de deelnemers. Ze tekent deze 
vorming als een gebeuren waarbij het hele lichaam betrokken is, als een oefening 
in het zich overgeven aan de beweging die ontstaat, als een taal waarin de tekst 
vertaald kan worden, als een manier om de tekst te verbeelden en uiting te geven 
aan wat het dansen oproept. Spirituele vorming heeft volgens haar te maken met 
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een betrokkenheid van de deelnemers op zichzelf, op elkaar en op God. Zij ziet het 
als een proces waarin een niet-oordelende, maar proevende, onderzoekende houding 
van belang is, een houding waarin ruimte is voor herkenning en uitdaging, verzet en 
overgave. Zij ziet het als een gebeuren waarin men zich beweegt tussen beleving en 
reflectie. Zij omschrijft het als een proces dat verbonden is met het leven van alledag 
en waarin op sommige momenten iets van een goddelijke aanwezigheid kan oplichten. 

In dit hoofdstuk wil ik twee aspecten verhelderen die oplichten uit de beschrijving 
van de rollen en communicatiepatronen. De begeleider heeft de ervaring opgedaan 
dat deelnemers zich weliswaar nieuwsgierig, maar ook ongemakkelijk voelen over 
de combinatie van dans en geloof. Ze zoekt naar een benadering die de deelnemers 
van dienst is bij het overwinnen van dat ongemak. Daarnaast geeft ze aan een 
spanningsveld te ervaren tussen sturing geven en vrijheid laten aan de deelnemers. 
Ze wil de deelnemers de gelegenheid geven om in het kader van het door haar 
ontworpen programma een eigen invulling te geven aan de dansimprovisaties en na 
te gaan wat de tekst voor henzélf zou kunnen betekenen. Daarnaast stimuleert ze hen 
in het contact met andere deelnemers hun eigenheid te laten zien. Ik wil deze door 
de begeleider waargenomen spanningsvelden verhelderen door een beschrijving te 
geven van de culturele en kerkelijke context waarin bibliodanssessies zich afspelen. 
De kerkelijke context is een Social Context waarin ruimte is voor het dansen, maar 
ook weerstand daartegen (social-systemic constraint). De Environment van de culturele 
context levert enerzijds dansstijlen voor het dansen in kerkelijke setting, maar biedt 
vaak weinig ruimte voor het onderzoeken van thema’s uit de christelijke traditie 
(social-systemic constraint). Met behulp van een artikel van Korte en een artikel 
van Sointu en Woodhead verhelder ik de Tendencies en Needs van de deelnemende 
vrouwen.Tenslotte maak ik helder hoe de begeleider in het spanningsveld van 
sociale mogelijkheden en beperkingen staat en de deelnemers ruimte biedt met hun 
Tendencies en Needs bezig te zijn. 

2.3 Dans in kerk en cultuur 

Dans en kerk vormen een moeizame combinatie. Door de eeuwen heen zijn 
er christenen geweest die een vorm van dansen beoefenden als een deel van hun 
gelovige praktijk.89 Soms onder goedkeurend oog van geestelijken en theologen. Veel 

89 Zie voor een overzicht van dans in christelijke kerken bijvoorbeeld: Backman, Eugene Louis. 
Religious Dances in the Christian Church and in Popular Medicine. 1952.Vertaald door Ernest 
Classen. Westport, Greenwood Press, 1977; Davies 1984, pp. 36-81; Berger 1985, pp. 15-35. 
Veel genoemde voorbeelden zijn de dansen tijdens de paasvieringen in Toledo, de springpro-
cessies in Echternach, de balletten op de Jezuïetencolleges in het zeventiende eeuwse Parijs of 
in de vieringen van de Shakers in de USA. De laatste jaren groeit de belangstelling voor dit 
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vaker echter ondervonden zij van die zijde weerstand.90 Hoewel in de leer van de 
kerk tegen allerlei docetische stromingen in, God als schepper van het lichaam werd 
geroemd en Jezus als de verschijning van God in lichamelijke gestalte, benadrukten 
zij dat dans niet past bij een christelijke levensstijl. De motieven voor deze weerstand 
liepen uiteen: men vond dat lichamelijke activiteiten de aandacht voor geestelijke 
zaken in de weg stonden, men had angst voor onzedelijk gedrag of afkeer van wat 
men beschouwde als de irrationaliteit van de dans. In missionaire situaties wees men 
het dansen lange tijd af omdat men merkte dat dit in de beleving van de dansers 
verbonden was met hun ‘oude’ goden.91

In de tachtiger jaren van de twintigste eeuw komt een beweging op gang van 
christenen die dans juist een plaats willen geven in een kerkelijk kader.92 In West-
Europese cultuur zien zij spirituele disciplines als yoga en tai chi hun intrede doen, 
evenals van oorsprong godsdienstige danspraktijken als Bharat Natyam en Soefi 

aspect van de kerkgeschiedenis en komen meer danspraktijken aan het licht. Zie bijvoorbeeld: 
Brown, Jennifer N. “The Middle English Life of Elizabeth of Spalbeek by Philip of Clairvaux” 
Three women of Liege. A critical edition of a commentary on the Middle English lives of Elisabeth of 
Spalbeek, Christina Mirabilis and Marie d’Oignies, Jennifer N. Brown, Turnhout, Brepols, 2008, 
pp. 27-50.

90 Schaik, Eefje van. Een danspas als sprong naar de hel. Over de houding van de vroegmiddeleeuwse 
kerkelijke autoriteiten ten opzichte van enkele dansgebruiken. Doctoraalscriptie, Universiteit van 
Amsterdam, 1979; Boshoven, Thérèse. “Elke dans mach heten wel processie van den duvel.” 
Mirjam van der Linden, et al. red. Danswetenschap in Nederland. Deel 7, Amsterdam, Vereniging 
voor Dansonderzoek, 2012, pp. 37-42. In latere tijd getuigt de brochure De gereformeerden en 
de dans. Een rapport van de Commissie van Samenwerking voor de arbeid onder studenten aan de 
Technische Hogeschool in Delft. Aalten, Uitgeverij de Graafschap, z.j., met name pp. 19-21 van 
de spanning tussen de ideeën van dansende gelovigen en theologen. Zie ook: Visscher, Henk. 
“Synode CGK spreekt over dans en drama.” www.rd.nl/synode-cgk-spreekt-over-dans-en-
drama-1.347403; Geelhoed, A.P. “Dansen in de gemeentesamenkomst-een bijbelse toetsing.” 
www.toetsalles.nl/htmldoc/dansen.html. 

91 Beurmanjer, Riëtte. “Dansend mediteren. Sacrale dans en bibliodans.” Handboek christelijke 
meditatie. Vertrekpunten, wegen en vruchten, Lex Boot, red. Zoetermeer, Boekencentrum, 2011, 
p. 203.

92 Ik richt de aandacht vooral op de ontwikkelingen in West-Europa en Amerika, omdat die de 
context vormen voor bibliodans. De beweging van dansende christenen is echter wereldwijd. 
In Azië, Afrika en Latijns-Amerika ontwikkelt men allerlei, vooral liturgische, dansvormen die 
ofwel aansluiten bij de danstradities uit de omringende cultuur ofwel sterk beïnvloed zijn door 
de dansstijl die in Amerikaanse kerken van evangelical of pinkstersignatuur is ontwikkeld. Zie 
bijvoorbeeld: Barboza, Francis Peter. Christianity in Indian Dance Forms Dissertatie, University 
of Delhi, 1990; “Traditional Christian Folk Dance of Kerala-Margam Kali.” www.youtube.com/
nmVGo9HgJnA; “Devil Is Under My Feet-Regions Beyond Pastors Conference.“ www.youtube.
com/watch?v=zEQvnV7AKPM&feature=share&fb_ref=share; “Mexican-Indian-Christian-
Dance.” www.youtube.com/watch?v=fe-XplRIY6U; “Called to Love. Dance-Video.” 
www.youtube.com/watch?v=l6o85lQUBbE; “How Great Is Our God-FL Worship Dance.” 
www.youtube.com/watch?v=1SJkkkMVtOI. Niet westerse christenen nemen bij emigratie naar 
West-Europa vaak hun dansvorm mee. Zie bijvoorbeeld: Pastor, Chris. “DANCE AZONTO at 
music concert 2015.” www.youtube.com/watch?v=HoCxFNtrFrc.   
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dansen.93 In de vijf ritmes van Gabrielle Roth, Biodanza, Authentic Movement en 
andere somatische en op beleving gerichte dansvormen kunnen zij kennismaken met 
dansvormen die aansluiten bij de ontwikkeling van een niet specifiek godsdienstige 
spiritualiteit.94 Er ontstaat een klimaat waarin de gedachte gangbaar wordt dat 
dans en ‘geestelijke zaken’ geen tegengestelden hoeven te zijn, maar dat dans juist 
een manier kan zijn om zich spiritueel te ontwikkelen. Dit vindt een klankbord 
bij gelovigen van uiteenlopende kerkelijke gezindten. Zij ontwikkelen dansvormen 
met namen als expression-praise-dance, worship-dance, aanbiddingsdans, dansen als 
Maria, sacrale dans of sacred dance, dansmeditatie, contemplatieve dans, liturgische 
dans of Kirchentanz.95 De danspraktijken worden veelal ontwikkeld door mensen 
met een dansopleiding die hun vak in kerkelijke kring willen inzetten. Zij geven 
dansworkshops in eigen studio’s en in kerkelijke ruimten. Zij trainen amateurdansers 
in hun dansstijl, die op hun beurt hun dansplezier delen met mensen in hun 
gemeente of parochie. Ook trainen zij predikanten en andere kerkelijk werkers die 
gemeente of parochie willen laten kennismaken met dans als een mogelijkheid om 
geloven op een lichamelijke manier te beleven. Dansende gelovigen verenigen zich 
in samenwerkingsverbanden als The Sacred Dance Guild, The International Christian 
Dance Fellowship, de Christliche Arbeitsgemeinschaft Tanz en De Zevende Hemel, 
centrum voor bibliodrama en dans.96 Men wisselt ervaringen uit, organiseert scholing, 
stimuleert methodiekontwikkeling, brengt theorievorming op gang en geeft dans in 
kerken een bredere bekendheid. 

93 Veldhuizen, Gijs van. Religie en actieve kunstbeoefening. Dans. Utrecht, Kunstfactor, 2011; 
Gundlach Sonnemann, Helga Barbara. Religiöser Tanz. Formen-Funktionen-aktuelle Beispiele. 
Marburg, diagonal-Verlag, 2000.

94 Roth, Gabrielle, en John Loudon. Dans het leven. Lessen van een sjamaan. Haarlem, Altamira-
Becht, 2001; Dallas, Sarah. “Dansen met passie. Interview met Rolando Toro.”  
www.biodanzametphoebe.nl/site/nl/in-de-media-2/item/5-interview-dansen-met-passie-met-rol-
ando-toro; Boef, Inge. De dans van het leven als vorm van nieuwe spiritualiteit. Essay, Christelijke 
Hogeschool Ede, 2010; Pallaro, Patrizia, red. Authentic Movement. A Collection of Essays by Mary 
Starks Whitehouse, Janet Adler and Joan Chodorow. Londen, Jessica Kingsley, 1999; Williamson et 
al. 2014, pp. 159-194. 

95 Gast, Angelique. www.worshipdanceschool.nl; Pleijsier, Alinda. “Worship Dance.” 
 www.dancingdevotion.nl/worship-dance/; Fransen, Bernice. “Eucharistisch dansen.”  

www.dansenalsmaria.nl; Michael, e.a. “Dansmeditatiegroepen.” www.danskerk.nl/dans-
meditatie-groepen/; “Wereldvredesdag. Dansen. Vrede.” www.utrecht.remonstranten.nl/
agenda/wereldvredesdag-dansen-vrede; “Mystiek en meditatie.” www.protestantsekerk.nl/
actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Vacaredag- Mystiek-en-meditatie.aspx; Beurmanjer, 
Riëtte. “Dans en liturgie. Een belevenis.” www.riettebeurmanjer.nl/mogelijkheden/dans-
en-liturgie-een-belevenis; Vogler, Gereon. www.kirchentanz.de/specials_kirchentanz/texte/
was_ist-kirchentanz_antwortversuch.html.  

96 Sacred Dance Guild. www.sacreddanceguild.org; ICDF. www.icdf.com; Christliche 
Arbeitsgemeinschaft Tanz in Liturgie und Spiritualität. www.christliche-ag-tanz.org/; Christian Artists. 
www.christianartists.org/; Stichting de 7evende Hemel. www.7evendehemel.nl/index.php/sticht.
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De weerstand van kerkelijke zijde is echter niet zomaar verdwenen. Soms 
is er sprake van theologische argumentatie, bijvoorbeeld als men aangeeft dat het in 
de protestantse traditie gaat om de bediening van het Woord.97 Daarnaast komen 
dansbeoefenaars minder uitgesproken vormen van verzet tegen, bijvoorbeeld als een 
kerkenraad naar voren brengt dat ‘dat niets is voor de mensen in onze gemeente’ of 
‘we er liever niet aan beginnen omdat het zoveel gevoelens kan losmaken’ of als zij 
geen financiële of andere middelen beschikbaar wil stellen voor dansactiviteiten.98 
Toch blijven dansende gelovigen zoeken naar mogelijkheden om het dansen in 
kerkelijke setting te beoefenen. Wie zijn deze mensen en wat beweegt hen om 
te dansen? Welk doel streven zij ermee na en welke dansstijlen zetten zij in? Hoe 
vinden zij met hun verlangen een weg in de culturele en kerkelijke context? De nu 
volgende beschrijving is een momentopname en beoogt niet volledig te zijn, het veld 
is voortdurend in ontwikkeling. Veel nieuwe initiatieven kunnen gevonden worden 
via internet. Bij de beschrijving houd ik de vier determinanten in mijn achterhoofd 
die Gundlach in haar beschrijving van godsdienstige danspraktijken onderscheidt: 1) 
de methoden en technieken in de betreffende dansstijl 2) de concrete functie die het 
wanneer en waar betreft 3) het niet-onmiddellijke doel, dat wat men vertelt over de 
dieperliggende redenen 4) de deelnemers. 1) en 2) noem ik dansstijlen en werkvelden; 
de dieperliggende redenen beschrijf ik vanuit het perspectief van degenen die de 
danspraktijken aanbieden en vanuit de deelnemers, met name die aan bibliodans.99

97 Eén gemeente in Zwolle geeft in sommige diensten plaats aan aanbiddingsdans en drama, één in 
Doornspijk brengt daar tegen bezwaar in. De synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken 
wordt gevraagd studie te verrichten naar het gebruik van dans en drama in de eredienst. Bij de 
bespreking brengt één van de predikanten in ‘Als je beeld nodig hebt bij het Woord, dan kun je 
beter helemaal stoppen’” en een ander dat ‘in de gereformeerde confessie de bediening van het 
Woord centraal staat’. Visscher, 2013. Een voorganger in een Vrije Baptistengemeente vindt voor 
het dansen in een gemeentesamenkomst geen enkele Bijbelse basis en wijst op het gevaar van in 
trance komen. De dans als weg om in contact te komen met het hogere vindt hij een vorm van 
heidendom. Geelhoed, z.j. 

98 Deze opmerking is gebaseerd op eigen ervaringen en op wat ik hoor van collega’s. Dansamateurs en 
predikanten betalen hun training meestal uit eigen zak, een enkele keer krijgen ze de kosten ervan 
door een kerkenraad of andere kerkelijke instelling vergoed. Zij geven de dansworkshops meestal 
zonder daarvoor apart geld te ontvangen. De dansprofessionals bieden workshops en trainingen 
aan als zelfstandigen zonder personeel en vragen een honorarium voor hun activiteiten. 

99 Gundlach Helga Barbara. “New Approaches to the Study of Religious Dance.” New Approaches to 
the Study of Religion. Volume 2: Textual, Comparative, Sociological, and Cognitive Approaches. Peter 
Antes, et al. red. New York, Walter de Gruyter, 2004, pp. 139-163, met name pp. 146-150.
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2.4 Dansstijlen en werkvelden

• Dansstijlen
In alle dansstijlen omschrijven degenen die de dansactiviteiten aanbieden hun aanbod 
met uitdrukkingen als: ‘uit je hoofd gaan’, ‘vreugde en plezier beleven’, ‘je gevoelens 
en je geloof uiten’, ‘je eigen geloof ervaren en verdiepen’, ‘nieuwe betekenissen vinden 
in Bijbelteksten, liederen en gebeden’. Zij benadrukken dat het dansen lichaam en 
gevoel betrekt bij het gelovig bestaan en de deelnemers de gelegenheid geeft een 
eigen manier van geloven te ontwikkelen.100 Verder kent het aanbod aan dansstijlen 
en danspraktijken een grote diversiteit. Bij gebrek aan een christelijke danstraditie 
sluit men voor de ontwikkeling van christelijke danspraktijken aan bij dansstijlen 
in de omringende cultuur. Theologen stellen soms de vraag of bepaalde dansstijlen 
wel in een christelijke context gebruikt kunnen worden, in de praktijk is daar weinig 
discussie over.101 Men neemt een pragmatisch standpunt in: als men de intentie heeft 
om God ermee te dienen kan men voor iedere dansstijl kiezen; van iedere dansstijl 
kan men iets leren.102 De keuze voor een bepaalde stijl hangt naast persoonlijke 
voorkeur samen met het doel dat men voor ogen heeft, de functie die men aan de 
dans toekent en de kerkelijke stroming waartoe men zich verhoudt.103

In evangelische kring is dans een geliefd middel om jongeren te introduceren in leer 
en leven van de gemeente. Om aansluiting te zoeken bij hun leefwereld maakt men 
gebruik van gospel- en religieuze popmuziek in alle mogelijke stijlen: house, hiphop, 
lyrical enzovoort. Men choreografeert dansen met een dansvocabulaire dat bij deze 
muziekstijlen hoort. Daarbij gaat het veelal om het gezamenlijk uitvoeren van 
gelijke bewegingen. In praise-liederen zijn de veelal pantomimische bewegingen een 
verbeelding van wat in de tekst wordt gezegd of een geheel van eenvoudige gebaren 
die het in het lied aangeduide gevoel uitdrukken. Sommige dansgroepen in deze kring 

100 Gast, Angelique, “Over ons.” www.worshipdanceschool.nl/over-ons; Klaver, Nel. “Dansen in de 
kerk. Kom in beweging.” www.pgzo.nl/activiteiten/dansen-in-de-kerk; Fierens, Jeroen.  
“Het mag best speelser en lichter in de kerk. Dans!kerk gelooft in beweging.”  
www.danskerk.nl/wp-content/uploads/2014/10/volzin16-04fierens-danskerk.pdf; Beurmanjer, 
Riëtte. “Wie is Riëtte” www.riettebeurmanjer.nl/wie-is-riette/; Straaten, Leonie van. “Beweging.”  
www.hetwoordinbeweging.nl/beweging.html.

101 Vogler 1995, p. 17; Tercic 2004, pp. 179-180, 191. 
102 Blogg 1985, pp. 179, 186; Brown 2007, pp. 90. Kraus noemt dit ‘setting intention’. Kraus, 

Rachel. “They Danced in the Bible. Identity Integration among Christian Women Who Belly 
Dance.” Sociology of Religion, jrg. 71, nr. 4, 2010, p. 476. Het is volgens de door haar geïnter-
viewde christelijke vrouwen die aan buikdans doen niet de vorm, maar hun intentie (God loven 
in de dans) die bepaalt of het dansen met hun christen-zijn verenigbaar is. 

103 Het volgende overzicht is een uitwerking van: Beurmanjer, Riëtte. Loze woorden, levende lijven. 
Verslag van een onderzoek naar de rol van dans in kerken. Driebergen, Hervormd Evangelisatorisch 
Beraad, 1998. 
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treden met theatrale dansen rond Bijbelverhalen op in een buitenkerkelijke setting, 
bijvoorbeeld op straat of in danscompetities. Men ziet dans als een goede manier om 
zowel binnen als buiten de kerk de boodschap van het evangelie te verkondigen, als 
een manier om God te loven en de relatie met hem te verdiepen en om te ontdekken 
wat de Bijbel zegt over thema’s als eigenwaarde, creativiteit, aanbidding, vrijheid en 
toewijding, aan bijvoorbeeld een gezonde levensstijl.104 

In zowel protestantse als rooms-katholieke kringen kan men deelnemen 
aan sacred dance, ook wel sacrale dans genaamd. Dit is een door Bernard Wosien, 
een balletdanser met een achtergrond in de vrijmetselarij, ontwikkelde dansvorm 
met kringdansen, waarin men in kringen samen gelijke bewegingen uitvoert. De 
begeleidende muziek bestaat uit volksdansmuziek, westerse klassieke muziek of 
muziek van liederen van uiteenlopende aard. Het bewegingsvocabulaire is voor een 
deel ontleend aan Midden-Europese volksdansen. Daarnaast zijn door Wosien en 
zijn opvolgsters nieuwe kringdansen gechoreografeerd. Bij het samenstellen van het 
programma maken de begeleiders een keus uit het repertoire van gechoreografeerde 
dansen aan de hand van universeel geachte spirituele thema’s die zij terugzien in 
de kringloop van de natuur, in een tekst uit de Bijbel of van de hand van bepaalde 
mystici. Het midden van de kring wordt gemarkeerd door een arrangement van 
doeken, bloemen en een kaars als symbool voor het goddelijke. Gedurende de 
dansen mediteert men over de manier waarop men zich tot het ‘goddelijke midden’ 
verhoudt.105 Bouwman ziet sacraal dansen als een vorm van geloofscommunicatie: in 
de dans treden de dansers in contact met het Geheim en deelt de goddelijke dimensie 
zich aan de dansers mede. Het dansen is volgens haar een vorm van mystagogie: de 
dansers communiceren met het goddelijk Geheim in de taal van de dans, de taal 
van de ervaring die zonder reflectie is.106 Een ander belangrijk element in de sacrale 
dans is de zogenaamde méditation en croix, gebaseerd op drie basisposities in het 
klassieke ballet. Geerlings noemt deze meditatie een symbool voor de drie stadia 
in de spirituele ontwikkeling van de mens: die van leerling, gezel en meester. In 
de langzame bewegingen tussen de verschillende posities, oefent men zich in het 
aanvoelen van deze stadia. Langs deze weg doet men zelfkennis op en omdat God 
als een vonk in het leven van mensen aanwezig is, ligt in deze zelfkennis ook kennis 
van God besloten. Geerlings ziet de dans als een inwijdingsweg in zelfkennis en 
Godskennis.107

104 Van Veldhuizen 2011, pp. 15-17; Gideonsgang Stijlbox. www.gideonsgang.stijlbox.nl; Pleijsier 
2016; Gast 2014; Aviv Dance Company. www.avivdancecompany.com. 

105 Geerlings, Brigitte. Sacred Dance. Een inwijdingsweg. Aalsmeer, Dabar/Luyten, 1993.
106 Bouwman 2001, pp. 317-318. 
107 Geerlings 1993, pp. 27-34.



48

2. De context

Een vooral in protestantse kerken beoefende dansvorm bieden de begeleiders 
van Dans!kerk. Zij richten zich op gelovigen en andere zinzoekers. Zij willen 
niet evangeliseren of sturen op de inhoud van het christelijk geloof, maar op de 
beleving ervan. Zij geven geen aanwijzingen voor een bepaald bewegingsvocabulaire. 
Geïnspireerd door de dansstijl van de vijf ritmes van Gabriëlle Roth en ecstatic dance 
stimuleren zij een vrije, op beleving gerichte dans.108 Zij nodigen de deelnemers 
uit te dansen zoals zij dat willen, op een manier die voor hen goed aanvoelt. Met 
daartoe speciaal uitgekozen, ruimtelijke muziek, stimuleren ze hen in een ‘dansflow’ 
te komen die allerlei gevoelskleuren kan hebben. Daarnaast werken zij met liederen 
uit Taizé, opwekkingsliederen, liederen van Huub Oosterhuis, mantra’s of klassieke 
muziek. Zij vragen de deelnemers vanuit de individuele dans contact te maken met 
anderen in een dans waarin ‘we elkaar mogen zien en (h)erkennen zoals we werkelijk 
zijn’.109 De deelnemers worden ook uitgenodigd de dansflow te combineren met een 
dansend overwegen van een christelijk thema, bijvoorbeeld de vraag: ‘Wie is Maria 
in jou?’110 Soms monden de in de dans opgedane ervaringen uit in een presentatie 
in een viering. In hun omschrijvingen komt dans naar voren als een manier om in 
vrijheid en eigenheid uitdrukking te geven aan wat in het innerlijk leeft, als een 
manier om in contact te komen met zichzelf, met elkaar en de essentie van het 
bestaan. In de dans kan men ‘de gift van het leven voelen en ervaren’ en uiting geven 
aan het leven met al haar facetten. Dans ziet men als een manier om het eigen geloof 
in beweging te brengen en ook als een universele taal die mensen met elkaar verbindt 
en zo een positieve bijdrage kan leveren aan samen-kerk-zijn. ‘In onszelf en soms 
juist in de interactie met de ander ontmoeten we iets van God, waar we door worden 
aangeraakt en gedragen: een Bron van eindeloze liefde en kracht.’111

Ook bibliodans vindt men vooral in Protestantse Kerken. Deze dansstijl 
wordt ingezet bij het ontwikkelen van liturgische dansen, als vorm van pastorale 
zorg en voor de vorming van gelovigen. Daarnaast treedt men er soms mee naar 
buiten in niet-kerkelijke setting.112 Deze door de Amerikaanse geïmproviseerde 
theaterdans en de Europese dansexpressie of creatieve dans geïnspireerde dansstijl 

108 Michael, et.al. “Missie en visie.” www.dansklooster.nl/team/; “Ecstatic dance.” www.dans-
klooster.nl/ecstatic-dance-alkmaar/. Als kenmerken van de ecstatic dance noemt men: vrije dans 
op blote voeten, lichaamstaal zonder woorden, betovering van de muziek, samen en/of alleen 
dansen. Bewegen zoals jij het wilt, een veilige plek: respect voor elkaar, dansen in alle Ritmes, 
Emoties en Genres.

109 Ibidem. 
110 Deze vraag was het aandachtspunt in een danssessie op 7 december 2016 in de Janskerk in 

Utrecht. 
111 Ibidem. 
112 Beurmanjer 2004, p. 13. In de amateursdansfestivals die tussen 1996 en 2004 in Amsterdam 

werden georganiseerd door het choreografencollectief Het Kabinet onder leiding van Ab 
Harrewijn, waren diverse op bibliodans gebaseerde choreografieën te zien. Gegevens kunnen op 
verzoek worden ingezien via SURFdrive. 
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kent geen vastgelegd bewegingsvocabulaire en wordt begeleid door wereldmuziek, 
pop- of klassieke muziek. Iedere deelnemer staat voor de uitdaging om aan de hand 
van duidelijk gestructureerde opdrachten eigen dansbewegingen te ontwikkelen en 
deze in te zetten in het verbeelden van de tekst en het contact met andere dansers. 
Dansen ziet men als een manier ‘om je een voorstelling te maken van de wijsheid van 
Bijbelteksten’ en om daarmee in gesprek te gaan, ten einde inzichten op te doen over 
zichzelf in relatie tot anderen en tot God.113 Daarnaast komt dansen naar voren als 
een vorm van bidden, een manier om ‘je open te stellen voor de Grond die je draagt’ en 
om je te begeven in wederkerige relatie met de goddelijke dimensie: ‘in een evenwicht 
van eigen adem en inspiratie die je gegeven wordt’.114 Men gaat ervan uit dat wat in de 
danssessie gebeurt doorwerkt in het leven van alledag.115

• Werkvelden 
De danswijze die men in de verschillende dansstijlen inzet, ontleent men dus 
aan dansvormen die men in de omringende cultuur tegenkomt: dansvormen uit 
de jongerencultuur, aan de volksdans ontleende kringdansen, aan biodanza en ‘de 
vijf ritmes’ verwante, op beleving gerichte dansvormen en aan in dansonderwijs en 
avant-garde danstheater gebruikelijke vormen als dansexpressie en dansimprovisatie. 
Men brengt de verschillende dansstijlen in verschillende kerkelijke werkvelden in, 
zoals het vieren van de eredienst, het verlenen van pastoraat en bij het vormings- en 
toerustingswerk. 
 Liturgische dansvormen vindt men vooral in protestantse kerken.116 Eind 
zeventiger jaren van de twintigste eeuw beginnen in Amersfoort de zogenaamde 
Ruimte-vieringen waarin alle momenten in de liturgie gestalte krijgen in dansen 
van de gehele gemeente.117 In de negentiger jaren van de twintigste eeuw geeft het 
Bezinningscentrum van de Vrije Universiteit in Amsterdam in het project Leerhuis 
en Liturgie ruimte om liturgische choreografieën te ontwikkelen.118 

113 Beurmanjer, Riëtte. “Mogelijkheden.” www.riettebeurmanjer.nl/mogelijkheden; Jong-Tennekes, 
Susanne de. www.7evendehemel.nl/index.php/medewerker; Straaten, Leonie van. “Beweging.” 
www.hetwoordinbeweging.nl/beweging.html.

114 Beurmanjer, Riëtte. “Bibliodans in Oegstgeest.” www.riettebeurmanjer.nl/evenementen/biblio-
dans-oegstgeest; Van Straaten, Leonie. “Dansen.” www.hetwoordinbeweging.nl/beweging.html. 

115 Beurmanjer, Riëtte. “Dans en meditatie.” www.riettebeurmanjer.nl/mogelijkheden/dans-en-
meditatie-verstillen-en-beweging-komen/. 

116 Voor dansen in een Rooms-Katholieke liturgie zie: Fransen, Bernice. “Eucharistisch dansen.” 
www.dansenalsmaria.nl.

117 Blankesteijn, Hans. “Een nieuw lijf voor de Heer.” Rondom het Woord, theologische etherleergang,  
jrg. 24, nr. 3, 1982, pp. 2-17; Kobus, A. “Bewegen in de adem van God.” Rondom het Woord, theolo-
gische etherleergang, jrg. 24, nr. 3, 1982, pp. 18-36; Blankesteijn, Hans, en Andries Kobus. “Dansen 
voor het leven.” Rondom het Woord, theologische etherleergang, jrg. 31, nr. 2, 1989, pp. 1-72.

118 Siertsema, Bettine, red. Visioen en visie. Het boek Openbaring. Uitleg en viering. Kampen, Kok, 
1999, pp. 117, 120, 123, 127, 131 en 159.
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In dezelfde tijd organiseert de Schinkel, centrum voor educatie en geloof, een groot 
project waarin Amsterdamse kerken kunnen kennismaken met liturgische dans op 
basis van sacrale en bibliodans.119 Met een zekere regelmaat vinden her en der in 
het land vieringen met dans plaats, meestal bij bijzondere gelegenheden: vieringen 
aan het begin van een seizoen, bij de afsluiting van het werken rond een bepaald 
thema of vieringen met jongeren.120 Men ontwikkelt dansen waaraan in principe 
iedere gelovige kan meedoen, bijvoorbeeld processiedansen bij begin en einde van 
de dienst of eenvoudige bewegingen bij liederen en gebeden. Ook worden dansen 
gechoreografeerd die een groep uit de gemeente aan anderen toont, bijvoorbeeld als 
inleiding op een gebed of als verbeelding van de lezing.121

Ook in pastorale setting krijgen dansvormen de ruimte. Lange tijd bood het 
IKON-pastoraat dansante groepsactiviteiten aan rond thema’s als rouwen, het omgaan 
met gevoelens van woede en haat, het vinden van een nieuwe lichaamsbeleving 
na seksueel misbruik of het terugblikken op een periode van depressie.122 In 
charismatische, evangelische en reformatorische kring maakt men gebruik van 
dansvormen in een therapeutisch-pastorale setting en stelt daarin thema’s aan de orde 
als het herstellen en terugwinnen van een waardigheid die door God geschonken is, 
maar door allerlei gebeurtenissen in het leven geschonden is.123 

Een groot deel van de dansactiviteiten in Nederland beweegt zich op het 
terrein van de vorming en toerusting van gelovigen. Men vindt dansactiviteiten 
in de programma’s van bezinningscentra met een christelijke signatuur als het 
Ignatiushuis of het franciscaanse La Verna in Amsterdam, het Dominicanenklooster 
in Huissen of in Gemeenschap De Hooge Berkt in Bergeijk.124 Ook in de PKN- 
gemeenten in Oegstgeest, Hoorn, Amsterdam en Rotterdam vindt men in het 

119 Beurmanjer, Riëtte, en Wim Blokhuis, red. Liturgie in Beweging. Amsterdam, De Schinkel, 
2000. Met bijdragen van Riëtte Beurmanjer, Kitty Bouwman, Ida Kuyk en Christiaan Winter. 

120 Bijvoorbeeld kerstvieringen in de Nassaukerk Amsterdam, een viering op Palmzondag in de 
Barbarakerk in Culemborg en themavieringen in de PKN van Hoorn en Gemeenschap De 
Hooge Berkt in Bergeijk. Gegevens hierover kunnen worden ingezien via SURFdrive. In een 
kerk in de Amsterdamse Bijlmer introduceert Klaver sacrale dans als een vorm van liturgisch 
dansen. Klaver, Nel. “Dansen in de kerk. Kom in beweging.” www.pgzo.nl/activiteiten/dansen-
in-de-kerk.

121 Gagne, Robert, et al. Introducing Dance in Christian Worship. Washington, The Pastoral Press, 
1984; Schneider, Waltraut. Lobt ihn mit Tanz. Neue Vorschläge für den Gottesdienst. Freiburg, 
Herder, 1990.

122 Werf, Judith van der. ‘De terugblik’. Mensen. Magazine van het IKON Pastoraat, jrg. 53, nr.2, 
2012, p. 9. Verdere gegevens kunnen worden ingezien via SURFdrive. 

123 Van Asselt-de Bruijn 2000, pp. 21-23.
124 La Verna. www.laverna.nl/activiteit/essential-dance-%C2%96-sacrale-dans-10x; Ignatiaans 

Apostolisch Netwerk. www.platform-ignatiaanse-spiritualiteit.org/events/we-leren-mediteren; 
Sint Dominicus City Kerk Rotterdam. www.hetsteiger.nl/component/search/?searchword=-
dans&ordering=&searchphrase=all; Gemeenschap de Hooge Berkt. www.hoogeberkt.nl/
aanbod/312-dansdag-advent. 
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aanbod voor vorming en toerusting dansactiviteiten aangekondigd.125 Buiten 
deze kaders worden dansworkshops aangeboden op conferenties van organisaties 
van christelijke zorgaanbieders, christelijke onderwijsorganisaties of in de vrouw-
en-geloof-beweging.126 Dit betreft veelal eenmalige kennismakingsworkshops. In 
bezinningscentra en gemeenten vindt men echter vaak langer durende dansactiviteiten. 

De aanbieders van de verschillende dansstijlen hebben met elkaar gemeen dat ze 
dans zien als een werkvorm die de kerkelijke werkvelden als vieren, helen en vormen 
verrijkt, de deelnemers ruimte biedt tot zichzelf te komen en hun relatie met God 
vorm te geven en te verdiepen. In elke dansstijl legt men echter andere accenten als 
het gaat om de relatie tussen begeleider, dansers en dansers onderling, de manier 
waarop men spreekt over de relatie met de goddelijke dimensie van het bestaan en de 
verhouding tot de christelijke traditie en de niet-christelijke omgeving. 

In sacrale dans en in dansvormen in evangelische kringen werkt men vooral 
met van te voren door een choreograaf ontworpen bewegingen. Bibliodans deelt 
met de dansmeditaties van Dans!kerk het improviserend dansen: tijdens het dansen 
ontwikkelen de dansers zelf hun dansbewegingen. In sacrale en evangelische dans is 
het gezamenlijk uitvoeren van eenzelfde beweging een belangrijk stijlkenmerk. In 
bibliodans en bij Dans!kerk is veel ruimte voor individuele dansen en uiteenlopende 
formaties om met elkaar te dansen. In bibliodans en bij Dans!kerk legt men bij het 
dansen meer dan in evangelische kring en de sacrale danswereld de nadruk op de 
eigen inbreng van de dansers in relatie tot elkaar en tot de begeleider. 
 In alle dansstijlen ziet men het ‘tot zichzelf komen’ als een gebeuren in relatie 
tot God. De woorden waarmee men dit karakteriseert, verschillen. In evangelische 
kringen spreekt men vooral over God die de dansers waardigheid schenkt, over het 
loven en aanbidden van God en het verkondigen van wat Hij doet. In de sacrale 
dans spreekt men over ingewijd worden in het goddelijk Geheim en in zelfkennis, 
in Dans!kerk over de beleving van God als Bron van liefde in het zelf van de danser, 
in bibliodans over lichamelijk bidden tot God, een zich verhouden tot God zoals 
deze in de tekst naar voren komt en een openstaan voor een beweging van God 
uit. Ook de woorden waarmee men omschrijft wat dit voor de dansers betekenen 
kan, verschillen. In evangelische kring legt men de nadruk op het ontwikkelen van 

125 Beurmanjer, Riëtte. www.riettebeurmanjer.nl/evenementen/bibliodans-oegstgeest/; 
“Beweging.” www.pknhoornzwaagblokker.nl/?s=beweging; Nassaukerk. www.nassaukerk.nl/
kunstvesper; Doopsgezinde Gemeente Rotterdam. www.dgrotterdam.doopsgezind.nl/dnieuws.
php?nr=18294&stuurdoor=nee.

126 Enkele voorbeelden daarvan zijn te vinden op Surfdrive, bijvoorbeeld van symposia van de 
dienst geestelijke verzorging van stichting Bronovo –Nebo (vanaf 2011), een conferentie van 
de Besturenraad, centrum voor christelijk onderwijs (2008), een inspiratiedag van een vereni-
ging voor christelijk onderwijs (2011) en een dag in het kader van het 155-jarig bestaan van de 
Congregatie van de Zusters van “De Voorzienigheid”. 
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een gevoel van eigenwaarde, in Dans!kerk op het ruimte geven aan de individuele 
eigenheid, in sacrale dans en bibliodans op het ontwikkelen van zelfkennis. In 
evangelische kringen, sacrale dans en bij Dans!kerk ligt een sterke nadruk op de 
beleving en de affectieve dimensie van het tot zichzelf komen, terwijl in bibliodans 
ook aandacht is voor momenten van reflectie. In de volgende figuur breng ik de 
eigenheid van de verschillende dansstijlen in kaart.

Omdat deze studie betrekking heeft op bibliodans vat ik samen wat het eigene van 
deze danspraktijk is. Bibliodans vindt vooral plaats in Protestantse context maar 
verwelkomt ook deelnemers van andere kerkelijke gezindten en mensen die niet aan 
een kerk verbonden zijn.  De dansstijl is ontleend aan de Amerikaanse geïmproviseerde 
theaterdans en de Europese dansexpressie en heeft een plek gevonden in vieringen, 
pastorale zorg en vormings- en toerustingswerk. De deelnemers hebben in het spel 

Evangelische dans Sacrale dans Dans! kerk Bibliodans

Dansstijl jongerencultuur volksdans ecstatic dance
de Vijf Ritmes

dansexpressie

choreografie choreografie improvisatie improvisatie

gezamenlijk één
beweging maken

gezamenlijk één
beweging maken

individueel in
relatie tot ander

individueel in
relatie tot ander

beleving herhaling en beleving gevoelsuiting
beleving

verbeelding, 
beleving, 
reflectie

Kerk Evangelisch Rooms-Katholiek
Protestant

Protestant Protestant 

Werkvelden bij allen: viering, pastoraat, vorming

Buiten-kerk verkondigen zoeken naar het
gemeenschappelijke

zoeken naar het
gemeenschappelijke  

gesprek met 
traditie

Doel Gods gave van
waardigheid ervaren
God loven en
verkondigen
jongeren betrekken
bij leer en leven

inwijden in het 
goddelijk Geheim

God beleven als 
bron van Liefde in 
jezelf

inleven in 
Bijbeltekst tot 
God

eigenwaarde zelfkennis eigenheid zelfkennis
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met verschillende bewegingselementen ruimte om een eigen manier van dansen te 
ontwikkelen en daarmee in contact te treden met anderen. De dansstijl biedt hen de 
gelegenheid op eigen wijze teksten uit de Bijbelse traditie te verbeelden, daarmee in 
gesprek te raken en na te gaan of zij licht kunnen werpen op de eigen levenssituatie. 
Bibliodans geeft hen ook de mogelijkheid om op de manier die bij hen past, zich 
open te stellen voor God, zoals die in de tekst naar voren komt en om tot gebed te 
komen. Met al deze elementen willen de aanbieders van bibliodans bijdragen aan de 
ontwikkeling van zelfkennis van de deelnemers en verdieping van hun relatie met 
God. Daarbij achten zij naast de affectieve ook de reflectieve dimensie van belang.   

2.5 Deelnemers en hun beweegredenen

Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar de beweegredenen van mensen die aan 
godsdienstige danspraktijken deelnemen. Gundlach Sonnemann heeft daarmee een 
begin gemaakt. Zij onderzocht dansvormen van christenen, hindoes en biodanza-
aanhangers. Wat zij vond, varieerde van het verwerven van religieuze kennis, het 
uitdrukken van religieuze gevoelens, vereren van of één worden met de godheid, tot 
het bereiken van verlossing en ontspanning en plezier.127 Over de beweegredenen 
van deelnemers aan christelijke danspraktijken in Nederland is mij geen onderzoek 
bekend. In deze paragraaf geef ik een indruk van wie de deelnemers aan door mij als 
begeleider verzorgde bibliodansworkshops zijn en wat hen beweegt. 

Het betreft vooral vrouwen tussen de 30 en 70 jaar. Een groot deel is werkzaam 
of werkzaam geweest in het onderwijs of de zorgsector of in andere ondersteunende 
beroepen. Sommigen zijn lid van een gemeente of parochie, anderen zijn niet 
kerkelijk betrokken, maar wel geïnteresseerd in vormen van spirituele ontwikkeling, 
al dan niet vanuit een christelijk perspectief. Een groot deel van hen is grootgebracht 
in de christelijke traditie, sommigen hebben zich op latere leeftijd daartoe bekend. 
Weer anderen hebben zich ervan afgewend, maar zoeken naar wegen om er opnieuw 
een verhouding toe te vinden. 
 Op een in 2010 door de Christliche Arbeits Gemeinschaft für Tanz georganiseerd 
Kirchentanzfestival in Gerolfingen vroeg ik de deelnemers aan een bibliodansworkshop 
naar aanleiding van psalm 139 wat het dansen voor hen betekent.128 Frieda gaf aan 
dat het dansen helpt de betekenis van de tekst te ontdekken: 

‘Tanz ist ein Ausdruck, die mir hilft biblische Texte/Wahrheiten zu verstehen, 
weil nicht nur mein Intellekt, sondern auch mein Körper eine Rolle spielt. Im 
Tanz werde ich ganzheitlich angesprochen.’ 

127 Gundlach Sonnemann 2000, pp. 64-121.
128 De citaten zijn – geanonimiseerd – in te zien via SURFdrive.
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Verschillenden van hen antwoordden dat dansen voor hen een manier is om 
betrokken te raken op het goddelijke. Gertrud en Theresa schreven: 

‘…meine Verbindung zu/mit einer ‘höheren’ Dimension, mit etwas was ich mit 
dem Verstand nicht begreifen kann und nicht begreifen muss. Ich erlebe das 
immer mal wieder – ganzheitlich = leiblich: mit allen meinen Sinnen – meinem 
Körper – meinem Geist und in der Begegnung mit meinen Mitmenschen. Diese 
‘Dimension’ muss nicht Gott sein, ist es aber meist für mich.’ 

‘Ich fühle mich mit Gott verbunden – nicht durch die hierarchischen Formeln 
der Kirche – Dogmen – sondern durch meine Lebendighkeit, Freude, Schmerz, 
Liebe – tief in mir verwürzelt. Durch tanzen kann ich meine Spiritualität 
erfahren. Ich bin verbunden mit dem universalen Gott und andere Menschen.’ 

Paula schreef: ‘Als Tänzer kann ich meine Einmaligkeit vor Gott erkennen, deshalb auch: 
weniger festgelegtes Tanzen sondern Improvisation.’ En Karin:

‘… das Gefühl, die Intuition, die tief aus mir selbst kommt, meine Sehnsucht, 
Nähe/Ferne zu Gott. Der Tanz lässt mich ausdrucken, was in mir lebt, was mich 
bewegt, beschäftigt, wie ich meinen Glauben lebe und was ich glaube…’. 

Andrea: ‘…sich öffnen für Transzendenz, was über mein Alltagsleben herausgeht, auch 
eine Verbindung, Beziehung zu Gott, zum gottlichen, übemenschlichen einbezieht’ en 
Anke: ‘Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten’. Het dansen brengt met zich mee dat 
ze zich in de betrokkenheid op de goddelijke dimensie ganzheitlich kunnen ervaren: 
als een eenheid van lichaam en geest, verstand en zintuiglijkheid. Daarnaast geeft 
het hen de gelegenheid deze betrokkenheid op een eigen manier vorm te geven: niet 
gestempeld door kerkelijke formules, maar in verbinding met het eigen gevoelsleven, 
met hun intuïtie en met hun leven van alledag. Het dansen geeft de kans de uniciteit 
van hun betrokkenheid op God te erkennen.

 Ook deelnemers aan bibliodansworkshops in het Ignatiushuis in Amsterdam 
geven aan dat tijdens het dansen een Bijbeltekst betekenis krijgt voor hun leven of 
kan uitlopen op een niet te vatten ontmoeting met het goddelijke. 

‘Het vers komt uit psalm 23: ‘Moest ik gaan door het dal van de schaduw des doods, 
kwaad zou ik niet vrezen, want naast mij gaat Gij.’ De klezmermuziek golft van 
melancholie en levenslust tegelijk. En ik weet dat mijn vader niet lang meer te 
leven heeft. Door de pijnlijke en krachtige muziek, door het vertrouwen dat uit de 
psalmregel spreekt word ik aangezet tot een dans tegen de dood. Ik daag de dood 
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uit. Hij krijgt ons niet klein. Ik ga in op zijn uitdaging en speel met hem, dans met 
hem, maar laat me niet door hem grijpen. Ik niet, en mijn vader ook niet. Het 
angstige en bedreigende van de dood is even weg. Achteraf gezien ervoer ik toen iets 
van de liefde van God, die sterker is dan de dood. God ging met mij mee… .’ 129 En:

‘De dwingende verstandelijkheden die mij in bezit hadden, zakken weg, 
vermengen zich met het onbegrijpelijke, het mysterie. En lossen op, lossen mij op 
in een groter geheel. Ik zie, hoor, tast, ruik en proef de ruimte, de mensen om mij 
heen, de plek om het Ignatiushuis, Amsterdam, Nederland, de wereld, de kosmos, 
God. ….. Altijd begin ik met een gevoel van ’Ik zal wel zien’. Altijd eindig ik 
met het gevoel iets heel bijzonders te hebben meegemaakt: een ontmoeting met het 
goddelijke. Nooit ga ik ervan uit dat wat de vorige keer gebeurde, me deze keer 
weer zal overkomen… .130

De voornamelijk vrouwelijke deelnemers aan bibliodansworkshops ervaren in het 
dansen dus een verbinding met zichzelf, een verbinding waarin ruimte is voor 
lichaam en intellect, verstand en zintuiglijkheid, vitaliteit en affecties als vreugde, 
plezier en verdriet. Vanuit dit ‘heel mens zijn’ zoeken zij een relatie met anderen, met 
de tekst en met God, die zij beschrijven als ‘het goddelijke’, ‘transcendentie’, ‘hogere 
dimensie’, ‘dat wat boven mijn alledaagse bestaan uitgaat’ of God als ‘Geest en 
Waarheid’. In het dansen zoeken zij de waarheid van Bijbelse teksten of contact met 
de goddelijke dimensie los van kerkelijke waarheden en formules, vanuit de uniciteit 
van hun bestaan. In hun zoeken manifesteert zich wat Korte noemt: ‘een lijfelijke 
hang naar het goddelijke’.131 In het lijfelijke van het dansen stellen de deelnemers 
zich met al hun vermogens en affecties, op hun eigen, unieke wijze en in verbinding 
met anderen en met het leven van alledag open voor God, die ze met uiteenlopende 
namen noemen. 

129 Jong-Tennekes, Susanne de. “Dans met God.” Berichten uit de 7evende Hemel. Feestboekje met 
aantekeningen uit de praktijk van mensen op de speel-en dansvloeren van de kerk, Bas van den Berg, 
et al. red. Utrecht, de Zevende Hemel, 2004, p. 38.

130 Bronkhorst, Manna. “Mysterie.” Berichten uit de 7evende Hemel. Feestboekje met aantekeningen 
uit de praktijk van mensen op de speel-en dansvloeren van de kerk, Bas van den Berg, et al. red.
Utrecht, de Zevende Hemel, 2004, p. 35.

131 Korte, Anne-Marie. “Een lijfelijke hang naar het goddelijke.” Tijdschrift voor Theologie, jrg. 38, 
1998, pp. 234-235. 



56

2. De context

2.6  Een lijfelijke hang naar het goddelijke: vrouwen, holistische en christelijke 
spiritualiteit 

De begeleider neemt waar dat de deelnemers enerzijds nieuwsgierig zijn naar wat 
het dansen hen brengen kan er anderzijds een ongemakkelijk gevoel erover hebben. 
Dit spanningsveld is een weerspiegeling van een spanningsveld in de omringende 
cultuur, namelijk tussen bewegingen waarin men dansen ziet en praktiseert als een 
goede methode voor spirituele vorming en kerkelijke instanties die getuigen van al 
of niet uitgesproken ongemak daarmee en weerstand daartegen. In bibliodans en in 
de andere hierboven beschreven dansstijlen heeft men de spanning op pragmatische 
wijze opgelost. Men ontwikkelt christelijke danspraktijken op basis van uiteenlopende 
dansstijlen in de omringende cultuur, in de overtuiging dat de intentie waarmee men 
danst, bepaalt of het dansen verenigbaar is met christen-zijn. Daarmee geeft men de 
deelnemers de gelegenheid de bij hen levende ‘lijfelijke hang naar het goddelijke’ 
serieus te nemen. De citaten van deelnemers aan bibliodansworkshops maken 
duidelijk dat het dansen hen verbindt met zichzelf in hun heelheid en uniciteit 
én met de goddelijke dimensie van hun bestaan. Het geeft hen vrijheid een eigen 
spiritualiteit te ontwikkelen, niet gestempeld door kerkelijke dogma’s. 
 Het door de begeleider aangeduide spanningsveld tussen enerzijds sturing en 
anderzijds vrijheid geven, weerspiegelt het door de deelnemers aangeduide verlangen 
naar ‘eigenheid’ bij het ontwikkelen van hun spiritualiteit. Met de mogelijkheid de 
tekst op eigen wijze te verbeelden sluit zij aan bij hun verlangen zelf betekenis te 
geven, terwijl zij hen tegelijkertijd uitnodigt met teksten uit de Bijbelse traditie in 
gesprek te (blijven) gaan. Met behulp van het artikel van de sociologen Sointu en 
Woodhead wil ik de hier genoemde spanningsvelden verder verhelderen en nagaan 
waarom vooral vrouwen zich aangetrokken voelen tot de danspraktijken waarin deze 
spanningsvelden zich voordoen. 

In het in 2008 gepubliceerde Spirituality, Gender, and Expressive Selfhood doen 
Sointu en Woodhead onderzoek naar vormen van holistische spiritualiteit en zoeken 
zij een antwoord op de vraag waarom vooral vrouwen zich daartoe aangetrokken 
voelen. Zij namen deel aan een aantal holistische praktijken en interviewden zowel 
mensen die deze aanboden als mensen die eraan deelnamen: blanke vrouwen uit 
de middenklasse, redelijk tot goed geschoold, professionals met belangstelling voor 
kunst- en menswetenschappen. Holistische spiritualiteit omschrijven zij als een 
beweging waarin men aandacht heeft voor het lichaam als poort tot een innerlijk, 
affectief en geestelijk leven. Door aandachtig naar de signalen van het lichaam te 
luisteren zoekt men een ‘heel’ zelf waarin fysieke, emotionele en mentale krachten 
tot innerlijke harmonie komen. Men verstevigt zelfbewustzijn, zelfaanvaarding, 
zelfbepalende vrijheid, authenticiteit en autonomie tegen de druk van krachten van 
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buiten in. Vanuit dit autonome en authentieke zelf wil men zich ook verbinden met 
een groter geheel: het web van persoonlijke relaties en de Spirit, Geest of Levenskracht 
die men ziet als de energie die alles bezielt.132 Sointu en Woodhead brengen de 
aantrekkingskracht van de holistische spiritualiteit op de deelnemers in het onderzoek 
in verband met de maatschappelijke verwachtingen die de deelnemende vrouwen 
tegenkomen en met de dilemma’s waarvoor zij zich gesteld zien. De holistische 
praktijken komen tegemoet aan hun verlangen een levensstijl te vinden die anders is 
dan die volgens traditionele ideeën voor vrouwen passend is. De praktijken sluiten 
weliswaar aan bij traditionele vrouwendomeinen als de lichamelijke en emotionele 
zorg voor anderen, maar bieden de deelnemers de gelegenheid deze niet aan anderen, 
maar aan zichzelf te geven. Sointu en Woodhead pareren de kritiek dat vrouwen in 
holistische spiritualiteit narcistisch zouden zijn. Het zoeken naar een heel, authentiek 
en autonoom zelf, helpt hen een weg te vinden in het dilemma tussen ‘leven-voor-
anderen’ en ‘leven-voor-zichzelf ’.133 Het lichaam wordt voor hen de plaats waar zij 
een relatie leggen met de eigen subjectiviteit en met een ‘heilige aanwezigheid’ en 
vandaaruit met anderen om hen heen. Deze kring betreft dan misschien niet altijd de 
wijde civil society, maar zeker wel die van familie en de kringen waarin men werkt.134

Wat de deelnemers in bibliodans zoeken vertoont verwantschap met wat deelnemers 
aan holistische praktijken hopen te vinden: tot zichzelf komen, eigen waardigheid 
en waarheid vinden in een integratie van lichaam, verstand en gevoel en in contact 
met de goddelijke werkelijkheid. Bibliodansbeoefenaars zijn net als deelnemers aan 
holistische praktijken voornamelijk goed opgeleide middenklasse vrouwen die, privé 
of professioneel, zorgen voor anderen. Het onderzoek van Sointu en Woodhead geeft 
een verklaring waarom zij door de danspraktijk aangesproken worden. Deze biedt 
hen een ruimte om de in traditionele beelden over vrouwen voorgelegde dichotomie 
tussen ‘leven voor anderen’ of ‘leven voor zichzelf ’ niet te zien als een dilemma, maar 
als een spanningsveld waarin zij ’autonomie-in-relatie’ kunnen oefenen.135 

132 Sointu en Woodhead 2008, pp. 263-266.  
133 Ibidem, pp. 271-272. 
134 Ibidem, p. 273. Zie ook: Korte, A.J. A.C.M. “Spiritualiteit en maatschappelijk engagement:  

een tegenstelling?” www.rug.nl/ggw/news/archive/2007/0703strijdbaar. Hierin maakt zij, geïn-
spireerd door socioloog Max Weber, duidelijk dat de spiritualiteit van vrouwen een belangrijke 
rol speelt op een domein tussen het individuele en het maatschappelijke: de sociale netwerken 
van gezin, familie, plaatselijke verbanden in buurten en verenigingen. Mijns inziens kan het 
werk van professionals in zorg en onderwijs ook hiertoe gerekend worden. 

135 Sointu en Woodhead 2008, p. 267.
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Door exploratieopdrachten te geven waarin zij niet de beweging van anderen spiegelen, 
maar hun eigen manier van bewegen inbrengen in het dansen met anderen, biedt 
de begeleider hen de mogelijkheid te oefenen in autonomie-in-relatie-met-andere-
dansers. Met improvisatieopdrachten naar aanleiding van Bijbelse teksten geeft zij 
hen ruimte om autonomie-in-relatie-tot-haar-als-begeleider en tot autonomie-in-
relatie-tot-de-Bijbelse-traditie te oefenen. 

De citaten van de bibliodansbeoefenaars maken duidelijk dat de vrouwen 
niet alleen zoeken naar het doorbreken van de dichotomie tussen ‘leven voor 
anderen’ en ‘leven voor zichzelf ’. Als een danser tijdens het dansen een weg vindt 
om zich, gesteund door de liefde Gods, te verhouden met de dood van een dierbare, 
verbindt zij spiritualiteit en het leven van alledag. Verschillende dansers zoeken naar 
een vruchtbaar samengaan van gevoel en verstand. Door het dansen te bestempelen 
als verbonden met de geestelijke dimensie van hun bestaan, doorbreken anderen de 
dichotomie van lichaam en geest. En door zich in het dansen het mannelijk geachte 
domein van ‘geest’ toe te eigenen, doorbreken zij de traditionele dichotomie van 
vrouw-lichaam en man-geest. 136 Irene, deelnemer aan het Kirchentanzfestival schrijft:

‘...die Einstellung zu meinem glauben, zum Nicht-greifbaren, seelischen, 
geistigen Geschehen. Wenn Ich versuche, das mit meinem Körper aus zu drücken, 
kann Ich seelisches und unbewustes sichtbar werden lassen und mich selbst besser 
verstehen, auch meinem Glauben besser verstehen und daran arbeiten.’ 

En Anke: ’Ich bringe meine Seele/Geist durch bestimmte Körperhaltungen in einem 
bestimmten Zustand (z.B. Stille). Een ander schrijft:

‘Ich denke, das Verhaltung zwischen Leibe und Seele zu definieren, wäre wichtig. 
Wie kann z.B. der Leib hören ohne Seele und Geist? Tanz ist für mich ein 
transformatorisches Element, dass die Erfahrung des Hörens ‘beleibicht’.’137 

Zodoende zoeken de deelnemers aan bibliodans op praktische wijze wat men in 
feministische theologie op denkende wijze zoekt: het doorbreken van diep in de 
westerse cultuur gewortelde dichotomieën die verbonden worden met de man-
vrouw-dichotomie.
 
Het verschil tussen holistische en christelijke danspraktijken ligt daarin dat 
men de deelnemers in christelijke danspraktijken de mogelijkheid biedt zich op 

136 Berlis, Angela, en Anne-Marie Korte. ”Alledaags en buitengewoon. Spiritualiteit in vrouwen-
domeinen.” Alledaags en buitengewoon. Spiritualiteit in vrouwendomeinen, Angela Berlis, en 
Anne-Marie Korte, red. Vught, Skandalon, 2012, pp. 10-11.

137 De citaten zijn – geanonimiseerd – in te zien via SURFdrive..
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een uitgesproken manier tot de christelijke traditie te verhouden. Christelijke 
danspraktijken bieden de dansers de mogelijkheid om, ondanks de weerstand van 
kerkelijke zijde, te blijven zoeken naar manieren om de lijfelijke hang naar het 
goddelijke vorm te geven binnen de christelijke traditie. Zij geven hen de gelegenheid 
een eigen, authentieke invulling van de traditie te zoeken en het kerkelijk leven met 
nieuwe vormen en ideeën te verrijken. Iedere christelijke dansstijl staat daarbij op 
een eigen manier in het spanningsveld tussen holisme en christelijke traditie. In de 
sacrale dans beschouwt men teksten en thema’s uit het christelijke gedachtegoed als 
een uiting van universele spirituele thema’s en de dans als een vorm van mediteren 
daarover. Bij Dans!kerk ligt de impuls tot bewegen op de eerste plaats in het gevoel 
en de beleving van de dansers, liederen of Bijbelse teksten vormen een ondersteuning 
bij het duiden daarvan. In evangelische kringen is het dansen gericht op het 
‘invoegen’ van de dansers in de leer van de kerk en de daarbij passende uitleg van 
Bijbelse teksten. In bibliodans komt de verhouding met de traditie naar voren als een 
gesprek met Bijbelse teksten en het dansen als een zich inleven in en reageren daarop. 
Ook wat de verhouding met een niet-christelijke omgeving betreft verschillen de 
christelijke danspraktijken. In sacrale dans en in Dans!kerk zoekt men naar wat 
men gemeenschappelijk heeft met niet-christelijke zinzoekers. In evangelische kring 
presenteert men dans als een vorm van verkondiging in buitenkerkelijke kringen. 
In bibliodans nodigt men deelnemers van uiteenlopende achtergronden uit met de 
traditie in gesprek te gaan. 

Met hun behoefte hun ‘lijfelijke hang naar het goddelijke’ vorm te geven 
in christelijke danspraktijken bewegen aanbieders en deelnemers zich dus in een 
culturele omgeving die gekenmerkt wordt door een holistische spiritualiteit. Dit is 
een spiritualiteit met argwaan ten opzichte van kerkelijke instellingen en dogma’s 
of onverschilligheid ten opzichte van de christelijke traditie. Tegelijkertijd verkeren 
zij in een kerkelijke omgeving met impliciete weerstand of expliciet theologische 
bezwaren tegen danspraktijken. Aan de culturele omgeving ontlenen zij dansvormen, 
maar anders dan deze omgeving keren zij de kerkelijke gemeenschap niet de rug 
toe. Ze brengen de dansvormen binnen in een kerkelijke omgeving. Zij beschouwen 
het dansen niet als niet behorend bij hun traditie, maar als een praktijk waarin 
ze zich op hun eigen manier met die traditie kunnen verhouden. In een kritische 
verbinding ermee willen ze zelf groeien in geloof en veranderingen bewerkstelligen in 
kerkelijke praktijken. Dans is voor hen een ‘free space in which dancers negotiate their 
understanding of the sacred and their identities’.138 

138 Kraus, Rachel. “The Many Faces of Spirituality: A conceptual Framework Considering Belly 
Dance.” Implicit Religion, jrg. 12, nr.1, 2009, p. 57. In het eerder genoemde artikel spreekt zij 
niet alleen van setting intention als een strategie die christelijke vrouwen die buikdansen hanteren 
om hun identiteit te ontwikkelen in een spanningsveld tussen christelijke spiritualiteit en de 
spiritualiteit van het buikdansen. Een andere strategie is die van het selectief definiëren van een 
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2.7 Bibliodans in kerk en cultuur 

Bij de voorbereidingen van een bibliodanssessie neemt de begeleider twee 
spanningsvelden waar. Ze constateert dat de deelnemers nieuwsgierig zijn naar wat 
de dans hen brengt, maar zich daarmee ook ongemakkelijk voelen. De begeleider 
schrijft dit toe aan doorwerking van de kerkelijke weerstand tegen lichamelijke 
activiteiten. Zij neemt in zichzelf een spanningsveld waar tussen sturing willen geven 
en vrijheid laten aan het proces van betekenisgeving door de deelnemers. Ik heb deze 
spanningsvelden verhelderd door te kijken naar de context waarin bibliodanssessies 
tot stand komen en door te kijken naar de beweegredenen van de deelnemers. 

Het spanningsveld van nieuwsgierig zijn en ongemak voelen weerspiegelt 
een omgeving waarin spanning bestaat tussen een wereld van holistische spirituele 
bewegingen en een kerkelijke wereld. De holistische spiritualiteit wordt gekenmerkt 
door grote waardering voor lichamelijke praktijken als methode voor spirituele 
vorming en afstand tot kerkelijke tradities en praktijken. De kerkelijke wereld wordt 
gekenmerkt door ongemak met en afweer tegen lichamelijke praktijken en argwaan 
tegen holistische spiritualiteit. De deelnemers aan bibliodanssessies delen in de 
holistische ‘lijfelijke hang naar het goddelijke’. Zij zoeken in het lijfelijke van de dans 
een tot zichzelf komen – een zelf dat ‘heel’ is in die zin dat de dans zowel gevoel als 
verstand, zowel lichaam als geest ruimte geeft en deze met elkaar verbindt. Vanuit 
dit ‘hele’ zelf zoeken zij een verhouding met anderen, met hun omgeving, met de 
goddelijke dimensie van hun bestaan en met de christelijke traditie: zij zijn uit op 
autonomie-in-relatie daarmee. 
 Door te werken met dans blijkt de begeleider van bibliodans te willen 
aansluiten bij een bij deelnemers levende holistische ‘lijfelijke hang naar het 
goddelijke’. Met de combinatie van dans en reflectie wil zij hen de mogelijkheid 
bieden gevoel en verstand in hun zoeken een plaats te geven. Door Bijbelse teksten 
aan te bieden als inspiratiebron voor het dansen wil zij hen gelegenheid geven zich 
op een lichamelijke, beweeglijke manier te verhouden met de godheid waarover in 
de teksten gesproken wordt. Door aan te geven dat men kan zoeken naar wat de 
teksten aan herkenning bieden, maar dat men deze ook kan tegenspreken of zich 
erdoor kan laten uitdagen, presenteert ze de Bijbelse traditie als iets waarin men 
zich niet klakkeloos hoeft in te voegen, maar waarmee men in gesprek kan gaan. Zo 
blijkt zij in te spelen op het ‘holistische’ streven naar autonomie-in-relatie, namelijk 
in relatie met de christelijke traditie: de Bijbelse traditie én kerkelijke interpretaties 
daarvan. Het spanningsveld van sturing en vrijheid geven dat de begeleider ervaart, 

godsdienst door het herinterpreteren en belichten van die aspecten van de religieuze leer die de 
andere identiteit accepteert. Dit ziet men bijvoorbeeld als dansers verwijzen naar de dansen van 
Miriam na de doortocht door de Schelfzee en die van David voor de ark, maar minder gelukkige 
voorbeelden uit de traditie niet vermelden. Kraus 2010, p. 471-475.
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blijkt het verlangen naar autonomie-in-relatie te weerspiegelen. Door te werken met 
improviserend dansen geeft zij de deelnemers ook ruimte om een autonome positie 
in te nemen ten opzichte van haar als begeleider. 

Door te werken met Bijbelse teksten en thema’s wil de begeleider aansluiten 
bij het belang dat men in kerkelijke setting hecht aan de bronteksten van de 
christelijke traditie. Door te werken met dans hoopt zij mensen aan te spreken die 
zoeken naar een manier van geloven waarin ‘heel de mens’ betrokken is. Zij wil 
hen de mogelijkheid geven om in een samenspel van lichaam, gevoel en verstand 
en in gesprek met de Bijbelse teksten de zeggingskracht van de Bijbelse traditie 
te onderzoeken. Met een aantal spelregels hoopt de begeleider een omgeving te 
scheppen waarin men zich veilig genoeg voelt om een eigen verhouding te zoeken 
met het lichaam, vrij van het effect dat de moeizame kerkelijke visie misschien op 
het eigen lichaam heeft. De begeleider blijkt de deelnemers handreikingen te willen 
doen voor het doorbreken van dichotomieën die zij in kerkelijke denkpatronen 
ervaren: die tussen ‘leven-voor-zichzelf ’ en ’leven-voor-anderen’, die tussen gevoel 
en verstand, tussen spiritualiteit en het alledaagse en die tussen lichaam en geest. 
Deze dichotomieën zijn door de eeuwen heen verbonden met die tussen man en 
vrouw: bij vrouwen hoort een ‘leven-voor-anderen’, in het domein van het gevoel, 
het lichamelijke en het alledaagse. Het ‘leven-voor-zichzelf ’, het domein van de 
ratio, de geest en de spiritualiteit behoren toe aan de man. Bij het ontwerpen van en 
deelnemen aan bibliodanssessies blijken zowel begeleider als deelnemende vrouwen 
op geleefde wijze commentaar te leveren op dit denkpatroon. Door het beoefenen 
van deze praktijk sluiten zij zich op praktische wijze aan bij de feministische kritiek 
op het dualistisch denken over man-vrouw verschillen in de kerkelijke traditie. 
 Door de beweegredenen van bibliodansdeelnemers te duiden als ‘lijfelijke 
hang naar het goddelijke’ heb ik de Tendencies en Needs waarop de begeleider van 
bibliodans bij de voorbereidingen wil ingaan in beeld gebracht. Ik heb de Environment 
en Social Context van de bibliodanspraktijk verhelderd door te laten zien hoe gelovige 
dansers een eigen christelijke identiteit ontwikkelen in een spanningsveld tussen 
een culturele omgeving met een holistisch spirituele oriëntatie die afwijzend staat 
tegenover kerkelijke in- en leerstellingen, én een kerkelijke omgeving met weerstand 
tegen het dansen. De manier waarop de begeleider het de deelnemers mogelijk maakt 
hierin een weg te zoeken, is een belangrijk onderdeel van bibliodans als methode 
voor spirituele vorming. Om de kenmerken daarvan verder te verhelderen ga ik in 
de volgende hoofdstukken in op de Visional Dimension met betrekking tot tekst, 
dans en spiritueel vormen, zoals die naar voren komen bij de beschrijving van de 
praktijken van het lezen, ontwerpen van dansopdrachten en spiritueel vormen in de 
voorbereiding van dansopdrachten.139

139 Browning 1991, p. 111.



In dit hoofdstuk zoek ik een antwoord op de vraag hoe ik als bibliodansbegeleider een 
Bijbeltekst lees en welk beeld van de tekst ik intuïtief gebruik. Ik geef een beschrijving 
van de manier waarop ik als begeleider tijdens het voorbereiden met een Bijbeltekst 
werk en een programma ontwerp waarin deelnemers aan een bibliodanssessie met de 
tekst aan de gang kunnen gaan. Vervolgens ga ik na welke beelden daarin naar voren 
komen: van de tekst, en van de begeleider en van de deelnemers in relatie daartoe. 
Zo breng ik de in de beschrijving verborgen theoretische noties aan het licht. Deze 
verhelder ik met behulp van een aantal begrippen uit de Reader-Response-theorie 
over het lezen van teksten van literatuurwetenschapper Iser.140 

3. De tekst

3.1 Het voorbereidingsproces141

3.1.1 De voorbereidingen
Ik ben uitgenodigd om een bibliodansprogramma te verzorgen op een open dag van Stichting 
de 7evende Hemel. Dit is een kleine organisatie die zich richt op training en begeleiding in het 
gebruik van spel, verhalen, drama en dans in kerken en levensbeschouwelijk organisaties.142 
De dag is op 7 oktober 2009 in een kerk in Hilversum georganiseerd, in samenwerking met 
de redactie van Interpretatie, tijdschrift voor bijbelse theologie. Het thema luidt ‘Heilige 
ruimte’ en is ontleend aan het nummer van Interpretatie dat die dag uitkomt. De werving 
van deelnemers heeft plaatsgevonden via het adressenbestand van de beide organisaties. Ik 
reken daarom op een gemengd publiek. Ik verwacht mensen uit het bestand van de 7evende 
Hemel, die bekend zijn met bibliodrama en dans en er plezier in hebben zich op deze manier 
in Bijbelverhalen te verdiepen. Daarnaast hoop ik mensen te verwelkomen uit het bestand 
van Interpretatie, die belangstelling hebben voor exegese en willen kennismaken met speelse 
vormen van Bijbellezen. Het doel van de dag is de deelnemers te laten ervaren hoe men door 
te dansen en te spelen de tekst met lichaam en ziel kan beleven, nieuwe betekenissen daarin 
kan ontdekken en met de tekst in gesprek kan komen. Na een gemeenschappelijk inleidend 
programma kunnen de deelnemers kiezen uit uiteenlopende workshops van elk een uur. 

140 Iser 1987.
141. De gegevens die aan de basis liggen van deze beschrjiving zijn in te zien via SURFdrive. De 

beschrijving is een uitgebreide versie van een voorbereidingsproces zoals ik eerder beschreef in 
Beurmanjer, Riëtte. “Een dansante lezing van Psalm 23.” Interpretatie, tijdschrift voor bijbelse 
theologie, jrg. 17, nr. 7, 2009, pp. 16-19. De voorbereidingen verlopen niet zo rechtlijnig als 
de beschrijving suggereert: het is een voortdurend heen en weer gaan tussen de verschillende aan-
dachtspunten en mogelijkheden. 

142 Stichting de 7evende Hemel. www.7evendehemel.nl/index.php/sticht.
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• Tekst en vertaling kiezen 
Omdat het artikel in Interpretatie over psalm 23 gaat, besluit ik ook in de danssessie met 
deze tekst te werken. Hij past goed bij het thema: er is sprake van verschillende ruimtes 
met elk een eigen sfeer. Iedere ruimte is weer op een andere manier heilig: in elk ervan 
is God op een andere manier aanwezig. Omdat de ruimtes beeldend worden beschreven 
is de tekst geschikt om ook mensen met weinig danservaring te laten meemaken wat 
bibliodans kan bewerken: beelden prikkelen gemakkelijk de dansfantasie.143  
  Ik kies voor een vertaling van Niek Schuman.144 Deze is vrij onbekend. Ik 
verwacht dat dit de deelnemers enigszins zal ‘ontregelen’, hen uitnodigt de hen vertrouwde 
betekenis los te laten en de tekst met nieuwe ogen te bekijken. 

JHWH is mijn herder, 
ik kom niets tekort. 

Hij doet mij liggen in grazige weiden, 
Hij voert mij naar wateren van rust, 

mijn levenskracht doet Hij terugkeren. 
Hij leidt mij in sporen van recht, 

omwille van zijn Naam.
Zelfs als ik moet gaan

door een aartsdonker ravijn, 
hoef ik geen onheil te vrezen: 
Gijzelf zijt immers bij mij!

Uw stok en uw staf – 
zij zijn mij tot troost.

143 Psalm 23 is populair als inspiratie voor een dans. Veel ‘christelijke’ dansvideo’s die op het internet 
te vinden zijn, zijn een vertolking van psalm 23. Ze vertonen een grote variëtaeit in dans- en 
muziekstijlen. Bijvoorbeeld een sluierdans op een popsong met liefelijke harpmuziek. Zie: 
Johnson, Sharon. “Praisedance.” www.youtube.com/watch?v=qdOETq6h2Ek. Een opgewekte 
dans met veel bekkenbewegingen op Nigeriaanse muziek. Zie: Udoezi, Cynthia. “HEKK 
Nigerian Children dancing Psalm 23 in Igbo Language.” www.youtube.com/watch?v=rMtgB-
7K3INA. Energieke moderne dans op popmuziek met sterke beat. Zie: Baity, Wendi. “Elijah 
Laurent rehearsing Relentless Chronicles: psalm 23 choreo by Wendi Baity.“ www.youtube.com/
watch?v=aTm_cIyq390. Een verbeelding van de tekst in de stijl van de Indiase Baratnatyam. Zie: 
Shrimati, Susanna. “Psalm 23.” www.youtube.com/watch?v=9IbqE3wyTcU. De tekst op reggae-
muziek en een schaduwdans met golvende, olieachtige bewegingen. Zie: dtguy1. “23d Psalm.” 
www.youtube.com/watch?v=OumwUBx8MvI.

144 Schuman, Niek. Pastorale. Psalm 23 in bijbel en liturgie verwoord en uitgebeeld. Zoetermeer, 
Meinema, 2002, p. 9.
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Gij bereidt daar vóór mij een tafel,
tegenover wie mij belagen, 

Ge zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker is een verrukking.

Slechts goedheid en gunst blijven mij volgen
al de dagen van mijn leven. 

Ik zal dan ook terugkeren in het huis van JHWH
tot in lengte van dagen. 

• Nagaan hoe de tekst leeft bij mij en welke tekstbeleving ik bij de deelnemers verwacht 
De woorden van de psalm roepen een herinnering op aan mijn tante Maaike. 
Mijn ouders zijn weg, zij past op en ik kom uit bed omdat ik bang ben in het 
donker. ‘Je hoeft niet bang te zijn in het donker, hoor, God is immers bij je…’, 
zegt ze. Met haar woorden schept ze een sfeer van vertrouwen, waarin ik, terug 
in de donkere slaapkamer, gerust ga slapen. Door deze herinnering ben ik met de 
kern, de middelste regel van de psalm verbonden. Ik neem afstand van deze mij 
vertrouwde betekenis om de tekst met frisse ogen te kunnen bekijken. Wat staat er 
eigenlijk nog meer in de tekst? Zijn er ook andere betekenissen mogelijk?

Ik vraag me af welke struikelblokken er voor de deelnemers zouden kunnen zijn 
om zich in de tekst te kunnen inleven. Misschien weten zij niet wat een herder 
met zijn staf deed en is het nodig daar meer informatie over te geven? Misschien 
hebben zij moeite met de triomfantelijkheid van de ik-figuur tegenover ‘de belagers’ 
in de tekst en moet ik duidelijk maken dat de tekst voortkomt uit een situatie van 
achtervolging? Ik wil dit aan het begin van de sessie nagaan, maar geef liever niet 
al te veel informatie vooraf. Het gevaar is dat de deelnemers daardoor eerder gaan 
denken dan bewegen en beleven. Bovendien kan het zelf creatief zoeken naar een 
antwoord op dergelijke vragen verrassende inzichten geven.
 Ik maak me ook een voorstelling van wat de tekst aan gevoelsreacties op 
zou kunnen roepen. Ik verwacht dat veel deelnemers zich verbonden voelen met 
de tekst, omdat ze er in benarde omstandigheden troost aan hebben ontleend.145 
Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen op grond van heel andere ervaringen 
iets zullen zeggen als: ‘Ik durf het eigenlijk niet zo te zeggen, want je moet toch 
vertrouwen hebben in God. Maar eigenlijk heb ik dat helemaal niet. Toen ik in 
een donkere periode zat heb ik helemaal niet gemerkt dat God er was.’ of: ‘Ik zie 
er helemaal niets van dat hij mij steunt tegenover mijn vijanden.’ Misschien zal 
iemand verzuchten dat de tekst zo bekend is dat er niets nieuws aan te ontdekken 

145 Ibidem, pp. 11-18. 
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valt. Om een beeld te krijgen van hoe de tekst bij de deelnemers leeft zal ik hem 
aan het begin van de sessie een keer lezen en vragen wat deze bij hen oproept. Zo 
nodig geef ik summiere informatie. Verder zal ik duidelijk maken dat alle reacties, 
ook tegenwerpingen tegen de tekst welkom zijn. Daarna zal ik hen vragen de 
eerste reacties voor dit moment te laten rusten, hen uitnodigen door opwarming 
in het hier en nu te komen, zich al dansend in de tekst in te leven en te luisteren 
naar wat deze hen hier en nu te zeggen heeft. 

• De opbouw van de tekst verkennen 
Om mij los te maken van mijn eerste associaties bij de tekst, verken ik de ruimte van de 
tekst: ik kijk naar de elementen waaruit hij is opgebouwd en hoe ze met elkaar verbonden 
zijn. Welke personages spelen een rol? Hoe verhouden zij zich tot elkaar? Waar speelt zich 
wat aan de orde is af? Hoe speelt het zich af in de tijd? Welke werkwoorden staan er 
in de tekst? Welke sfeerwoorden, bijvoorbeeld bijwoorden en bijvoeglijke naamwoorden, 
spelen een rol? Is er een rode draad te vinden, een bepaalde ontwikkeling of een thema 
met variaties? Bevat de tekst tegenstellingen? Zo ja, blijven ze staan of worden ze opgelost? 
Welke beelden of symbolen tref ik aan?  Dit is wat ik vind:

- Er is een ik-figuur die ligt, gaat en zit. Er is iemand die de ik-figuur doet 
neerliggen, bij hem is en voor hem een tafel bereidt en hem zalft. Er zijn belagers 
van de ik-figuur, voor de ogen van wie de ik-figuur wordt gezalfd en van wijn 
wordt voorzien. Goedheid en gunst worden voorgesteld als personages die de ik-
figuur volgen.

- Er zijn ruimtes die worden gekarakteriseerd als grazige weide, aartsdonker ravijn 
en een tafel, ten overstaan van de toekijkende belagers. Het huis van JWHW 
wordt genoemd als plaats waar de ik-figuur wil terugkeren.

- Er zijn sfeerwoorden als rust, levenskracht, troost, verrukking, goedheid en gunst. 
Hoewel niet altijd direct benoemd zijn er ook signalen van het tegendeel ervan: 
tekort, onrust, vrees, kwaad, belaagd zijn. 

- Ik ontwaar een spanningsveld tussen tekort en niets tekort, tussen onrust en rust, 
tussen vrees en troost, tussen belaagd zijn en welkom zijn.

- Er is sprake van een thema met variaties. Het thema: Met God verblijven in 
een bepaalde ruimte. De variaties: verschillende ruimtes, met in elk een andere 
verhouding tussen ‘ik’ en ‘Gij’. 

- Er zijn beelden als: een herder met een stok en staf, een gastheer met een tafel, olie 
en een beker. 

• Een dansingang in de tekst zoeken
Ik lees de tekst ‘met dansogen’, zoek naar bewegingen die in en onder de woorden en 
beelden in de tekst liggen, ik zoek naar mogelijke ‘dansingangen’ in de tekst. In mijn 
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achterhoofd heb ik de bewegingselementen zoals Laban die onderscheidt: beweging, het 
gebruik van de ruimte, het gebruik van tijd en het gebruik van kracht. Bij beweging 
onderscheidt hij de inzet vanuit verschillende lichaamsdelen, bewegingen op de plaats 
als strekken, terugtrekken, draaien, vallen en verschillende manieren om door de ruimte 
te bewegen: lopen, kruipen, springen enzovoort. Bij ruimte onderscheidt hij de vorm 
die het lichaam aanneemt, het gebruik van verschillende lagen in de ruimte, richtingen 
waarin je kan bewegen, of je groot of klein beweegt, of je ronde of rechte paden door 
de ruimte gaat en of je focus klein of groot is. Tijd verdeelt hij onder in het tempo van 
de bewegingen, accenten die je legt, de ritmes waarmee je danst. Bij kracht maakt hij 
onderscheid tussen de verschillende manieren waarop je een beweging aanzet of stopt: 
scherp of zacht; verschillende manieren waarop je je gewicht inzet: zwaar of licht. Daarbij 
onderscheidt hij ook of je je gespannen of ontspannen beweegt en of je je laat meevoeren 
door de stroom van bewegingen of de beweging controleert.146 Een ander danselement 
is hoe dansers in beweging, ruimte, tijd en kracht met elkaar contact hebben. Sommige 
danselementen vind ik direct in de tekst. Soms vragen tekstelementen om een vertaling 
in danselementen. Ik zie bewegingen als: (doen) liggen, voeren, leiden, gaan, bereiden, 
belagen, volgen, terugkeren. Veel van deze bewegingen vinden tussen twee personen plaats.

- De bewegingen vinden plaats in drie lagen van de ruimte: dicht bij de grond (in 
een wei, aan water), in een middenlaag (aan een tafel), en hoger in de ruimte 
(gaan in het donker).

- Er is sprake van het gaan van paden in de ruimte. Betekent ‘gaan in sporen van 
recht’ rechte paden door de ruimte gaan? Betekent ‘gaan door het ravijn’ dat men 
kronkelige paden loopt? Daar wordt niets over gezegd, het kan door mij of door 
de dansers zelf worden ingevuld. 

- Er zijn geen directe vermeldingen van tijd. ‘Liggen in grazige weiden’ en ‘wateren 
van rust’ suggereren een rustig tempo. ‘Al de dagen van mijn leven’ en ‘tot in 
lengte van dagen’ roepen een soort eindeloosheid op, die vertaald kan worden in 
trage stroom van bewegingen zonder accenten of in een steeds weer terugkerende 
beweging. Ik kan deze mogelijkheden aan de dansers aanreiken of de invulling 
ervan aan hen overlaten. 

- Elementen van kracht vind ik niet direct in de tekst. Maar om woorden als ‘niets 
tekort’, ‘rust’, ‘levenskracht’, ‘gaan in een aartsdonker ravijn’, ‘onheil’ ‘verrukking’ 
in dans tot uitdrukking te brengen kunnen de deelnemers in mijn ogen niet anders 
dan gebruik maken van het danselement ‘kracht’. Ze kunnen daarbij verschillende 
aspecten ervan inzetten. ‘Rust’ kan tot uitdrukking komen in trage, zware 
bewegingen maar ook in lichte, vloeiende, het ‘gaan in een aartsdonker ravijn’ in 
heel scherpe, staccato bewegingen, maar ook door heel trage, gecontroleerde. Ook 

146 Joyce 1980, p. 32.
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hier kom ik voor de vraag te staan of ik de deelnemers een impuls zal geven om de 
woorden met een van deze elementen van kracht tot uitdrukking te brengen of het 
aan hen over te laten.

- Ik zie mogelijkheden voor solodansen (vanuit de beleving van de ik-figuur), duetten 
(tussen de ik-figuur en ‘Gij’), een trio (goedheid en gunst die de ik-figuur volgen) en 
een duet tegenover een groep (de ik-figuur en ‘Gij’ samen tegenover ‘de belagers’).

- Een andere mogelijkheid is om de dansers de tegenpolen te laten uitdansen van 
‘tekort’ en ‘niets tekort’ of van ‘vrees’ en ‘troost’ en hen dan een overgang tussen 
‘tekort en niets tekort’ of tussen ‘vrees’ en ‘troost’ te laten zoeken. Dit kan zowel in 
solo’s als in duetten waarbij de ene danser de ander helpt de overgang te maken. 
De spanning tussen belaagd worden en welkom zijn (in het gezalfd worden en 
van wijn worden voorzien) kan zowel in een groepsdans als in een duet worden 
uit gedanst. 

Omdat ik vermoed dat de meeste deelnemers weinig ervaring hebben met 
improviserend dansen zal ik hen in een ‘bewegingsexploratie’ met de verschillende 
mogelijkheden voor het gebruik van beweging, ruimte, tijd en kracht laten spelen. 
Dan kunnen zij later in het programma uit de verschillende mogelijkheden kiezen 
en een eigen invulling vinden. 

• Reflectievragen bedenken 
De ervaringen die de deelnemers tijdens het dansen opdoen worden in hun lichaam 
opgeslagen. Deze kunnen op een later moment als herinnering opkomen en hen dan iets 
gaan zeggen. Ik kies er echter voor de deelnemers al in de sessie zelf te laten terugkijken 
en te laten zoeken naar de betekenis van wat ze beleefden. Het verwoorden hiervan voor 
zichzelf en anderen is een goed begin: men wordt zich bewust wat er is gebeurd. Woorden 
en beelden spiegelen iets terug dat een gesprek mogelijk maakt van de danser met zichzelf 
en met anderen en zo maken ze een verdere ontwikkeling van betekenis mogelijk. Soms 
vinden de deelnemers het moeilijk woorden te vinden, soms is er ook weerstand, omdat 
men liever de ervaring laat bezinken of het gevoel heeft door het zoeken naar woorden 
‘weer te gaan denken’. Om het laatste bezwaar te ondervangen zal ik de deelnemers 
vragen waar te nemen wat er gebeurd is, daaruit woorden en beelden te laten opkomen 
en deze zacht en ‘proevend’ uit te spreken. 

Tijdens het dansen raken thema, tekst, dans en beleving met elkaar vervlochten. Ik vraag 
mij af waarop ik de deelnemers vooral wil laten reflecteren. 
 Bij een op de dans gerichte reflectie vraag ik de deelnemers hoe ze de tekst 
hebben vormgegeven. Ik stel vragen als: Waarom koos je deze bewegingen, dit tempo, 
deze kwaliteit van bewegen? Wat nam je tijdens het dansen waar in je lichaam? Wat 
voor gevoelens of voorstellingen riep dat gevoel op? Hoe heb je die weer vormgegeven in 
beweging? Iedere vormgeving in dans brengt een eigen betekenis met zich mee. Danst men 
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in ‘een aartsdonker ravijn’ met snelle, scherpe bewegingen dan kan dat een zenuwachtig 
gevoel oproepen, danst men met trage, zware bewegingen een depressief gevoel. Elk van 
deze manieren van bewegen kan andere voorstellingen of herinneringen oproepen en zo de 
betekenis van de dans en de tekst bepalen. Het ‘Gijzelf zijt immers bij mij!’ kan bijvoorbeeld 
in het ene geval geassocieerd worden met het ondervinden van steun bij een gebeurtenis 
die een zenuwachtig gevoel oproept, in het andere geval het kunnen uithouden in een tijd 
van depressie. In het ene geval kan men ‘Heilige ruimte’ associëren met ‘een gevoel van 
gedragen te worden’ en in het andere geval met een gevoel ‘draagkracht te hebben’. Bij een 
op de dansgerichte reflectie komen de deelnemers dus via een bewust terugblikken op de 
vormgeving terecht bij de betekenis die de tekst voor hen heeft gekregen. Dit vraagt van 
hen dat ze al enige ervaring hebben met het in dans vormgeven van beelden, teksten en 
ervaringen en dat ze zich bewust zijn van de sensaties die dans kan oproepen. 
 Bij een tekstgerichte reflectie richt ik de aandacht op de wereld die de tekst oproept 
en op hoe de deelnemers zich met de tekst verhouden. Ik vraag hen terug te blikken op de 
weg die ze door de tekst hebben afgelegd. Ik vraag hen wat voor beelden de tekst bij hen 
heeft opgeroepen, wat voor ruimtes of landschappen hen tijdens het dansen voor de geest 
kwamen of wat hen duidelijk werd over de persoon die ze in hun dans verbeelden. Door 
de beelden die men zich al dansend van de tekst maakt, komt de wereld van de tekst tot 
leven. Ik kan ook vragen stellen als: Welk deel van de tekst roept herkenning op? Zijn er 
woorden in de tekst die je uitdagen of die verzet oproepen en die je wilt tegenspreken? Als 
je met de dichter van de tekst in gesprek zou kunnen gaan, wat zou je hem dan vragen 
of zeggen? Is er door de danssessie heen iets veranderd in de betekenis van de tekst voor 
jou? Een deelnemer zou kunnen zeggen: ‘Ik wil helemaal niet dat hij mij neerlegt.’ Ik zou 
dan vragen of zij dat gevoel als antwoord op de tekst wil uitdansen. Vervolgens zou ik de 
vraag stellen of zij de tekst wil lezen tot zij een regel tegenkomt die haar uitnodigt om 
verder te dansen, bijvoorbeeld omdat zij er haar eigen gevoel in herkent of omdat die regel 
misschien helpt om het gevoel verder te onderzoeken.147 Op deze manier zou ik haar in 
gesprek brengen met de woorden en beelden in de tekst. En misschien zou ze langs die weg 
‘heilige ruimte’ gaan begrijpen als een ruimte waarin plaats is voor verzet en overgave. 
 Bij een op de persoon gerichte reflectie richt ik de aandacht op wat de dans 
naar aanleiding van de tekst bij de deelnemer teweegbrengt. Ik stel vragen als: Welke 
herinneringen, gevoelens en fantasieën kwamen tijdens het dansen op? Zie je een verband 
tussen wat in de dans naar aanleiding van de tekst gebeurde en ervaringen in je alledaagse 
leven? In welk spanningsveld bevind je je op dit moment: dat van tekort en verrukking, 
onrust en rust, vrees en troost of belaagd en welkom zijn? Naar welk van de ruimtes uit 
de tekst verlang je op dit moment? Herken je iets van de bewegingen tussen God en mens 
of zijn die je vreemd? Zo stimuleer ik hen te benoemen of en zo ja welke verbinding tussen 
de wereld van de tekst en hun eigen wereld ze in hun dans opmerken. De woorden van de 

147 Beurmanjer 2013. 
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dichter geven hen taal om ervaringen uit hun eigen leven te benoemen en te duiden. Om 
terug te koppelen naar het thema ‘Heilige ruimte’ zou ik kunnen vragen: Was er tijdens 
de sessie een moment dat je terugkijkend als ‘heilig’ zou kunnen bestempelen?  

Bij het voorbereiden van een programma sta ik in een zeker spanningsveld: ik sta tussen 
tekst en deelnemers en wil zowel de een als de ander recht doen. Om een programma te 
kunnen maken moet ik keuzes te maken uit de vele mogelijkheden die zich voordoen. Er 
zijn verschillende wegen waarlangs ik de deelnemers door de tekst heen kan leiden: ik kan 
hen focussen op één beeld, hen langs verschillende beelden loodsen, hen vragen de aandacht 
te richten op wat ik als de kern van de tekst beschouw. Ik kan hen in gesprek brengen 
met de tekst en vragen wat ze herkennen of wat hen vreemd is, hen uitdaagt, weerstand 
oproept. Ik kan hen vragen om zich op verschillende lagen met de tekst te verbinden: in hun 
fantasie, met hun gevoelsleven, met hun geloofsleven en door gebeurtenissen of zaken uit 
hun alledaagse werkelijkheid te laten meespelen. Met dat ik keuzes maak, geef ik richting 
aan, heb ik invloed op de betekenis die de tekst voor de deelnemers krijgt. Tegelijkertijd 
wil ik de deelnemers ruimte geven om hun eigen invulling, hun eigen betekenis te vinden. 
En ik realiseer me dat het proces van betekenisgeving zich ten diepste aan mijn invloed 
onttrekt, hoeveel sturing ik ook geef. Bij het voorbereiden van een programma ontkom ik 
er niet aan keuzes te maken. 
 Omdat het thema ‘Heilige ruimte’ is, zal ik hen meenemen langs de verschillende 
ruimtes die in de tekst worden geschilderd. Omdat ik vermoed dat deelnemers geïnteresseerd 
zijn in de wijze waarop dansen hen een beleving bij de tekst kan geven, kies ik voor op de 
persoon gerichte reflectievragen. Daarom zal ik hen vragen naar wat ze aan de hand van 
de dans ontdekken over hun leven van alledag. Omdat ik het mogelijk wil maken dat de 
deelnemers iets nieuws ontdekken ga ik hen na het dansen vragen welk van de ruimtes 
op dit moment het meest vertrouwd is en welke hen vreemd is. Omdat in het thema het 
woord ‘heilig’ centraal staat, zal ik hen vragen of er in de workshop een moment was dat 
hen iets vertelt over wat ‘heilige ruimte’ is.   

Bij het ‘met dansogen’ lezen van de tekst kwamen van het bewegingselement ruimte vooral 
de verschillende lagen in de ruimte naar voren: de ik-figuur bevindt zich dicht bij de 
grond (op de weide), in een middenlaag (aan tafel) of hoger in de ruimte (lopend (in een 
ravijn). De bewegingen die daarbij horen zijn nogal statisch: liggen, gaan en zitten. Iedere 
ruimte heeft een eigen sfeer, die met uiteenlopende vormen van kracht tot uitdrukking 
gebracht kunnen worden. Ik ontwerp een bewegingsexploratie waarin de deelnemers de 
bewegingsmogelijkheden binnen de statische posities kunnen onderzoeken en kunnen spelen 
met de verschillende kwaliteiten (vormen van kracht) in de beweging. Zo ontwikkelen 
ze een bewegingsvocabulaire waarvan ze in de volgende dansopdrachten gebruik kunnen 
maken. Omdat ik het gewaagd vind aan voor mij en voor elkaar onbekende deelnemers 
te vragen te dansen in de rol van ‘ik’ en ‘Gij’, ontwerp ik dansinstructies voor solodansen 
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waarin men de sfeer van de verschillende ruimtes tot uitdrukking kan brengen en zo iets 
te ontdekken over ‘Gijzelf zijt immers bij mij!’ 

3.1.2 Het programmaontwerp
Het programma komt er als volgt uit te zien: 

a) Kennismaken met elkaar, de tekst en de werkvorm
- Een korte kennismakingsronde en informatie over thema, doel, opzet en 

spelregels. Het thema is ‘Heilige ruimte’. Doel is: ervaren hoe men door te dansen 
naar aanleiding van psalm 23 de tekst met lichaam en ziel kan beleven, nieuwe 
betekenissen kan ontdekken en met de tekst in gesprek kan komen. Spelregels: 
eigen grenzen en die van anderen respecteren, spreken vanuit de ervaring die je 
in de dans opdeed. 

- Uitwisseling over de vraag: ‘Wat heeft je bewogen deze danssessie mee te doen?’
- Het om beurten lezen van een tekstregel, mondelinge uitwisseling van de eerste 

reacties. 
- Indien nodig achtergrondinformatie geven over de tekst. Uitnodigen om de eerste 

reactie erop los te laten en zich in het programma dat volgt te laten verrassen door 
wat het dansen met de teksten oplevert. 

- Opwarmingsoefeningen: op beide voeten op en neer wippen, armen en benen 
zwaaien, spieren strekken, ontspannen en losschudden en daarbij steeds de adem 
laten meegaan. Dit om het lichaam los te maken, de aandacht te richten op 
gewaarwording van adem, spierspanning en gewicht.

- Bewegingsexploratie: Op de plaats bewegen van houding naar houding en 
weer naar volgende houding; afwisselend scherpe, snelle of zachte, langzame 
overgangen maken. Daarna met deze bewegingen door de ruimte gaan, dicht 
bij de grond, hoog in de ruimte of zittend op een stoel. Spelen met de afwisseling 
van de verschillende bewegingen en kwaliteiten. Vragen naar lichaamsgevoel en 
associaties die worden opgeroepen.

b) Dansen naar aanleiding van de tekst
- Eerste dansronde. Ieder ligt op de grond. Ik lees: ‘De Eeuwige is mijn Herder, 

ik kom niets te kort. Hij doet mij liggen in grazige weiden, Hij voert mij naar 
wateren van rust, mijn levenskracht doet Hij terugkeren.’ Ik geef de volgende 
dansinstructie: ‘Ik lees de tekst nog eens. Als ik de muziek aanzet ga je met behulp 
van de bewegingen die je net ontdekt hebt deze woorden tot uitdrukking te 
brengen.’ Na de dans vraag ik: ‘Hoe voelt je lichaam nu aan? Wat voor gevoelens, 
beelden of herinneringen zijn tijdens het dansen bij je bovengekomen?’ 

- Tweede dansronde. Ieder staat. Dezelfde dansinstructie en vraag na afloop, nu 
naar aanleiding van de woorden: ‘Hij leidt mij in sporen van recht, omwille van 
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zijn Naam. Zelfs als ik moet gaan door een aartsdonker ravijn, hoef ik geen onheil 
te vrezen: Gijzelf zijt immers bij mij! Uw stok en uw staf – zij zijn mij tot troost.’      

- Derde dansronde. Dezelfde dansinstructie en vraag na afloop bij: ‘Gij bereidt 
daar vóór mij een tafel, tegenover wie mij belagen, Ge zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker is een verrukking.’     

- In stilte terugblikken op wat men tijdens de verschillende dansen beleefd heeft. 
- Ik stel een reflectievraag: ‘In welke dans herken je je op dit moment het meest en 

welke dans is je op dit moment het meest vreemd? Welke van de twee zou je verder 
willen verkennen op dit moment: die waarmee je je het meest verbonden voelt, of 
die die je vreemd is?’ 

- Vierde dansronde. Dansinstructie: ‘Breng tot uitdrukking wat het vreemde of 
herkenbare in je oproept’. 

c) Uitwisselen van de tijdens het dansen opgedane ervaringen
- Uitwisseling in kleine groepjes. Via contemplatieve dialoog woorden laten 

opkomen die uitdrukking geven aan wat men tijdens het dansen ervaren heeft. 148 
Reflectievraag: ‘Vertelt dit je iets over wat op dit moment van je leven belangrijk 
is voor je? Wissel dit in kleine groepjes uit. Spreek in de ik-vorm, ga niet in 
discussie, maar hoor elkaar tot spreken.’149 

- Uitwisseling in de grote kring: ‘Was er een moment waarvan je nu het gevoel 
hebt: ik danste in een “heilige ruimte”? Zo ja, wat maakte dat de ruimte “heilig” 
werd? Zo nee, wat ontbrak om de ruimte “heilig” te maken?’ 

- Afsluiting met de mogelijkheid iets te zeggen over wat men meeneemt van het 
dansen of vragen te stellen over de manier van werken.

3.2 Impliciet theoretische noties

In de beschrijving onderscheid ik drie metaforen die duidelijk maken hoe de 
begeleider de tekst ziet: de tekst als ruimte, de tekst als gesprekspartner en de tekst als 

148 De zogenaamde contemplatieve dialoog is een meditatieve gespreksvorm die wordt gekenmerkt 
door de grote plaats die stilte daarin inneemt. Na lezing van een Bijbelgedeelte nemen de 
deelnemers de tijd om daarover te mediteren. Daarna volgt een uitwisseling over wat tijdens het 
mediteren in de deelnemers in beweging is gekomen. Degene die spreekt laat in de stilte woor-
den opkomen die weergeven wat hem in de tekst geraakt heeft en verwoordt dat op kernachtige 
wijze. Degenen die luisteren proeven deze woorden in stilte en gaan na wat die bij hen wakker 
maken. In een tweede ronde kan ieder met enkele korte bewoordingen aangeven hoe wat een 
van de anderen gezegd heeft, hem getroffen heeft. Rotsaert, Mark. “Contemplatieve dialoog.” 
www.jezuieten.org/nl/wie-we-zijn/religieus-leven/ignatiaanse-gebed/gebedsvormen/contempla-
tieve-dialoog.

149 Deze in feministische theologie veelgebruikte metafoor voor een manier van luisteren die 
anderen helpt tot hun recht te komen stamt uit: Morton, Nelle. The Journey is Home. Boston, 
Beacon, 1985.
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artistieke inspiratiebron. Bij elk van die beelden hoort een eigen rol van de begeleider 
ten opzichte van de deelnemer als lezer van de tekst: die van respectievelijk verkenner 
en gids, van gespreksleider en van choreograaf en dansdocent. De begeleider ziet haar 
lezen van de tekst als een lezen ten behoeve van het lezen ervan door de deelnemers. 
Ze ontwerpt het dansprogramma naar aanleiding van de tekst met als doel bij te 
dragen aan het tot stand komen van een verbinding tussen de wereld van de tekst en 
die van de deelnemers. Daarbij staat zij in een spanningsveld tussen recht doen aan 
de tekst en aan de deelnemer en dat tussen sturing geven aan en vrijlaten van het 
leesproces van de deelnemers. 

• De tekst als ruimte
Het beeld van de tekst als ruimte komt naar voren in opmerkingen over het verkennen 
van de opbouw van de tekst, het zoeken van een ‘dansingang’ daarin en het zoeken 
van een weg er doorheen. Ook beelden als ‘de deelnemers door de tekst loodsen’ of 
hen helpen ‘een verbinding te zoeken tussen de wereld van de tekst en hun eigen 
wereld’, suggereren dat de begeleider de tekst als een ruimte ziet. Zijzelf komt naar 
voren als verkenner van en gids door die ruimte. Verder lijkt zij zichzelf te zien 
als ‘verbindingsofficier’: iemand die het zoeken naar een verbinding tussen de twee 
werelden faciliteert. Ze ziet het dansen als een toegang tot de ruimte van de tekst: 
‘Door de beelden die men zich al dansend maakt van de tekst komt de wereld van de 
tekst tot leven.’ Met vragen als: ‘Hoe voelt je lichaam nu aan? Wat voor gevoelens, 
beelden of herinneringen zijn tijdens het dansen bij je bovengekomen?’, maakt ze 
duidelijk dat het dansen associaties bij en reacties op de tekst oproept die te maken 
hebben met hun eigen wereld. Zo vormt de dans de verbinding tussen de wereld van 
de tekst en die van de deelnemers. 

Het thema van de bijeenkomst ‘Heilige ruimte’ maakt de begeleider gevoelig 
voor de manier waarop ‘ruimte’ in de tekst ter sprake komt. Met een ‘dansbril’ op 
ontwaart zij lagen in deze ruimte en beelden waarmee zij getekend worden. Zij 
vormen voor haar het uitgangspunt voor dansinstructies waarin de verbinding tussen 
de ruimte van de tekst en van de deelnemers mogelijk wordt gemaakt. Zij geeft geen 
specifieke instructies om wat zij als het heilige van de ruimte beschouwt, namelijk 
de ‘ik-Gij’ verhouding, tot uitdrukking te brengen, maar laat dit aan de verbeelding 
van de dansers over. 

• De tekst als gesprekspartner
Soms spreekt de begeleider over de dichter als gesprekspartner, bijvoorbeeld in 
opmerkingen als: ’Als je met de dichter van de tekst in gesprek zou kunnen gaan, 
wat zou je hem dan vragen of zeggen?’ of: ‘De woorden van de dichter geven hen taal 
om ervaringen uit het eigen leven te benoemen en te duiden’. Als zij zich afvraagt: 
‘… welke struikelblokken er voor de deelnemers zouden kunnen zijn om zich in de 
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tekst te kunnen inleven’, of de deelnemers uitnodigt ‘te luisteren naar wat deze hier 
en nu te zeggen heeft’, spreekt zij over de tékst als gesprekspartner. Ook in vragen als: 
‘Welk deel van de tekst roept herkenning op?’; ‘Wat is je misschien vreemd?’; ’Word 
je door de tekst uitgedaagd?’; ‘Krijg je zin om de tekst tegen te spreken?’; ‘Vertelt 
dit je iets over wat op dit moment van je leven belangrijk is voor je?’, komt de tekst 
als gesprekspartner naar voren. De begeleider komt naar voren als iemand die een 
gesprek tussen tekst en dansers op gang brengt én houdt, en beiden aan het woord 
wil laten komen. 

• De tekst als artistieke inspiratiebron
Woorden als ‘vormgeven’ en’ ontwerpen’ duiden aan dat de begeleider de tekst ziet 
als een artistieke inspiratiebron zowel voor haarzelf als voor de deelnemers. Als 
een choreograaf ontwerpt ze dansinstructies aan de hand waarvan de deelnemers 
kunnen vormgeven wat ze zich bij de tekst voorstellen. De precieze vormgeving laat 
zij echter aan hun eigen creativiteit over. Omdat de deelnemers vaak onbekend zijn 
met het vormgeven in dans, geeft ze hen als dansdocent in de bewegingsexploratie 
de gelegenheid een eigen dansvocabulaire te ontwikkelen. Daarmee kunnen ze 
later in het programma beelden uit de tekst en dat wat de tekst in hen oproept tot 
uitdrukking brengen. 

• Lezen ten behoeve van het lezen van de deelnemers
De begeleider ziet het ontwerpen van dansinstructies als een ‘lezen van de tekst 
met dansogen’ en het dansen naar aanleiding van de tekst als een ‘speelse manier 
van Bijbellezen’. Ze leest de tekst met ‘dansogen’ ten behoeve van het dansend 
lezen door de deelnemers. Dit brengt een aantal spanningsvelden met zich mee. Ze 
wil recht doen aan de tekst én aan de deelnemers en ervaart een spanning tussen 
het geven van sturing aan het leesproces en het vrij laten van de deelnemers om 
een eigen invulling te vinden: ‘Met dat ik keuzes maak, geef ik richting aan, heb 
ik invloed op de betekenis die de tekst voor de deelnemers krijgt. Tegelijkertijd 
wil ik de deelnemers ruimte geven om hun eigen invulling, hun eigen betekenis 
te vinden.’
 Het verlangen om recht te doen aan de tekst komt tot uiting in het zorgvuldig 
lezen van de tekst, de vraag aan zichzelf en de deelnemers om de eerste reactie bij de 
lezing ervan los te laten en zich open te stellen voor wat zich hier en nu voordoet. 
Het verlangen om recht te doen aan de deelnemers komt tot uiting in de vraag om 
zorgvuldig te luisteren naar wat het dansen in hen oproept, in het peilen van hun 
reactie op de tekst en in de vraag die reactie serieus te nemen en tot uiting te brengen. 
Door de deelnemers te vragen aan te geven wat zij in de tekst herkennen en wat hen 
vreemd is, doet de begeleider recht aan zowel de eigenheid van de tekst als de reactie 
van de deelnemers daarop.
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De tekstgedeeltes die ze aan de orde laat komen, de dansinstructies die ze 
ontwerpt, de vragen die ze meegeeft ter reflectie op het dansgebeuren: de begeleider 
ontkomt niet aan het maken van keuzes die de betekenisgeving door de deelnemers 
beïnvloeden. Tegelijkertijd beseft ze dat de ontwikkeling van de betekenis zich ten 
diepste aan haar invloed onttrekt. Door de deelnemers met dansinstructies een kader 
aan te reiken voor improviserend dansen en door hen de keus te geven verder te 
werken met wat men herkent of juist met wat hen vreemd is, probeert de begeleider 
beide polen in het spanningsveld tussen sturing geven aan en een eigen invulling 
zoeken door de deelnemers, te honoreren. De spanning wordt niet opgelost. 

Samengevat in de termen van Browning: in de actie van het ontwerpen van een 
dansprogramma neemt de praktijk van het lezen een belangrijke plaats in. De 
begeleider leest de tekst ‘met dansogen’ zodat de deelnemers de tekst dansend 
kunnen lezen. Zij stelt zich voor hoe zij via de dansopdrachten communicatie op 
gang kan brengen tussen deelnemers en tekst (rollen en communicatiepatronen). 
Daarbij wil zij zowel de tekst als de deelnemers recht doen (Obligational Dimension). 
De Visional Dimension van de handeling van het ontwerpen komt naar voren in 
beelden van de tekst als ruimte, gesprekspartner of artistieke inspiratiebron en in 
dat van de spanning die opkomt bij het zelf lezen ten behoeve van het lezen van de 
deelnemers. Zij omvatten een complex van impliciet theoretische noties die ik in de 
volgende paragrafen wil verhelderen. Ik ga in gesprek met literatuur-wetenschapper 
Wolfgang Iser. Kern van zijn Reader-Response-theorie is dat de betekenis van een tekst 
ontstaat in een samenspel van tekst en lezer: de tekst werkt op een bepaalde manier 
in op de lezer en de lezer antwoordt met alles wat in hem is op deze inwerking.150 
Met door hem ontwikkelde concepten criticus, repertoire, witte plekken, lege ruimte, 
geïmpliceerde lezer, het wandelend gezichtspunt, esthetisch lezen, ideatie, synthetisatie, 
contingentie, meaning en significance zal ik het lezen van de begeleider ten behoeve 
van het lezen door de deelnemers theoretisch verhelderen. 

3.3 Theoretische verheldering: een Reader-Response benadering

In de tekstbehandeling door de begeleider zijn sporen te herkennen van een structuur-
analytische en een historische benadering. Het zoeken naar de opbouw van de tekst, 
naar werkwoorden, bijvoeglijk naamwoorden, bijwoorden, personages en hoe zij met 
elkaar in relatie staan in ontwikkelingen, spanningsvelden en thema’s met variaties 
getuigt van een structuur-analytische aanpak.151 Het eventueel geven van informatie 

150 Iser 1987, p. x. 
151 Iedere tekst heeft een bepaalde structuur door de onderlinge relatie van verschillende tekstele-

menten. Het kan gaan om heel kleine tekstelementen als letters, lettergrepen of woorden, maar 
ook om grotere elementen als zinnen, paragrafen, karakters, acties, situaties, plots, metaforen, 
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over wat een herder met zijn staf deed of over het feit dat de psalm is voortgekomen 
uit een situatie van achtervolging, getuigt van een historische benadering. De 
begeleider richt de aandacht van de deelnemers echter niet op de ontwikkeling van 
intellectuele of begripsmatige kennis van de tekst, maar op de kennis van het hart 
in verbinding met het leven van alledag. De Bijbel fungeert in een bibliodanssessie 
niet als een verzameling bronnen van kennis over het verleden, maar als vorm van 
literatuur, waarin de lezer door de ervaringen tijdens het lezen opgedaan, inzicht 
ontwikkelt over zichzelf in relatie tot de wereld om hem heen.152 Door te vragen 
naar hun relatie met de tekst geeft de begeleider de deelnemers de gelegenheid een 
antwoord te formuleren op wat de tekst in hen oproept. Daarom is een Reader-
Response benadering geschikt om te verhelderen wat zij in haar voorbereidingen doet 
om dit antwoord aan de lezers te ontlokken.  

De Reader-Response benadering is ontwikkeld in de laatste decennia van de twintigste 
eeuw. Men benadrukt daarin de rol van de lezer in het vormen van betekenis, maar er 
zijn meningsverschillen over de verhouding tussen tekst en lezer. Fish legt bijvoorbeeld 
het primaat voor het vormen van betekenis bij de lezer, eventueel in een gemeenschap 
van andere lezers. Iser daarentegen staat op het standpunt dat betekenis tot stand komt 
in een interactief gebeuren tussen tekst en lezer. De tekst heerst niet over de lezer, 
noch de lezer over de tekst: in het heen en weer tussen tekst en lezer komt betekenis 
tot stand.153 In de beschrijving van het voorbereidingsproces van bibliodans komt de 
begeleider naar voren als iemand die zowel de tekst als de deelnemers recht wil doen. 
Zij stimuleert de deelnemers zorgvuldig te kijken naar de tekst en de eigenheid ervan 
te onderkennen, maar ook om hun eigen beelden hierbij en hun reacties erop serieus 
te nemen. Daarom zijn de theorieën van Iser, eerder dan die van Fish, geschikt om te 
verhelderen wat tijdens de voorbereidingen in het leesproces bij de begeleider gebeurt 
en wat zij voor het leesproces van de deelnemers beoogt. 

Lezen kan men zien als een handeling. In de westerse wereld is het handelingskarakter 
van het lezen steeds minder duidelijk geworden. Waar men in vroeger tijden en in 
andere culturen de tekst hardop las, is dat in onze cultuur en tijd niet de gewoonte. 
Men leest zonder te bewegen, in stilte.154 Bibliodans is een vorm van handelend 

verwijzingen naar andere teksten, figuratieve eenheden enzovoort. Zie: Patte, Daniel. “Structural 
Criticism.” To Each Its Own Meaning. An Introduction to Biblical Criticisms and Their Application. 
Revised and Expanded. Steven L. McKenzie, en Stephen R. Haynes, red. Louisville, Westminster 
John Knox Press, 1999 pp. 183. 

152 McKnight, Edgar V. “Reader-Response Criticism.” To Each Its Own Meaning. An Introduction 
to Biblical Criticisms and Their Application. Revised and Expanded. Steven L. McKenzie, en 
Stephen R. Haynes, red. Louisville, Westminster John Knox Press, 1999, pp. 230-252. 

153 McKnight 1999, pp. 231-233.
154 Waaijman 2000, pp. 708-710. 
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lezen: lichaam, beweging en zintuigen worden erbij betrokken. Met de titel van zijn 
boek: The Act of Reading benadrukt Iser het handelingskarakter van het leesproces. 
In de theorievorming daarover geeft hij geen aandacht aan de letterlijke beweging 
van het lezen. Wel gebruikt hij kinesthetische beelden, woorden die refereren aan het 
domein van de beweging. Zo spreekt hij bijvoorbeeld over lezen als over het inlijven 
van een tekst en de lezer als ‘belichaming van de vatbaarheid die de tekst nodig heeft 
om effect te bewerken’ en gebruikt hij termen als wandelend gezichtspunt (wandering 
viewpoint) en lege ruimte (vacancy).155 Zijn concepten en taalgebruik bieden dus 
aanknopingspunten om het lezen van de begeleider en de deelnemers te begrijpen in 
aan beweging gerelateerde beelden.   

The Act of Reading heeft een labyrint-achtige structuur. In ieder deel van het boek 
gaat Iser na hoe de interactie tussen tekst en lezer tot stand komt en verheldert hij de 
rol van de tekst en van de lezer daarin. Voor ieder deel kiest hij een ander perspectief 
van waaruit hij de interactie belicht. In het eerste deel ontvouwt hij de rudimenten 
van zijn theorie die hij in de volgende hoofdstukken verder uitwerkt. In het tweede 
deel legt hij de nadruk op het repertoire en de strategieën waarmee de auteur de 
lezers bij de tekst betrekt. In het derde deel verheldert hij de activiteiten van de 
lezer om de tekst te vatten. Hier introduceert hij het concept van het wandelend 
gezichtspunt en verheldert hij de rol van de verbeelding van de lezer. In het vierde 
deel stelt hij de interactie tussen de tekst en de lezer centraal, waarbij hij vooral 
aandacht schenkt aan de communicatieve structuur van de tekst. Hierbij geeft hij 
aandacht aan de asymmetrie tussen lezer en tekst en introduceert hij begrippen als 
witte plekken (blanks) en lege ruimtes (vacancies) om te verhelderen hoe de tekst 
de betekenisgeving door de lezer stimuleert.156 Werkend met Iser volg ik niet de 
structuur van zijn boek. Ik ga uit van de impliciet theoretische noties die uit de 
beschrijving van het voorbereidingsproces van bibliodans naar voren gekomen zijn: 
de tekst als ruimte, gesprekspartner en artistieke inspiratiebron en het lezen ten 
behoeve van het lezen van anderen met de bijbehorende spanningen. Ik integreer 
Iser’s begrippen daarin. 

3.4 De tekst als ruimte

• De theorie van Iser 
Met zijn theorie over de handeling van het lezen verzet Iser zich tegen een 
literatuuropvatting waarin men de betekenis van een tekst ziet als een boodschap die 
in de tekst ingepakt zit, een ding dat men uit de tekst uitpakt als uit een verpakking, 

155 Iser 1987, pp. 24, 34. 
156 Ibidem, pp. vii en viii.
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waarna men de verpakking als niet ter zake doend weggooit. Betekenis komt 
volgens hem tot stand in een interactie tussen tekst en lezer. De tekst geeft de lezer 
signalen en instructies om zijn verbeelding aan het werk te zetten. De lezer zet zijn 
verbeeldingsvermogen in om de tekst te begrijpen en geeft daarmee een invulling 
aan de ruimte die de tekst hem biedt. Betekenis is niet een ding, maar iets dat in het 
samenspel van signalen uit de tekst en de verbeelding van de lezer tot stand komt.157 
Om dit te verduidelijken grijpt hij terug op een beeld uit een boek van H. James: The 
Figure in the Carpet.158 Hij stelt de tekst voor als een karpet met een lijnenspel van 
figuren en lege plekken waardoor de verbeelding van de lezer gestimuleerd wordt. 
Ik neem het beeld van de tekst als een karpet als uitgangspunt om een deel van de 
theorie van Iser te ordenen en daarmee het beeld dat de begeleider schetst van de 
tekst als ruimte uit werken en te verdiepen. 

Op het tapijt vindt men een ordening van een aantal figuren met ruimte daartussen. 
De figuren worden gevormd door lijnen die een lege plek omringen. Tussen de 
verschillende figuren zijn tussenruimtes te vinden, die deze tegelijkertijd scheiden 
en verbinden. Deze figuren of segmenten van de tekst worden gevormd door èn 
repertoire èn lege ruimtes. Met repertoire bedoelt Iser de woorden en beelden 
die de schrijver heeft gekozen en die verwijzen naar eerder werk, andere teksten, 
of normen en waarden uit de hem omringende cultuur en alles wat deze cultuur 
verder gestalte geeft. In de tekst terecht gekomen, zijn de woorden en beelden los 
van hun oorspronkelijke context. Ze hebben daardoor iets onbepaalds gekregen: 
ze zijn als lijnen om een lege ruimte (vacancy) heen.159 Zij beschrijven niet een 
bestaande toestand, maar vormen instructies voor de productie van betekenis: ze zijn 
aanwijzingen voor de lezer om zich beelden te vormen bij de tekst.160 

Lezen is volgens Iser als een wandeling over het tapijt. De lezer beweegt 
zich via de tussenruimtes, de witte plekken (blanks) van segment naar segment.161 
Stilstaand bij een segment vult hij de door woorden omringde lege ruimte ervan in 
en vormt hij zich een beeld van het thema dat daarin aan de orde is. Gaat hij verder 
naar een volgende segment, dan vormt het eerste segment een referentiepunt voor 
de lezing van het volgende, dat op zijn beurt weer de achtergrond wordt voor de 
lezing van het volgende segment.162 Gaandeweg ontdekt de lezer in de segmenten een 
aantal perspectieven: dat van de verteller of dat van de verschillende personages in de 

157 Ibidem, pp. 4-10.
158 Ibidem, pp. 6-10. Hij verwijst naar: James, Henry. “The Figure in the Carpet.” The Complete 

Tales IX. Edel, Leon, red. Philadelphia, Lippincott, 1964, p. 276. 
159 Ibidem, pp. 9, 69, 79, 184, 198, 215. 
160 Ibidem, pp. 24, 64-66, 79.
161  Ibidem, pp. 169-170, 182-187, 202-203,
162 Ibidem, pp. 93-96.
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tekst, van de plot en van de lezer.163 Wandelend over het karpet van de tekst voltrekt 
hij het wandelend gezichtspunt (wandering viewpoint): hij wandelt van perspectief 
naar perspectief. Hij vormt zich een beeld van de verschillende perspectieven, hoe zij 
in relatie staan tot elkaar en de spanning die ze scheppen in relatie tot zijn leven van 
alledag.164 Het punt waar de verschillende perspectieven elkaar raken en overlappen 
vormt het antwoord dat de auteur de lezer ontlokken wil. Het antwoord ontstaat dus 
in een samenspel van signalen en structuren in de tekst en de verbeeldingsactiviteiten 
van de lezer. In dit kader spreekt Iser over de geïmpliceerde lezer (implied reader). 
Daarmee bedoelt hij niet een concrete lezer die de auteur voor ogen zou hebben, 
maar het antwoord dat de auteur aan een lezer ontlokken wil en de signalen in de 
tekst waarmee hij de lezer daarnaar op weg zet.165 Degene die leest kan op zijn gang 
door de tekst via deze signalen uitkomen bij het door de auteur verhoopte antwoord. 
De auteur kan er echter niet zeker van zijn dat de lezer daar uitkomt. Een lezer 
actualiseert, beïnvloed door zijn historische en sociale situatie, een bepaald deel van 
de structuur die naar het verhoopte antwoord leidt, of laat zich niet leiden door de 
door tekst aangereikte structuren.166 En in de interactie tussen de tekst en de lezer 
kan de tekst zichzelf niet veranderen om in te gaan op de reacties van de lezer.167  

 
• Het lezen van de begeleider
Als de begeleider bij de voorbereidingen kijkt naar de personages en hun verhoudingen 
en zoekt naar tegenstellingen, thema’s, ontwikkelingen in de tekst, zwerft ze als het 
ware over het tapijt en voltrekt ze het wandelend gezichtspunt. Langs deze weg krijgt 
ze de plot en de verschillende rollen in de tekst in beeld en krijgt ze een idee van 
de verschillende perspectieven. Het ‘Gijzelf zijt immers bij mij!’, het punt waar het 
perspectief van de ik-figuur uit de tekst, (‘Gij’ die bij de ik-figuur aanwezig is) en 
dat van de belagers (die de ik-figuur en ‘Gij’ samen zien) elkaar overlappen, ziet de 
begeleider als de kern van de tekst én als het antwoord dat de auteur met de tekst aan 
de lezer wil ontlokken. 

De dansinstructies die de begeleider voor zich ziet, bieden de mogelijkheid 
verschillende perspectieven te onderzoeken. De instructies voor solodansen 
bijvoorbeeld bieden ruimte het perspectief van de ik-figuur te verbeelden; die voor 
duetten dat van de ik-figuur en ‘Gij’-figuur; die voor een trio dat van goedheid en 
gunst en de ik-figuur; die voor een duet tegenover een groep dat van de ik-figuur 
en ‘Gij’ en dat van de ‘belagers’. Bij het definitieve programmaontwerp kiest de 

163 Ibidem, p. 35.       
164 Ibidem, p. 36.
165 Ibidem, pp. 34-36.
166 Ibidem, p. 37.
167 Ibidem, pp. 163-164.
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begeleider ervoor om via solodansen het perspectief van de ik-figuur te onderzoeken. 
De perspectieven van ‘Gij’ en ‘de belagers’ spelen bij de verbeelding van dit 
perspectief op de achtergrond een rol. Voor het uitwerken van het perspectief van de 
ik-figuur kijkt ze naar drie segmenten daarin. Zoekend naar werkwoorden, beelden, 
sfeerwoorden en spanningsvelden krijgt zij het repertoire dat deze segmenten vormt 
in het oog. Het gaat om natuurbeelden uit de omgeving van de auteur (de weide, het 
ravijn), beelden van sociale gewoontes (het zalven van het hoofd) en sociale rollen 
(herder, gids, gastheer, belager). De sfeerbeelden en spanningsvelden ziet ze als een 
aanduiding van de sociale situatie van de ik-figuur: die van het belaagd worden, en 
van zijn reactie daarop: gevoelens van tekort, onrust, vrees, en van verlangen naar 
rust, troost, welkom zijn. In het ‘Gijzelf zijt immers bij mij!’ ziet zij een mogelijkheid 
voor een overgang van de ene naar de andere reactie op de situatie. De begeleider 
besteedt weinig aandacht aan de historische situatie achter de beelden, maar leest ze 
als ‘dansingangen’ in de tekst. Het repertoire van woorden en beelden beschouwt 
zij als aanwijzingen voor verbeelding in dans, waarmee de lege plek daarin kan 
worden ingevuld. Ze stelt zich verschillende instructies voor die elk uitgaan van 
een ander aspect van het repertoire, bijvoorbeeld dat van de ruimtelijke beelden, 
de verschillende beelden van het tekort en het verlangen, de verschillende manieren 
waarop ‘Gij’ een rol speelt bij het tot stand komen van een ‘niets tekort’. In het 
uiteindelijke programma kiest zij de fysieke houding van de ik-figuur (liggen, gaan, 
zitten) als ingang in de ruimte van de tekst, leest de tekst voor als instructie voor 
een verbeelding in dans en laat aan de dansers over welk aspect van het repertoire 
(ruimte, tekort en verlangen, de rol van ‘Gij’) zij vorm zullen geven. 

Met haar drie dansinstructies naar aanleiding van de tekst vraagt de begeleider 
aan de deelnemers drie segmenten van het perspectief van de ik-figuur in dans  
te verbeelden. Zij vraagt hen dus een door haar gekozen deel van de tekstsignalen 
van de geïmpliceerde lezer te actualiseren. Zij geeft hen de gelegenheid de segmenten 
op eigen manier in te vullen en weet dus niet hoe het antwoord van de deelnemers 
zal luiden. 

Samengevat: de begeleider verkent rollen, plot, repertoire, lege plekken, perspectieven 
en de geïmpliceerde lezer in de tekst. Bij de opbouw van het programma kiest ze voor 
de deelnemers een weg langs één bepaald perspectief, namelijk dat van de ik-figuur 
en langs drie van de segmenten waaruit dit is opgebouwd. De andere perspectieven 
komen aan de orde vanuit dit perspectief. Zo geeft ze hen gelegenheid een deel van de 
geïmpliceerde lezer te actualiseren. Ze presenteert de deelnemers de door repertoire 
en lege plekken gevormde tekstsegmenten als dansinstructies en laat het aan hen over 
op welk aspect daarvan zij hun aandacht zullen richten: de verbeelding van de ruimte, 
het gevoel van tekort, het verlangen naar het tegendeel daarvan, de relatie met ‘Gij’. 
Daarom weet zij niet wat de deelnemers als antwoord op de tekst zullen formuleren. 
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• Het lezen van de deelnemers
In de opzet van het programma volgen de deelnemers het door de begeleider uitgezette 
parcours over het tapijt van de tekst. Hun wandelend gezichtspunt gaat langs een aantal 
segmenten dat zij heeft uitgekozen. Met hun verbeelding in dans geven zij zelf een 
invulling aan de lege plekken die het repertoire van de segmenten openlaat. Zo krijgen 
zij deel aan het perspectief van de ik-figuur met op de achtergrond de perspectieven 
van ‘Gij’ en ‘de belagers’. In deze dansen, waarin zij de structurele elementen uit 
de tekst met hun verbeelding tot leven brengen, kunnen zij de geïmpliceerde lezer 
ontdekken. Het blijft echter open of zij het door de auteur en begeleider verhoopte 
antwoord ‘Gijzelf zijt immers bij mij!’ of een ander antwoord zullen geven. 

3.5 De tekst als gesprekspartner

• De theorie van Iser
Iser zegt dat een auteur een wereld schept waarin hij de lezer wil betrekken. Hij 
spreekt echter vooral over de tekst die de lezer betrekt: de tekst geeft signalen, 
wijst de lezer een bepaalde richting en roept antwoorden op.168 Hij onderbouwt 
deze benadering met de speech-act theorie, waarin men onderscheid maakt tussen 
constaterende en performatieve uitingen. Een constaterende uiting is een uitspraak 
over feiten. Een performatieve uiting constateert niet, maar is uit op een bepaald 
effect, wil iets oproepen dat er voordat de uiting gedaan werd, nog niet was. Literatuur 
is volgens Iser performatief van aard: de door de schrijver gekozen uitingen zijn geen 
constateringen, maar willen werelden oproepen en een effect hebben op de lezers.169 
Iser laat de auteur achter de tekst verdwijnen en personifieert de tekst. Zo kan hij 
wat tussen tekst en lezer gebeurt, beschrijven als een interactie tussen twee partners. 

Door de ordening van repertoire en lege plekken, witte vlekken en 
perspectieven nodigt de tekst de lezer uit om te zoeken naar betekenis. De lezer 
doet dat in een proces van ideatie en synthetisatie. Bij ieder segment van de tekst 
vormt hij zich een beeld. Wandelend langs de verschillende segmenten vormt hij 
zich beelden van de wereld van de tekst, maar merkt ook dat die beelden gaandeweg 
aangevuld, overhoop gehaald, tegengesproken of vervangen worden. Vanuit de 
onrust die dat geeft zoekt hij, meestal onbewust, naar een synthese, naar samenhang 
tussen de verschillende beelden.170 Zo ontwikkelt hij een totaalbeeld van de tekst, 
door Iser meaning genoemd. Meaning is het totaalbeeld dat niet als zodanig in de 
tekst voorkomt, maar dat ontstaat in de interactie tussen de tekstsignalen en de 
synthetiserende activiteit van de lezer.171 

168 Ibidem, pp. 34-35.
169 Ibidem, pp. 55-57.
170 Ibidem, pp. 119, 135-137, 147.
171 Ibidem, pp. 141, 147.
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Tijdens het proces van ideatie en synthetisatie gebeurt er in de lezer echter 
meer dan dat zich beelden vormen. Het feit dat de beelden die hij vormt aan 
verandering onderhevig zijn roept reacties op waardoor hij zich gaat afvragen wat 
de tekst voor hem betekent. Hij gaat op zoek naar de significance van de tekst. Hij 
vindt deze als er een verbinding ontstaat tussen een element uit het totaalbeeld en 
iets dat voor hem bekend is, iets uit zijn eigen existentie. Significance ontstaat als de 
meaning van de tekst word geabsorbeerd, ingelijfd in het bestaan van de lezer, als de 
tekst hem iets zegt dat van belang is voor zijn eigen situatie.172 Significance komt tot 
stand via een proces van selectie. In het totaalbeeld klinken verschillende voor de 
tekst specifieke thema’s door. Significance ontstaat als uit deze voor de tekst specifieke 
thema’s een thema geselecteerd wordt dat aansluit bij de ervaring van de lezer.173

In de interactie tussen tekst en lezer is volgens Iser sprake van een asymmetrische 
relatie. De tekst ligt vast, kan zichzelf niet tijdens een gesprek veranderen. In de 
reacties van de lezer op de tekst onderscheidt Iser verschillende reactiepatronen: 
pseudocontingentie, asymmetrische contingentie, reactieve contingentie en 
wederzijdse contingentie. In een pseudocontingente interactie kennen de partners 
elkaars gedrag zo goed dat ze de antwoorden van de ander nauwkeurig kunnen 
voorspellen. Het gesprek lijkt een ritueel of een goed gerepeteerde scene waaruit de 
onvoorspelbaarheid verdwenen is. In een asymmetrisch contingente relatie volgt de 
ene partner zonder weerstand de andere en geeft het op zijn eigen verhaal te vertellen. 
Hij laat zich door de ander absorberen. In een reactief contingente interactie wordt 
het gesprek overschaduwd doordat ieder onmiddellijk reageert op wat de ander 
zojuist gezegd heeft. In een wederzijds contingente interactie stuurt ieder van de 
gesprekspartners het gesprek in een richting die in overeenstemming is met het 
eigen verhaal én de reacties van de ander. Een dergelijk gesprek kan uitlopen op een 
creatief en sociaal gebeuren waarin ieder verrijkt wordt, maar ook terecht komen in 
een spiraal van steeds sterker wordende vijandigheid.174 Om de tekst recht te doen is 
het nodig dat de lezer zich bewust wordt van reactiepatronen die een eerlijk luisteren 
naar de tekst in de weg staan. Hij moet bereid zijn eigen conditionering los te laten 
en zijn beeldvorming steeds weer te laten veranderen door wat de tekst aan signalen 
geeft en te streven naar wederzijdse contingentie. Zo doet hij zichzelf en de tekst 
recht, wat echter niet betekent dat hij van eventuele weerstand en verzet tegen wat 
de tekst zegt, afziet.175

172 Ibidem, pp. 34, 150-151.
173 Ibidem, p. 155.
174 Ibidem, pp. 163-164.
175 Ibidem, pp. 166-167.
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• Het gesprek tussen begeleider, tekst en deelnemers
De voorbereidingen van de begeleider beginnen met het lezen van de tekst. Dit roept 
bij haar een herinnering uit haar vroege kindertijd op. Zo maakt zij zich bewust 
van de significance, van een voor haar belangrijk thema dat de tekst in haar heeft 
opgeroepen: vertrouwen. Zij laat het belang dat de tekst voor haar heeft gekregen, 
de significance, los om de tekst ‘met frisse ogen’ te lezen. Door zorgvuldig te kijken 
naar opbouw, rollen, handelingen, ruimtes, gevoelens, beelden, enzovoort, verkent 
ze de signalen die de tekst geeft voor een proces van ideatie. Naar aanleiding 
daarvan formuleert ze instructies waarin de deelnemers zich dansend in de tekst 
kunnen inleven, zich een beeld kunnen vormen van de wereld van de tekst. Door 
de opeenvolging van dansinstructies naar aanleiding van de tekst geeft ze hen de 
gelegenheid te synthetiseren. Zo kunnen zij een beeld van de wereld van de tekst 
vormen en meaning ontdekken. Als de begeleider aan het eind van het programma 
tekstgerichte reflectievragen stelt, vraagt ze hen de meaning die de tekst voor hen 
heeft gekregen, te formuleren. 

Door te zoeken naar spanningsvelden, ontwikkelingen, thema’s en variaties 
krijgt de begeleider in beeld welke thema’s de tekst van psalm 23 met zich meebrengt: 
tekort en overvloed, onrust en rust, vrees en troost of belaagd en welkom zijn. 
Zo krijgt ze helder wat de deelnemers aan de tekst kunnen beleven, aan welke 
ervaringen de thema’s in de tekst kunnen raken. Ze gaat ervan uit dat al tijdens 
het dansen een proces van inlijving van de tekst in het bestaan van de deelnemer 
plaatsvindt. Als zij na afloop van de dansen naar aanleiding van de tekst vraagt 
naar wat dat in hen heeft opgeroepen aan sensaties, gevoelens of herinneringen, 
maakt zij de deelnemers daarvan bewust. Met de vraag of zij op enig moment in 
het programma het gevoel hadden in ‘een heilige ruimte’ te verkeren, richt ze de 
aandacht op een thema dat door haar uit de verschillende mogelijkheden gekozen 
is. Maar met vragen als: ‘In welk spanningsveld bevind je je op dit moment: dat 
van tekort en verrukking, onrust en rust, vrees en troost, belaagd en welkom zijn? 
Naar welk van de ruimtes uit de tekst verlang je op dit moment?’ of: ‘Vertelt dit 
je iets over wat op dit moment van je leven belangrijk is voor je?’, geeft ze hen de 
mogelijkheid een voor hen belangrijk thema te formuleren. Als ze hen aan het eind 
van het programma uitnodigt om te vertellen wat zij van de danssessie mee willen 
nemen als aandachtspunt voor het leven van alledag, vraagt zij hen het belang van 
de tekst, de significance, te formuleren. 
 
Door zich voor te stellen hoe de deelnemers na de eerste lezing van de tekst zouden 
kunnen reageren, brengt de begeleider mogelijke vormen van contingentie in kaart. 
Bijvoorbeeld: de verzuchting dat de tekst zo bekend is dat men zich niet kan voorstellen 
dat er nog iets aan te ontdekken valt, duidt op een vorm van pseudocontingentie. 
Het ‘Ik durf het eigenlijk niet zo te zeggen, want je moet toch vertrouwen hebben. 
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Maar eigenlijk heb ik dat helemaal niet. Toen ik in een donkere periode zat heb ik 
helemaal niet gemerkt dat God er was,’ getuigt van een asymmetrisch contingentie. 
Een snelle reactie als ‘Ik zie er helemaal niets van dat hij mij steunt tegenover mijn 
vijanden,’ geeft blijk van reactieve contingentie. 

Door de deelnemers te vragen hun eerste reacties bij het lezen van de tekst 
los te laten en open te staan voor wat de tekst hen hier en nu te zeggen heeft, nodigt 
de begeleider hen uit tot wederzijdse contingentie. Ze schept voorwaarden daarvoor 
door in de opwarming de aandacht te vestigen op wat er in de beweging gebeurt: 
dit helpt de deelnemers zich los te maken van hun projecties en eerste reacties. 
Door de deelnemers in de bewegingsexploratie te laten spelen met verschillende 
vormgevingsmogelijkheden van dans, geeft ze hen gereedschap in handen om op 
een ongebruikelijke manier contact te maken met de tekst en zo voor hen ongewone 
betekenissen te ontdekken. Met de keuze voor een onbekende vertaling daagt ze 
hen uit zich te realiseren dat de tekst misschien iets anders te zeggen heeft dan zij 
misschien dachten. Zo voorkomt ze dat de tekst geen gelegenheid krijgt om de 
deelnemers iets nieuws te zeggen. De wederzijdse contingentie stimuleert zij verder 
door hen na de opeenvolgende dansen te vragen na te gaan wat zij in de tekst 
herkennen, wat hen vreemd is, wat hen uitdaagt of wat tegenspraak oproept. Door 
hen de keus te geven te dansen naar aanleiding van wat hen vreemd of juist wat 
hen vertrouwd is, geeft ze hen de mogelijkheid hun eigen antwoord op de tekst te 
formuleren en maakt ze duidelijk dat het in het wederzijds gesprek met de tekst niet 
altijd ‘koekoek-één-zang’ hoeft te zijn. Zo geeft zij vorm aan haar intentie tekst en 
lezer recht te doen.

3.6 De tekst als artistieke inspiratiebron

• De theorie van Iser
Iser’s boek heeft als ondertitel: A Theory of Aesthetic Response. Een literair werk kent 
volgens hem twee polen: een artistieke en een esthetische. De artistieke pool wordt 
gevormd door de activiteit waarmee de auteur in de tekst een wereld vormgeeft.  
De esthetische is het domein van de lezer: het is de activiteit waarmee hij de wereld 
die de auteur vormde, herschept.176 Het totaalbeeld dat ontstaat doordat de lezer 
steeds weer nieuwe segmenten vormgeeft en nieuwe perspectieven inneemt, noemt 
Iser het esthetisch object.177 De constructie van dit esthetisch object geeft de lezer 
esthetisch plezier.178 Esthetisch plezier komt tot stand als de lezer zich ervan bewust 
wordt dat zijn beelden onder invloed van de voortgang in de tekst steeds weer 

176 Ibidem, pp. 21, 142.
177 Ibidem, p. 112.
178 Ibidem, pp. 92-93
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veranderen. Een esthetische lezing vraagt van hem dat hij tegelijkertijd deelneemt 
aan het herscheppen van de tekst én waarneemt dat en hoe zijn verbeelding onder 
invloed van de tekst verandert. In een esthetische lezing wordt de lezer zich bewust 
van het spel dat de tekst met zijn verwachtingen speelt. De esthetische ervaring vraagt 
dat hij tegelijkertijd betrokken is en op een afstand staat.179 

Betekenis in de zin van significance komt echter pas tot stand als de lezer niet stil 
blijft staan bij de esthetische lezing, maar als hij zichzelf door de tekst in beweging 
laat brengen. De manier waarop hij door de tekst wordt aangeraakt, de emoties die 
een reactie zijn op het feit dat de door hem gevormde beelden steeds weer overhoop 
gehaald worden, zetten hem aan tot onderzoek naar een verbinding tussen de eigen 
wereld en die van de tekst. De meaning, het esthetisch object dat in interactie met de 
tekst tot stand kwam, krijgt significance.180

• Esthetische en artistieke omgang met de tekst door begeleider en deelnemers
Bij de voorbereidingen beoefent de begeleider een esthetische lezing. Van de 
significance die de tekst voor haar heeft, kijkt zij terug naar repertoire en structuur 
van de tekst. Ze neemt waar hoe die het thema ‘vertrouwen’ in haar hebben kunnen 
oproepen. Tegelijkertijd ziet ze dat die ook een verbinding met andere thema’s 
toelaten. Haar verkenning van de tekst leidt echter ook tot artistieke activiteit. 
Met het ontwerpen van de verschillende dansinstructies en de opbouw van het 
programma schept ze een wereld waarin ze de deelnemers wil betrekken. Het 
programmaontwerp biedt een structuur en de dansinstructies zijn als segmenten met 
een repertoire waarvan de lege plek met dansimprovisaties kan worden ingevuld. In 
de opbouw van het programma en met de vraag welk thema hen op dit moment 
het meest na staat, geeft ze de deelnemers de ruimte zelf significance te ontwikkelen.  
De opbouw van het programma met dansinstructies voor het liggend, zittend of 
staand bewegen door de ruimte en de vraag of ze iets ervaren hebben van ‘heilige 
ruimte’, getuigen van de door haar geïmpliceerde deelnemer aan het programma.  
Zij hoopt dat zij een antwoord kunnen geven op de vraag wat een ruimte heilig 
maakt.

Met de dansopdrachten geeft de begeleider de deelnemers de gelegenheid tot 
een esthetische lezing. Met het uitvoeren van de instructies voor de dansimprovisaties 
kunnen zij de wereld die de auteur geschapen heeft herscheppen en een esthetisch 
object vormen. Door te vragen wat zij in de tekst herkennen en wat hen vreemd 
is helpt de begeleider hen zich bewust te worden hoe de tekst speelt met eerdere 
ervaringen ermee of de verwachtingen die ze ervan hadden. Deze vraag leidt 

179 Ibidem, pp. 133, 134.
180 Ibidem, pp. 21-24, 150-151.
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tegelijkertijd van het zoeken naar de meaning, het beeld van de wereld van de tekst 
naar een zoeken naar de significance: een verbinding met hun eigen leven.

3.7 Spanningsvelden bij het voorbereiden 

De begeleider geeft aan dat zij een spanningsveld ervaart tussen het verlangen recht te 
doen aan de tekst en het verlangen de eigenheid van de deelnemers te honoreren, en 
tussen het sturing geven aan hun leesproces en de wens hen zelf een betekenis te laten 
ontwikkelen. Met behulp van de theoretische concepten uit de vorige paragrafen kan 
ik de ervaring van het staan in deze spanningsvelden verhelderen. 
 In de paragraaf over de tekst als ruimte werd duidelijk dat de begeleider 
een keuze maakt voor een bepaald perspectief van waaruit de deelnemers de tekst 
gaan lezen: dat van ik-figuur. Met de weg die ze uitzet langs verschillende segmenten 
ervan geeft ze richting aan hun wandelend gezichtspunt. Ze stuurt hen als een gids 
door de ruimte van de tekst. Met haar instructies om het perspectief van de ik-figuur 
in dans te verbeelden, geeft ze hen gelegenheid een deel van de geïmpliceerde lezer 
te actualiseren. Zij weet echter niet of het door de tekst en door haarzelf verhoopte 
antwoord ‘Gijzelf zijt immers bij mij!’ zal luiden. Doordat zij de deelnemers de 
vrijheid geeft in de dansimprovisaties zelf te kiezen voor het vormgeven van een van 
de aspecten daarvan, bijvoorbeeld het verbeelden (ideatie) van de ruimte waarin zich 
het ‘Gijzelf zijt immers bij mij!’ afspeelt, de beelden waarin de relatie tussen ‘Gij’ en 
‘mij’ wordt getekend of het effect dat daardoor wordt opgeroepen, geeft zij hen de 
vrijheid een eigen invulling aan de tekst te geven en het belang daarvan voor hen te 
ontdekken. 

Bij het stellen van reflectievragen richt zij de aandacht enerzijds op de 
significance: ze vraagt hen op basis van hun ervaringen tijdens het dansen een element 
te selecteren dat zij als aandachtspunt kunnen meenemen in het leven van alledag. 
Anderzijds richt zij hun aandacht op een door haar gekozen significant thema, de 
in haar programmaopzet geïmpliceerde deelnemer: zij nodigt hen uit een antwoord 
te formuleren op de vraag naar wat een ruimte voor hem of haar heilig maakt. De 
begeleider formuleert voor zichzelf dat dat wordt bepaald door de geïmpliceerde 
lezer in de tekst, het ‘Gijzelf zijt immers bij mij!’ maar laat de deelnemers de vrijheid 
daar andere antwoorden op te geven.  

In het spanningsveld van sturing en vrijheid geven streeft de begeleider naar 
een wederzijds contingent gesprek tussen tekst en lezer. Ze vraagt de deelnemers eerdere 
betekenissen die ze aan de tekst gegeven hebben, los te laten en opnieuw te kijken 
naar wat de tekst hen nu te bieden heeft. Door te vragen naar herkenningspunten, 
vraagtekens en vervreemdende elementen van de tekst vraagt ze hen de tekst in zijn 
eigenheid te zien en tegelijkertijd hun eigen reactie erop te honoreren. Door te vragen 
naar wat de tekst bij hen oproept aan sensaties, gevoelens en herinneringen doet ze 
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recht aan de eigenheid van de deelnemers. Zij is niet alleen gids in de ruimte van de 
tekst, maar ook mediator in het gesprek tussen tekst en deelnemer.181 Zij vervult de 
rol van mediator op de wijze van een kunstenaar. In een artistiek proces ontwerpt zij 
een dansprogramma met dansinstructies waarin de deelnemers een esthetisch object 
vormen, namelijk van de tekstelementen die de begeleider heeft gekozen. Met de 
dansinstructies en reflectievragen geeft zij de deelnemers signalen voor het activeren 
van hun verbeelding (ideatie). De weg die zij de deelnemers langs verschillende 
tekstsegmenten laat gaan, geeft hen de gelegenheid tot synthetiseren van een 
totaalbeeld van de tekst. Met het programmaontwerp hoopt zij de deelnemers naar de 
door haar geïmpliceerde deelnemer te leiden, voor wie de heiligheid van een ruimte 
getekend wordt door goddelijke aanwezigheid. Als kunstenaar deelt de begeleider 
met de auteur de spanning tussen het geven van aanwijzingen en het vrijheid laten 
aan de dansers, respectievelijk lezers. Het dansprogramma dat zij ontwerpt deelt 
eenzelfde spanning met de tekst zoals die door de auteur geschreven is. Het antwoord 
dat de begeleider de deelnemers wil ontlokken is niet esthetisch, maar significant. 
Daarbij heeft ze de keus de aandacht te richten op wat voor de deelnemers significant 
is of die te sturen naar een voor haar als begeleider significant thema. 

Iser’s theorie over de interactie tussen tekst en lezer kan begrepen worden als een 
kritische reactie op de literatuuropvatting van een aantal 19e eeuwse literaire critici. 
Zij lazen romanteksten om daaruit een boodschap te destilleren en die vervolgens los 
van ‘de verpakking van de tekst’ aan hun lezers voor te leggen. Volgens Iser vulden 
zij hun rol zo in, omdat religieuze en andere autoriteiten een gat lieten vallen als 
het ging om het aanreiken van levensoriëntatie: zij namen de rol van dominees en 
predikanten over.182 De rol van de criticus is volgens Iser echter het verkennen van 
alle mogelijke betekenissen die structuur en repertoire van de tekst mogelijk maken. 
Hij moet aan het licht brengen hoe tekstelementen effecten in de lezer kunnen 

181 Voor Welzen is de asymmetrische relatie tussen tekst en lezer aanleiding de begeleider van de met 
bibliodans verwante werkvorm bibliodrama uit te roepen tot ‘advocaat van de tekst’. Welzen, H. 
‘Maak mijn ogen nieuw’ (ps 119,18). Bibliodrama en exegese. Warnsveld, Biblbiodrama Werkgroep 
voor Opleiding en Spiritualiteit, 1997, pp. 5-6, 23, 38. Dit beeld laat buiten beschouwing dat 
de begeleider ook een rol te vervullen heeft ten opzichte van de lezer. De metafoor van medi-
ator brengt het spanningsveld tussen tekst en lezer waarin de begeleider zich bevindt, beter tot 
uitdrukking. Een mediator maakt een gesprek mogelijk tussen twee partijen, waarbij hij ernaar 
streeft dat beide gehoord worden. Hij reikt suggesties aan om tot een open luisterhouding te 
komen en om in het gesprek naar voren te brengen wat de woorden van de ene gesprekspartner 
in de andere oproepen. Hij bewaakt het proces zodat niet de ene gesprekspartner ondersneeuwt 
onder wat de andere te zeggen heeft. Zo helpt hij de communicatie tussen gesprekspartners op 
gang in de hoop dat ze zo tot een echt gesprek komen en tot oplossing van datgene waar ze mee 
zitten. Zie bijvoorbeeld: “De rol van de mediator.” www.jurapol.nl/bemiddeling-of-mediation/
mediation/rol-van-de-mediator.

182 Iser 1987, p. 6.
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voortbrengen, hoe deze een spel spelen met verwachtingen en normen van de door 
de criticus beoogde lezers. Het is aan de lezers of ze dat spel mee spelen of niet.183 
De bibliodansbegeleider fungeert niet als een dominee die de door haar gevonden 
significance als boodschap meegeeft aan de lezers. In haar voorbereidingen werkt ze 
als de criticus zoals Iser die graag ziet: zij verkent het potentieel aan betekenissen 
van de tekst. In het door haar ontworpen programma geeft zij op de wijze van een 
gids, mediator en kunstenaar sturing aan het leesproces van de deelnemers: zij richt 
de aandacht op bepaalde elementen uit de tekst en op de verbinding daarvan met 
hun eigen bestaan. Zij vraagt de deelnemers de wereld van de tekst te verkennen en 
deze op esthetische wijze te herscheppen. Zij nodigt de deelnemers uit een voor hen 
significante betekenis te formuleren of daagt hen uit een antwoord te formuleren op 
een voor haar significante vraag. Dit kan aansluiten bij de geïmpliceerde lezer van 
de tekst, maar de begeleider laat de deelnemers de vrijheid om bij het door de tekst 
of door haar verhoopte antwoord uit te komen of niet. Deze verheldering van de 
rol van de bibliodansbegeleider zet het door Iser opgeroepen beeld van de dominee 
als verkondiger van een boodschap in een ander licht. Deze kan gezien worden als 
iemand die als kunstenaar, gids en mediator mensen in gesprek brengt met Bijbelse 
teksten om zo te ontdekken of en zo ja hoe deze zeggingskracht kunnen hebben voor 
hun leven van alledag.

In dit hoofdstuk heb ik met behulp van theoretische concepten van Iser de beelden 
verhelderd waarmee de begeleider de rol van de tekst schetst: de tekst als ruimte, 
gesprekspartner en inspiratiebron. Aan de hand daarvan heb ik ook de spanning die 
de begeleider ervaart tussen het recht doen aan de tekst en aan de lezer, en die tussen 
het sturing geven aan en vrijlaten van het leesproces van de deelnemers verhelderd. In 
het volgende hoofdstuk wil ik theoretisch verhelderen welke rol de begeleider geeft 
aan de dans als het gaat om het ontdekken van de betekenis van een tekst.

183 Ibidem, p. 18.
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In het eerste deel van dit hoofdstuk ben ik als begeleider aan het woord. Ik geef een 
beschrijving van hoe ik een programma ontwerp op basis van de dansstijl van het 
improviserend dansen en hoe ik de deelnemers in het dansen naar aanleiding van 
de tekst denk mee te nemen. Vervolgens ga ik als onderzoeker na welke beelden en 
impliciet theoretische noties in de beschrijving naar voren komen over dans en over 
de relatie tussen dans en tekst, begeleider en deelnemers. Als onderzoeker verhelder 
ik deze met behulp van theoretische reflecties van danswetenschappers als Preston-
Dunlop, Foster, De Spain en Albright en de filosofen Lakoff en Johnson.

4. De dans

4.1 Het voorbereidingsproces184

4.1.1 De voorbereidingen
Ik ben uitgenodigd om in november 2010 en februari 2011 een serie van 8 workshops ‘dans 
en meditatie’ te geven in de kapel van het Ignatiushuis in Amsterdam. De wervingstekst 
luidt: ‘In acht danssessies werken we met psalm 139 als gesprekspartner. Dit oude gedicht 
beweegt heen en weer tussen gevoelens van geborgen en verloren zijn, willen vluchten en 
zich toevertrouwen, bemind zijn en haten, tussen je laten meenemen door je gevoelens 
en het verlangen deze uit te zuiveren. In dit heen en weer zoekt de dichter naar een weg 
ten leven. We lezen de tekst op dansante wijze en proeven of ze ons kan helpen ons in 
ons leven te oriënteren.’ Het doel van de serie is dus: de deelnemers helpen te zoeken naar 
de betekenis die de tekst voor hen kan krijgen. Met de wervingstekst zoek ik aansluiting 
bij de deelnemers die zich gewoonlijk voor dit soort workshops opgeven: vrouwen die 
geïnteresseerd zijn in spiritualiteit en voor wie ‘gevoelens’ een belangrijk thema zijn. 
Tien vrouwen schrijven zich in. Zes van hen hebben eerder aan dansworkshops in het 
Ignatiushuis meegedaan. De andere deelnemers zijn niet bekend met bibliodans. 

• Keuze van tekst en vertaling
Ik heb de tekst gekozen omdat deze veel mogelijkheden biedt om dansopdrachten te 
ontwerpen: hij staat vol met beelden, gevoelens en tegenstellingen. Ik heb al vaker met 
de tekst gewerkt.185 Iedere keer weer zijn de gevoelens die deze verzen bij mezelf, kijkers 

184 De gegevens die aan de basis liggen van deze beschrjiving zijn in te zien via SURFdrive.
185 In een reeks van vrouwenvieringen rond Bijbelse kernwoorden bij het studentenpastoraat in 

Nijmegen heb ik in het najaar van 1986 in een viering rond het kernwoord ‘Baren…’ een dans 
uitgevoerd bij deze tekst. Zie: Beurmanjer, Riëtte. “Achter de woorden. Hoe dans kan leiden tot 
wat achter de woorden ligt” Mara. Tijdschrift voor feminisme en theologie, jrg.1, nr. 2, 1988, pp. 
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of deelnemers oproepen intens. De beelden van een alomvattende intimiteit tussen God 
en mens wekken vertrouwen, verlangen of gevoelens van vertroosting, de uitgesproken 
haatgevoelens wekken verbazing of afkeer. Iedere keer komt de vraag op waarom de 
verzen daarover in de tekst staan en wat de betekenis daarvan is. Het feit dat deze groep 
acht keer bij elkaar komt geeft de gelegenheid om de sfeer van veiligheid op te bouwen 
die nodig is om de intieme relatie tussen de dichter en God te onderzoeken als ook de 
agressieve houding van de dichter ten opzichte van zijn vijanden.

Ik vergelijk verschillende vertalingen met elkaar en merk dat in elk daarvan 
weer andere accenten worden gelegd. 186 In vers 5 bijvoorbeeld, leest men in de NBG-
vertaling ‘omgeven’ en in de NBV-vertaling ‘omsluiten’. Het laatste woord heeft een meer 
uitgesproken gevoelslading dan het eerste. De vertaling die ik kies is van invloed op de 
affectieve kleur die de deelnemers aan hun dans zullen geven. Ik vind het belangrijk dat 
de deelnemers zoveel mogelijk ruimte krijgen om de dans met eigen associaties en gevoelens 
in te vullen. Daarom besluit ik per keer te kijken welke vertaling ik zal gebruiken. Om 
de opbouw van de tekst en de mogelijkheden om op basis van de tekst dansopdrachten te 
ontwerpen te onderzoeken kies ik de mij vertrouwde versie van het NBG: 

1 Voor de koorleider. Van David. Een psalm.

HERE, Gij doorgrondt en kent mij;
2 Gij kent mijn zitten en mijn opstaan,
Gij verstaat van verre mijn gedachten;

3 Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen,
met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.

3-9. Tijdens het Kirchentanzfestival in 2010, maar ook op andere locaties heb ik naar aanleiding 
van deze tekst workshops gegeven.

186 De vertalingen van vers 24 bijvoorbeeld lopen nogal uiteen. De Groot Nieuws Bijbel kiest 
voor het naar voren halen van het doel van de weg: hij leidt naar God of van God weg. Zie: 
www.debijbel.nl/bijbel/GNB96/Psalmen-139. De Nieuwe Bijbel Vertaling legt de nadruk op 
de kwaliteit ervan: die is eeuwig of verkeerd. Zie: www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-139. 
De Statenvertaling vertaalt met: eeuwig of schadelijk Zie: www.debijbel.nl/bijbel/SV1637/
Psalmen-139. Die van het Nederlands Bijbel Genootschap van 1951 met: eeuwig of heilloos. 
Zie: www.debijbel.nl/bijbel/NBG51/Psalmen-139.). De Katholieke Bijbelstichting kiest voor: 
een weg die toekomst heeft of die van de goddelozen is. Zie: De Bijbel. Hoeven, Katholieke 
Bijbelstichting, 1995. Soms kiest men voor een combinatie van doel en kwaliteit: een weg naar 
de eeuwigheid of een weg van smart. Zie: De Naardense Bijbel. Vertaald door Pieter Oussoren. 
Vught, Skandalon, 2000. Gerhardt en van der Zeyde kiezen voor: een weg van de eeuwigheid of 
een weg die verkeerd leidt. Zie: De Psalmen. Vertaald door Ida G.M.Gerhardt en Marie H. van 
der Zeyde. z.pl., Katholieke Bijbelstichting en Nederlands Bijbel Genootschap, 1972. 
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4 Want er is geen woord op mijn tong,
of, zie, HERE, Gij kent het volkomen;

5 Gij omgeeft mij van achteren en van voren
en Gij legt uw hand op mij.

6 Het begrijpen is mij te wonderbaar,
te verheven, ik kan er niet bij.

7 Waarheen zou ik gaan voor uw Geest,
waarheen vlieden voor uw aangezicht?
8 Steeg ik ten hemel – Gij zijt daar,

of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde – Gij zijt er;
9 nam ik vleugelen van de dageraad,

ging ik wonen aan het uiterste der zee,
10 ook daar zou uw hand mij geleiden,

uw rechterhand mij vastgrijpen.
11 Zeide ik: Duisternis moge mij overvallen,

dan is de nacht een licht om mij heen;
12 zelfs de duisternis verbergt niet voor U,

maar de nacht licht als de dag,
de duisternis is als het licht.

13 Want Gij hebt mijn nieren gevormd,
mij in de schoot van mijn moeder geweven.

14 Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid,
wonderbaar zijn uw werken;
mijn ziel weet dat zeer wel.

15 Mijn gebeente was voor U niet verholen,
toen ik in het verborgene gemaakt werd,
gewrocht in de diepten van het aardrijk;
16 uw ogen zagen mijn vormeloos begin;
in uw boek waren zij alle opgeschreven,

de dagen, die geformeerd zouden worden,
toen nog geen daarvan bestond.

17 Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God,
hoe overweldigend is haar getal.

18 Wilde ik ze tellen, zij zijn talrijker dan het zand;
als ik ontwaak, dan ben ik nog bij U.



91

4. De dans

19 O God, dat Gij toch de goddelozen ombracht
– gij, mannen des bloeds, wijkt van mij –

20 die arglistig tegen U spreken
en uw naam tot leugen gebruiken, uw tegenstanders.

21 Zou ik niet haten, HERE, wie U haten,
niet verafschuwen wie tegen U opstaan?
22 Ik haat hen met een volkomen haat,

tot vijanden zijn zij mij.
23 Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,

toets mij en ken mijn gedachten;
24 zie, of bij mij een heilloze weg is,

en leid mij op de eeuwige weg.

• De bewegingsmogelijkheden van de deelnemers nagaan
Het deelnemersveld bestaat uit mensen die al enige ervaring met bibliodans hebben 
en mensen die daarmee nog onbekend zijn. Om de ‘beginners’ te introduceren in de 
improviserende dansstijl zal ik uitleggen dat zij in deze dansvorm niet een van te 
voren door mij bedachte dans aanleren, maar aan de hand van door mij ontworpen 
dansopdrachten zelf een dans ontwikkelen. Zij kunnen de dansopdracht op hun eigen 
manier invullen. Het is niet de bedoeling dat ze van tevoren bedenken hoe ze zullen gaan 
dansen, maar dat ze de dans op het moment zelf, in het hier en nu laten ontstaan. Zonder 
van tevoren precies te weten hoe, zullen ze delen van de tekst in dans gaan verbeelden. 
In het eerste deel van de workshop krijgen ze de gelegenheid om met deze manier van 
werken vertrouwd te raken. In de zogenaamde bewegingsexploratie, maken ze al doende 
kennis met danselementen als beweging, gebruik van ruimte, tijd en kracht en ontdekken 
ze spelenderwijs op hoeveel verschillende manieren deze met elkaar gecombineerd kunnen 
worden tot dansfrases. Wat ze in de exploratie ontdekken kunnen ze inzetten als ze gaan 
dansen naar aanleiding van de tekst. 

Ik zal de deelnemers vragen naar eventuele lichamelijke beperkingen en hen 
uitnodigen te onderzoeken welke bewegingsmogelijkheden ze binnen deze beperkingen 
hebben én te zien of ze hun grenzen wellicht kunnen verleggen. Ik zal hen uitdagen om 
zich bepaalde bewegingsgewoontes bewust te worden en andere bewegingsmogelijkheden 
uit te proberen. Zo zal ik hen bijvoorbeeld vragen te spelen met scherpe, felle, agressieve 
bewegingen als tegenwicht voor de vaak gebruikte zachte, vloeiende. Zo hoop ik te bereiken 
dat ze een steeds groter ‘bewegingsvocabulaire’ ontwikkelen waarmee ze woorden, beelden 
en gevoelens in dans tot uitdrukking kunnen brengen. 
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Veel beginners zien dans vooral als een manier om iets tot uitdrukking te brengen 
en realiseren zich niet dat dans ook een impressieve kant heeft, dat bewegingen ook iets 
in hen kunnen oproepen: een sensatie, een gevoel, een fantasiebeeld, een herinnering. 
Daarom zal ik tijdens of na de opwarming en exploratie vragen naar lichamelijke 
sensaties, gevoelens of beelden enzovoort. Zo kunnen de deelnemers zich bewust worden 
dat dansen een expressieve en een impressieve pool heeft: naast het actief verbeelden van 
iets gaat het ook om het gevoelig en ontvankelijk worden voor de indrukken die het 
dansen in de danser wekt. De ervaring heeft geleerd dat de deelnemers soms zo opgaan 
in hun verbeeldingswereld of gevoelens dat hun lichaam ‘er maar wat bij bungelt’ en zij 
vergeten dat wat zij ervaren in beweging te articuleren. Daarom zal ik aanwijzingen 
geven die hen uitnodigen ‘met al hun vezels’ mee te doen in de beweging. Ik bedenk 
opwarmingsoefeningen die deelnemers de gelegenheid geven zich van hun lichaam bewust 
te worden: het wrijven van de huid, draaien van gewrichten, strekken en loslaten van 
spieren, het zwaaien van armen en benen. Tijdens de oefeningen vraag ik hen regelmatig 
bewust uit te ademen, omdat het, als men de adem vastzet, veel moeilijker is om waar te 
nemen wat het effect is van de bewegingen in het lichaam en op het gevoel. Tijdens de sessie 
zal ik letten op signalen waaruit ik kan opmaken dat men wegraakt van lichamelijke 
ervaring: ogen die niet meegaan met de beweging, maar los daarvan door de ruimte 
dwalen, adem die wordt vastgezet of ingehouden, een hoofd dat niet met de rest van het 
lichaam meebeweegt of onderspanning in het lichaam gepaard gaande met continue, 
doorgaande, lichte bewegingen die de indruk geven dat het lichaam door de ruimte zweeft 
of drijft. Ik zal dan tussen neus en lippen door dingen roepen als: ‘Vergeet niet uit te 
ademen.’ Of ’Laat je hoofd meegaan in de beweging.’ Met dit soort aanwijzingen hoop ik 
ook te bereiken dat de deelnemers open gaan staan voor de mogelijkheid mee te gaan met 
het momentum van de beweging en puur in beweging te ‘zijn’. Als emoties de overhand 
krijgen zal ik dat in eerste instantie laten gebeuren. Daarna geef ik de danser suggesties om 
de gevoelens vorm te geven met behulp van bewegingen die ze in de bewegingsexploratie 
hebben ontdekt. Zo kunnen de deelnemers de regie in handen nemen in plaats van door 
emoties overspoeld te worden.

• De tekst verkennen
Als ik me dit heb gerealiseerd is het tijd om na te gaan hoe de tekst is opgebouwd en 
wat voor dansopdrachten ik naar aanleiding daarvan kan ontwerpen. De tekst wordt 
omringd door de woorden ‘doorgronden’ en ‘kennen’. Het centrale thema is dat de dichter 
gekend en doorgrond wordt door God. Op dit thema wordt steeds gevarieerd: gekend 
zijn als omringd zijn (vers 1-10), gekend zijn in de duisternis van de nacht (vers 11-
12), in de baarmoeder (vers 13-14), in de diepte van het aardrijk (vers 15), in ‘de 
dagen die geformeerd zouden worden’ (vers 16). God omringt de dichter, die uit deze 
omgeving wil wegvluchten. Is er sprake van benauwenis, een uitdagend spel of nog 
andere beweegredenen? Wat is de sfeer van het geleiden en vastgrijpen door God: zacht en 
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aanhoudend, stevig en sturend? De tekst laat het in het midden (vers 7-10), het kan door 
de danser worden ingevuld. Dat hij zich als door God geweven beschouwt, maakt dat de 
dichter met verwondering naar zichzelf kijkt. Hij spreekt in vertrouwelijke termen tot 
God en looft hem om het grootse van het gekend zijn. Daarentegen is er tussen hem en de 
goddelozen, de ‘mannen des bloeds’ vijandschap en haat – omdat ze God haten, arglistig 
zijn naam gebruiken. Onderhevig aan haatgevoelens richt de dichter zich tot God met 
een gebed om hem ook in deze situatie te kennen, te doorgronden en toetsen: Is hij met 
deze gevoelens wel op de goede weg? 

De zich steeds ontwikkelende relatie tussen God en de dichter wordt geschilderd 
met twee beelden: de hand van God die geleidt en het boek waarin de dagen van de dichter 
zijn geschreven. Het beeld van de hand roept de vraag op met welke kracht God de dichter 
benadert, dat van het boek de vraag of de nadruk ligt op het schrijven als vastleggen of 
als dynamisch gebeuren. Het beeld van de weg opent de vraag hoe de vijandschap tussen 
de dichter en de goddelozen van invloed is op de relatie tussen de dichter en God. Op de 
vraag of de haat van de dichter een heilloze of eeuwige is, laat de tekst het antwoord open. 

• De tekst vertalen in bewegingen
Ik ga de tekst lezen ‘met een dansbril op’. Ik ga na welke bewegingselementen in de tekst te 
ontwaren zijn. Welke lichaamsdelen, bewegingen en gebaren komen erin voor? Wat wordt 
gezegd over ruimte: welke lagen, richtingen, of soorten paden worden aangeduid? Vind ik 
in de tekst iets terug over tempo en ritme? Zijn er woorden te vinden die ik kan verbinden 
met het danselement kracht: het gebruik van spierspanning, gewicht, enzovoort? Ontwaar 
ik iets over de manier waarop de bewegingen kunnen worden uitgevoerd: scherp, zacht, 
met gebonden of stromende energie?187 Ook zoek ik naar sfeerwoorden, beelden, gevoelens 
of tegenstellingen die in danstermen vertaald kunnen worden. Ten slotte ga ik na tot wat 
voor soort dansen de verschillende relaties in de tekst kunnen leiden: solo’s, duetten, trio’s, 
groepsdansen. Dit alles levert het volgende op:

1 Van de lichaamsdelen worden tong, hand, nieren en moederschoot expliciet genoemd 
2 De rollen die in de tekst naar voren komen zijn die van de dichter, de godheid en de 

vijanden, de goddelozen, de ‘mannen des bloeds’. Ook de duisternis en de nacht lijken 
als handelende personages naar voren te komen. 

187 Ik maak hierbij gebruik van een eenvoudige versie van het bewegingsanalyse-systeem van 
Laban zoals Joyce dat ontwikkeld heeft voor lessen in creatieve dans aan kinderen. Het gaat om 
beweging en het gebruik van tijd, ruimte en kracht. Bij beweging gaat het om bewegingen van 
verschillende lichaamsdelen of van het hele lichaam op de plaats of door de ruimte. Bij tijd gaat 
het om tempo en het leggen van ritmische accenten. Bij ruimte gaat het om het volume (groot 
en klein) van de bewegingen, het bewegen door verschillende lagen van de ruimte (laag of hoog), 
de paden die men door de ruimte aflegt (recht of rond). Bij het gebruik van kracht gaat het erom 
of men de beweging scherp of zacht inzet, de beweging stuurt of erin meegaat (bound flow en free 
flow) en of men licht of zwaar beweegt). Joyce 1980, p. 32. 
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3 De bewegingen van verschillende ‘personages’ omvatten het zitten, opstaan, gaan, 
vluchten, stijgen, nemen en liggen van de dichter en daarnaast het verstaan, 
omgeven, opleggen, geleiden, vastgrijpen, vormen, weven, schrijven, ombrengen en 
leiden van God. Verder is er sprake van het overvallen van de nacht, verbergen van 
de duisternis, het niet verborgen zijn van het gebeente en het wijken van de ‘mannen 
des bloeds’. Het wonen, loven, weten, tellen, verafschuwen en haten van de dichter en 
het doorgronden, kennen, vertrouwd zijn en toetsen van God zijn werkwoorden die 
ik zie als handelingen, bewegingen die met een bepaalde kracht worden uitgevoerd. 

4 De tekst vult niet in met wat voor kracht deze bewegingen worden uitgevoerd. 
Vluchten bijvoorbeeld kan met naar buiten gerichte, snelle bewegingen met scherpe 
aanzetten of met naar binnen gerichte trage, gebonden bewegingen, loven met grote, 
stevige omhooggerichte bewegingen of met kleine, lichte, bewegingen dichtbij het 
lichaam worden vormgegeven.

5 Wat betreft het element ruimte: er is sprake van wegen. Die kunnen recht of rond of 
kronkelend worden gegaan. De bewegingen in de hemel kunnen zo hoog mogelijk in 
de ruimte worden gedanst, die van de uiterste zeekust aan de rand ervan, die in het 
bed of het dodenrijk dicht tegen de grond. Er is dus sprake van verschillende lagen 
in de ruimte. Omgeven is een beweging van cirkelen om iemand heen en kan veel of 
weinig ruimte in beslag nemen, bewegingen in de schoot zullen klein zijn.

6 Signalen van tempowisselingen of ritmes zijn niet direct te ontwaren. Het zijn in de 
schoot suggereert wel een zich steeds herhalend, krachtig ritme van de hartslag van 
de moeder, ook ‘de vleugels van de dageraad’ en ‘het uiterste der zee’ roepen een zich 
herhalend ritme op. 

7 Het bewegingselement ‘kracht’ is indirect in de tekst terug te vinden: bewegingen die 
de dageraadsvleugels tot uitdrukking brengen, vragen een andere inzet van gewicht, 
een andere spierspanning en een ‘bewegingsstroom’ dan bewegingen die haat tot 
uitdrukking brengen.

8 Beelden die in dansopdrachten vertaald kunnen worden zijn bijvoorbeeld: hemel en 
de sponde van het dodenrijk, dageraadsvleugels, duisternis, nacht, de diepten van het 
aardrijk, het verborgene, vormeloosheid, boek, mannen van het bloed, arglistigheid, 
weg. Zij vragen een vertaling in dansinstructies met behulp van de verschillende 
elementen. Bijvoorbeeld: Hoe beweeg je in de duisternis, hoe gebruik je de ruimte, 
beweeg je licht of zwaar? Of: als je je de nacht als een persoon voorstelt, hoe zou je 
dan bewegen? Welke lichaamsdelen krijgen dan de nadruk? Beweeg je dan vloeiend 
of scherp, traag of snel? 

9 Gevoelens worden niet direct aangeduid maar vormen wel de ondertoon van 
uitdrukkingen als: Gij zijt met mijn wegen vertrouwd, het is me te wonderbaar, 
duisternis moge me overvallen, mijn ziel weet dat zeer wel, hoe kostelijk zijn mij uw 
gedachten. Afschuw en de haat zijn de enige gevoelens die direct worden benoemd. 
Ze staan in grote tegenstelling tot de sfeer van vertrouwen die uit de rest van de tekst 
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spreekt. Elk van de gevoelens vraagt om een eigen beweging, een eigen manier om 
ruimte en kracht te gebruiken passend bij de associaties die de danser heeft.  

10 Er is een ruimtelijk patroon dat in allerlei variaties naar voren komt, namelijk het 
omgeven zijn door respectievelijk God, de nacht, de duisternis, de moederschoot, de 
vijanden. 

11 Er is een scherpe tegenstelling tussen de houding van vertrouwen en verwondering van 
de dichter ten opzichte van de godheid en de haat ten opzichte van de goddelozen en 
‘mannen des bloeds’. Daarnaast is er het spanningsveld tussen verborgen (willen) zijn 
en gezien/gekend zijn, geborgen zijn en verloren zijn, willen vluchten en zich willen 
toevertrouwen, bemind zijn en haten, tussen zich laten meenemen door gevoelens van 
haat en het verlangen deze gevoelens uit te zuiveren.

12 In de dichter is er een ontwikkeling van het zich verwonderd omringd voelen naar 
een willen vluchten en niet kunnen ontkomen, naar een omringd willen worden 
door duisternis en nacht, waarna een besef ontstaat van het ook daar niet verborgen 
kunnen blijven. Dit doet de dichter denken aan het vormeloos begin van zijn leven 
en het boek van zijn leven. Waarna – als uit het niets – het gebed opkomt om de dood 
van de goddelozen. Alsof hij er zelf van geschrokken is, volgt dan de vraag of hij zich 
hiermee op een heilloze of eeuwige weg begeeft... 

13 De tekst geeft aanleiding tot solo’s die de ‘monologue interieur’ van de dichter 
verbeelden, duetten tussen de dichter en God, trio’s tussen de dichter, God en de nacht, 
een groepsdans van de dichter tegenover de ‘mannen des bloeds’. 

• Thema’s kiezen en reflectievragen ontwerpen
In verband met de publiciteit heb ik enkele maanden voordat de sessies plaatsvinden al 
een wervingstekst geschreven. Ik besteed daarin vooral aandacht aan de gevoelens die in de 
psalmtekst te vinden zijn. Het nauwkeuriger lezen van de tekst heeft mijn aandacht meer 
gericht op de verhouding van de dichter met God, met zichzelf en met de goddelozen. Ik 
raak geïntrigeerd door de variaties op het thema: gekend en doorgrond zijn door God. Ik 
ben ook geboeid geraakt door het terugkerende ruimte-element van het omringd zijn. Ik 
besluit niet de gevoelens als uitgangspunt te nemen voor de sessies, maar dansopdrachten 
te ontwerpen naar aanleiding van het omgeven zijn door God zelf, door de nacht, door 
de baarmoeder en door vijanden, het gaan van een weg met God, de hand van God en 
het ‘boek des levens’. De dansers kunnen dan zelf dansend ontdekken wat hierdoor aan 
beelden en gevoelens wordt opgeroepen. Ik zal in de inleiding op de serie aan de dansers 
uitleggen dat de gevoelens waarvan in de wervingstekst sprake is, in het kader staan 
van de verhouding tussen de dichter en God. Dat we aandacht zullen geven aan wat de 
beelden over deze verhouding oproepen om te ontdekken of dat iets kan betekenen voor 
het leven van alledag. 

Na iedere dansopdracht en aan het eind van de sessie zal ik de dansers vragen 
hun ervaringen tijdens het dansen te verwoorden. Sommige deelnemers zullen het 
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moeilijk vinden om woorden te vinden, anderen zullen zelfs weerstand hebben daartegen.  
Ze vinden het prettig intuïtief te dansen en dichtbij hun innerlijke ervaring te blijven. 
Ze hebben het gevoel dat woorden van buiten komen en ‘maken dat ze gaan denken’. 
Daarom zoek ik naar een vorm die hen helpt de woorden op te laten komen uit wat men 
tijdens het dansen gevoeld en aangevoeld heeft. Deze kunnen ze opschrijven op het papier 
dat ik hen zal geven. De woorden zullen het uitgangspunt zijn voor een zogenaamd 
’elfje’, een dichtvorm met één woord op de eerste regel, twee op de tweede, drie op de 
derde, vier op de vierde en één op de vijfde. De uitwisseling zal bestaan uit het voorlezen 
van de ‘elfjes’ en een kort nagesprek. De deelnemers nemen de teksten mee naar huis, 
zodat ze er gedurende de week nog eens naar kunnen kijken en de in de sessie opgedane 
ervaring kunnen terughalen.

4.1.2 Programmaontwerpen
Ik maak een aantal programma’s, elk volgens het eerder door mij beschreven format: 
contract sluiten, eerste lezing van de tekst, opwarming, bewegingsexploratie, dansen 
naar aanleiding van de tekst en uitwisseling over de opgedane ervaringen. In 
opwarmingsoefeningen bereiden de dansers hun lichaam voor op het actief dansen 
– maar ook op het gewaarworden van wat het dansen in hen oproept aan sensaties, 
beelden, herinneringen, enzovoort. In de bewegingsexploratie ontdekken ze de taal van 
de dans, zodat ze de tekst of de in hen opkomende beelden en gevoelens in dans kunnen 
vertalen, verbeelden, tot uitdrukking brengen. Met vragen na afloop van het dansen 
richt ik hun aandacht op de indrukken die het dansen heeft gewekt: lichaamssensaties, 
gevoelens, beelden, herinneringen. In de reflectie daarover, de daaropvolgende dichtvorm 
en uitwisseling met elkaar laat ik hen zoeken naar een verwoording daarvan. Zo hoop ik 
dat de tekst voor hen betekenis krijgt. 

De dansopdrachten krijgen de vorm van improvisatieopdrachten met suggesties voor het 
dansen met aan de tekst ontleende bewegingselementen en met suggesties voor een ordening 
van de deelnemers in de ruimte en ten opzichte van elkaar. Met deze opdrachten schep ik 
een kader dat zij op eigen manier kunnen invullen.

 Voor de eerste bijeenkomst, waarin de verzen 1-10 centraal staan, kies ik ‘zitten, 
staan, liggen en omgeven’ als bewegingsmateriaal en vertaal ik het beeld van God, die de 
dichter omringt in een duet waarbij de ene danser de andere omringt. 

 Voor de tweede, waar de verzen 11 en 12 het uitgangspunt vormen, vraag ik 
de dansers om te spelen met de verschillende aspecten van kracht zodat ze daarna de 
verschillende sferen van dichter, nacht en God kunnen verbeelden. Ik vertaal de relatie 
tussen dichter, nacht en God in een trio, met de vraag om de dans te starten vanuit het in 
cirkels om elkaar heen bewegen. 

 In de derde bijeenkomst richt ik de aandacht op de verzen 13-15. Als bewegings-
materiaal kies ik de bewegingen van de verschillende lichaamsweefsels, bijvoorbeeld spieren 
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of botten. Ook hier geef ik een instructie om de ruimte in een cirkel te ordenen: ‘de dichter’ 
danst in het centrum van een groep die danst als ‘baarmoeder’. 

 Tijdens de vierde bijeenkomst wil ik de verzen 19-23 met daarin tegenstelling 
tussen de verhouding van de dichter en God en de verhouding van de goddelozen en God 
verkennen. In de bewegingsexploratie vraag ik de dansers van de ene houding naar de 
andere te bewegen en te spelen met het element kracht. Voor de dans naar aanleiding van 
de tekst vraag ik hen God te verbeelden door middel van een stoel en in een ‘duet met stoel’ 
de verhouding tussen de dichter en God en tussen de goddeloze en God te verbeelden. Vers 
23 vertaal ik naar een ‘trio’ tussen de dichter, God, en goddeloze – waarbij de danser de 
laatste twee in haar verbeelding een plek kan geven in de ruimte. 

  In de vijfde sessie richt ik de aandacht op de twee wegen van de dichter (vers 
24). Ik kies opnieuw voor het spelen met het bewegingselement kracht, zodat de dansers 
daarmee de kwaliteiten van de ‘eeuwige’ en de ‘heilloze’ weg kunnen onderzoeken en 
de gevoelens tot uitdrukking brengen die beide bij de dichter oproepen: verwondering, 
ontzag en overweldiging (de verzen 6, 14 en 17), die van haat, afschuw en walging (vers 
21). Ik vraag hen na te gaan wat het effect daarvan is op hun lichaamsgewaarwording en 
-gevoel en wat voor vragen dat in hen oproept. Als de dichter in vers 23 en 24 kunnen zij 
dit uitdansen in een dans gericht tot God, die zij zich dan op een door hen gekozen plaats 
in de ruimte kunnen voorstellen.

 Voor de zesde sessie kies ik een aantal verzen over de hand van God met daarin 
bewegingen als wrochten, omringen, grijpen en geleiden (vertaling Gerhardt en van der 
Zeyde). De dansinstructies zijn voor een ‘duet interieur’: een hand van de danser staat 
voor ‘de hand van God’ die danst met de rest van het lichaam van de danser dat staat voor 
‘de dichter’.

 In de zevende sessie breng ik het beeld van het levensboek onder de aandacht. 
Dit beeld roept bij mij associaties op met een door God voorziene, vastliggende levensloop. 
Een gedicht van Willem Jan Otten roept een andere associatie op: dat van het boek als 
een beweging van schrijven (door God) en lezen (door de dichter, door God) waardoor de 
dichter wordt gevormd.188

188 Otten, Willem-Jan. “Blup.” Welkom. Gedichten 2003-2008. Amsterdam, van Oorschot, 2008, p. 45.
 

U hebt mij laten gaan de weg van alle taal,  zelfs toen ik sloom meanderde
ik, opgeborrelde uit u,    en dorst te talmen bij het ene punt
geweld kwam ik en klonk als blup  waarop ik in het zicht van het omspoelende
en moest toen op in deze ene zin  mij stelselmatig onbeantwoord meende
die al uit stromen was gegaan  want mijn vraag werd kolossaal: 
van boven naar benee en naar  waarin was u mijn wel en ik de blup – 
de leegte oostwaarts ook,   juist toen moest ik er niet aan twijfelen
ofschoon ik steeds een regel lager  dat u mij las, jouw wel was ik
doorgelezen kon zo lang u las althans,  om te zijn teruggeweld in jou.
maar u las sowieso zolang ik was,  
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Daardoor geïnspireerd vertaal ik vers 16 in een duet tussen danser A in de 
rol van de schrijver en danser B in die van de dichter of lezer. Als inspiratie voor het 
bewegingsmateriaal is er als instructie voor danser A: schrijfbewegingen maken in de 
ruimte en voor danser B: vormeloos bewegen op de grond en met de ogen de bewegingen 
van A volgen en zich daardoor in beweging laten brengen door de ruimte. Alles bij elkaar 
leverde dit de volgende dansprogramma’s op:

• Sessie 1: Omgeven door God 
De bewegingsexploratie bestaat uit duetten. Danser A speelt met bewegingen als liggen, 
zitten, opstaan en het gaan van ronde, rechte of kronkelige paden door de ruimte. Danser 
B omcirkelt haar afwisselend met haar hele lichaam of met haar handen. Soms is ze 
dichtbij dan weer op een afstand. Elk speelt met het versnellen en vertragen van de 
bewegingen. Daarna wisselen de dansers van rol. 

Bij de dansinstructie naar aanleiding van de verzen 5-6 vraag ik A de rol van 
de dichter op zich te nemen en B die van God. Voor het bewegingsmateriaal kunnen 
de dansers teruggrijpen op de exploratie. Als ik de tekst gelezen heb, verbeelden zij met 
behulp van de in de bewegingsexploratie ontdekte bewegingen in een duet de relatie van 
de dichter en God. Na afloop vraag ik: ‘Hoe voelt je lichaam nu aan? Welke beelden en 
gevoelens komen op? Welke associaties met je leven van alledag roept de dans op?’ De 
instructie voor het volgende duet luidt: ‘Verbeeld de verzen 7-10 en kleur de dans met de 
gevoelens die in de eerste dans zijn opgekomen’. Na een korte uitwisseling tussen de twee 
dansers onderling zwaaien zij zich los en wisselen van rol. 

• Sessie 2: Omgeven door de nacht 
In de bewegingsexploratie staat het element kracht centraal staat: men speelt met snelle, 
scherpe bewegingen en met langzame, zachte, vloeiende. Ik vraag wat de verschillende 
manieren van bewegen oproepen aan sensaties, beelden en associaties. Dan volgen drie 
dansrondes. In de eerste vraag ik deelnemers te dansen zoals zij denken dat de dichter 
danst. In de tweede vraag ik: ‘Als de nacht een persoon zou zijn: hoe danst die dan?’ Bij de 
derde dansronde: ‘Als God een persoon zou zijn: hoe danst deze dan?’ Na deze dansante 
rolverkenning volgen dansopdrachten naar aanleiding van de tekst.  

Voor de dans bij vers 11 vraag ik trio’s te vormen waarin danser A de rol van de 
dichter op zich neemt, danser B die van de nacht, danser C die van God. De aanwijzing 
voor het gebruik van de ruimte luidt: ’A, “de dichter”, danst waar zij wil, B, “de nacht”, 
danst in concentrische cirkels om haar heen, C, “God”, blijft op afstand en danst op 
zichzelf.’ Na afloop staan de dansers stil bij wat dit in hen teweeg heeft gebracht. Dan lees 
ik vers 12. De dansinstructie luidt dat deze begint als de eerste dans, maar dat ‘God’ nu 
niet op zichzelf blijft maar een relatie legt met ‘de nacht’ en ‘de dichter’. Na afloop van de 
dans gaat men na wat het effect is van deze dans en of en zo ja hoe dat verschilt van het 
effect van de eerste dans. 
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• Sessie 3: Omgeven door de moederschoot 
In de bewegingsexploratie geef ik de dansers de gelegenheid zich te concentreren op 
uiteenlopende weefsels in het lichaam en kenmerkende bewegingen daarvan: botten die 
structuren maken in de ruimte, spieren die strekken en samenballen, ingewanden die 
smeuïge, volle, ronde samentrekkende en uitdijende bewegingen maken. 

De dansinstructie bij de verzen 13-15 is voor een danser alleen die omringd wordt 
door de groep. Solist en groep nemen het beeld van de moederschoot in het achterhoofd 
en dansen: de solist danst met lichte, zwevende bewegingen alsof zij in het water beweegt 
en de groep danst met omhullende, uitdijende en samentrekkende bewegingen. Om de 
beurt treedt iemand uit de groep in het midden en neemt de plaats van de eerdere solist 
in. Na afloop vraag ik hen stil te staan bij de gevoelens die tijdens het dansen opkwamen 
en deze in dansvorm weer te geven. Daarna lees ik de verzen nog een keer en nodig de 
dansers uit de gedachte op zich te laten inwerken dat het God is die hun lichaam weeft 
in de moederschoot. Ik vraag hen in de volgende dans tot uitdrukking te brengen wat die 
gedachte bij hen oproept.

• Sessie 4: Omgeven door vijanden 
In de bewegingsexploratie vraag ik de deelnemers met scherpe snelle bewegingen te 
verspringen van houding naar houding naar houding en deze bewegingen af te wisselen met 
trage, zachte overgangen van houding naar houding. Ik vraag hen aan te voelen wanneer 
het lichaam de overgang wil maken van de ene manier van bewegen naar de andere.

Dan vraag ik hen terug te blikken naar de vorige keren, na te gaan wat zij op 
basis daarvan kenmerkend vinden voor de verhouding tussen de dichter en God en dat 
in een tableau te verbeelden: ‘Neem een stoel en stel je voor dat die God verbeeldt, geef 
deze een plek in de ruimte en kies op grond van wat je dacht over de verhouding tussen de 
dichter en God, zorgvuldig je afstand en je houding ten opzichte daarvan’. Als men uit het 
tableau is gestapt, lees ik enkele vertalingen van de verzen 19-21 en vraag hen op grond 
daarvan in een tweede tableau tot uitdrukking te brengen hoe ‘de vijand’ zich tot God 
verhoudt. Ik nodig hen uit na te gaan welke associaties en gevoelens opgeroepen werden in 
het eerste tableau en welke in het tweede. Vervolgens vraag ik vers 19 uit te dansen: ‘Eén 
danser staat als dichter in het midden van een kring van vijanden.’ Deze kan de stoel die 
God verbeeldt een plek in de ruimte geven. Je laat je in de volgende dans inspireren door 
de tekst en door wat je in de tableaus hebt ervaren.’ Na afloop voelen de dansers na wat 
deze dans in hen teweeg bracht. Dan lees ik vers 23 en vraag hen dat uit te dansen en deze 
dans te kleuren met wat de dans bij vers 19 opriep. 

• Sessie 5: Twee wegen 
In de bewegingsexploratie geef ik de volgende instructies: ‘Laat verschillende lichaamsdelen 
de impuls voor de beweging geven. Speel met de richting van de beweging: van het lichaam 
weg, ernaartoe, er omheen. Varieer met tempo, volume, lagen in de ruimte. Word je 
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gewaar van sensaties in je lichaam: het strekken en losgaan van spieren, de verplaatsing 
van je gewicht, de verplaatsing van de lucht langs je lichaam, hoe je adem in en uit gaat.’ 
Om het thema te verkennen vraag ik hen door te gaan met deze bewegingen en ze te 
kleuren met de sfeer die volgens hen bij het woord ‘eeuwig’ past en de dans af te ronden 
met een korte dansfrase die het woord ‘eeuwig’ tot uitdrukking brengt. Dan vraag ik hen 
de bewegingen in de volgende dans in te kleuren met het tegendeel van ‘eeuwig’ en ook 
deze af te ronden met een korte dansfrase. 

Vervolgens lezen we in verschillende vertalingen de verzen 6, 14 en 17. De 
deelnemers brengen in de volgende dans de daarin verwoorde gevoelens van verwondering, 
ontzag en overweldiging tot uitdrukking en gaan na wat dat bij hen oproept. Daarna 
lezen we vers 21, brengen de deelnemers het gevoel van haat, afschuw en walging tot 
uitdrukking en gaan na welk effect dat op hen heeft. Ten slotte lezen we de verzen 23 en 
24. Ik vraag hen zich voor te stellen dat ze in de volgende dans aan een ander, bijvoorbeeld 
aan iemand die voor hen belangrijk is, de dichter, of God deze ‘twee wegen’ laten zien en 
uit te dansen wat het aan vragen bij hen oproept. 

• Sessie 6: De hand van God 
In de bewegingsexploratie komt de bewegingsimpuls vanuit de handen. Men speelt met 
bewegingen als: duwen, trekken, wringen, zweven door verschillende lagen in de ruimte. 
Om hierna het beeld van ‘de hand van God’ te verkennen, vraag ik de deelnemers uit een 
aantal afbeeldingen van handen te kiezen die men associeert met ‘de hand van God’. De 
dansinstructie luidt: ‘Dans nu nog eens vanuit je hand en laat je beweging kleuren door 
de uitstraling van de hand van de afbeelding.’

Ik nodig de dansers uit in drie verschillende solo’s drie teksten te verbeelden. In 
deze solo staat een van hun handen voor ‘de hand van God’ en de rest van het lichaam voor 
de dichter. In de dans naar aanleiding van vers 15 staat het woord ’wrochten’ centraal, in 
die naar aanleiding van vers 5 ‘omgeven en een hand leggen op’, in die naar aanleiding 
van vers 10 ‘grijpen’ en ‘door de ruimte leiden’. Na afloop van de drie dansen blikken de 
dansers terug op de ervaringen die in de dans zijn opgedaan met als richtvraag: Hoe heb 
je de hand van God ‘ontvangen’? 

• Sessie 7: Het levensboek
In de bewegingsexploratie spelen de dansers weer met een afwisseling van snel verspringende 
en langzaam verschuivende houdingen, de verandering van houding wordt ingezet door 
een van de vingers.

 In solo’s verkennen de deelnemers het beeld van ‘God die schrijft’ door 
schrijfbewegingen om te vormen tot een dans in de ruimte. Daarna voorzie ik een duet 
met danser A in de rol van God en B in die van de dichter. De woorden ‘schrijven’ 
en ‘vormeloos’ vormen de aanwijzingen voor het bewegingsmateriaal. De instructie voor 
danser A luidt: ‘Schrijf in de ruimte om je heen: groot, klein, in de lucht, op de grond’. 
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Die voor B: ‘Je begint ‘vormeloos’ liggend op de grond, dan volg je met je ogen het schrijven 
van A. Wanneer schrijft deze zo dat je in beweging moet komen en door de ruimte wilt 
bewegen?’ Om de dans af te sluiten vraag ik hen een tableau te vormen waarin ze de 
relatie van A en B, de godheid en de dichter ‘samenvatten’. 

Na lezing van het gedicht van Otten geef ik instructies voor een duet waarin A de 
waterbewegingen van de dichter als uitgangspunt neemt en B de bron- en ‘leesbewegingen’ 
van ‘u’. Ook na deze dans zal ik vragen een tableau te maken waarin de relatie tussen 
‘auteur’ en ‘lezer’ wordt ‘samengevat’. 

Ik sluit af met de vraag wat het dansen met het beeld van God als auteur en lezer 
de dansers heeft gebracht.

4.2 Impliciet theoretische noties 

In de bovenstaande beschrijving was ik aan het woord als ontwerper en begeleider 
van bibliodanssessies. In de komende paragrafen maakt het ‘ik’ van mij als begeleider 
plaats voor het ‘ik’ van mij als onderzoeker. Als onderzoeker ga ik na welke impliciet 
theoretische noties te ontdekken zijn in de beschrijving die ik als begeleider gaf.

De begeleider ziet het dansprogramma dat ze de deelnemers aanbiedt als een vorm 
van ondersteuning bij het zoeken naar de betekenis van de tekst. Om het doel te 
bereiken zijn volgens haar de volgende stappen van begeleider en deelnemers nodig. 
De begeleider vertaalt van tekst naar beweging en ontwerpt dansopdrachten waarin 
de deelnemers tekstgedeelten kunnen verbeelden. De deelnemers brengen de tekst in 
een geïmproviseerde dans tot uitdrukking en worden zich bewust van de associaties 
die het dansen oproept. Omdat de deelnemers over het algemeen weinig ervaring 
hebben in het improviserend dansen is het nodig dat zij zich, alvorens te dansen naar 
aanleiding van de tekst, de taal van de dans eigen maken en hun bewegingsrepertoire 
uitbreiden. Het proces van betekenisgeving is dus een samenspel van de activiteit van 
de begeleider en die van de deelnemers. Met het door haar ontworpen programma 
reikt de begeleider de deelnemers een kader aan dat zij op eigen wijze kunnen 
invullen, gebruik makend van wat zij in de bewegingsexploratie hebben ontdekt. 
Als een dansdocent maakt zij de deelnemers bekend met de door haar gekozen 
dansstijl. Als een choreograaf ontwerpt zij opdrachten waarin de deelnemers kunnen 
dansen naar aanleiding van de tekst. Om hen te helpen de betekenis daarvan te 
formuleren nodigt zij hen met reflectievragen uit na te gaan wat dans en tekst bij hen 
oproepen. In de rol die de begeleider in het proces van betekenisgeving aan de dans 
toekent komen de volgende theoretische noties impliciet naar voren: dans als taal, 
dans als verbeelding van de tekst, dans als improvisatieproces waarin zowel expressie 
als impressie een rol spelen en dans als een spel met bewegingsmogelijkheden en 
-beperkingen. 
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• Dans als taal
De notie van dans als taal komt naar voren in een opmerking als ‘de tekst vertalen 
naar beweging’. De begeleider leest de tekst ‘met een dansbril op’. Zij zoekt naar 
bewegingselementen die ‘direct’ in de tekst te vinden zijn en naar thema’s, motieven, 
tegenstellingen, ontwikkelingen, beelden en gevoelens die om een ‘vertaling in 
bewegingselementen’ vragen. Zij kiest enkele bewegingselementen als uitgangspunt 
voor de bewegingsexploratie waarin de dansers ‘spelenderwijs ontdekken hoe 
deze elementen met elkaar gecombineerd kunnen worden’. Zij laat hen een 
‘bewegingsvocabulaire’ ontdekken, waarmee zij op hun beurt de tekst of in hen 
opkomende beelden en gevoelens in dans kunnen vertalen. 

• Dans als verbeelding van de tekst
De notie van dans als verbeelding komt naar voren in opmerkingen als ‘de tekst in de 
dans verbeelden’, ‘dansen als actief verbeelden’ en ‘opgaan in hun verbeeldingswereld’. 
De begeleider ontwerpt dansopdrachten waarin de deelnemers de tekst kunnen 
verbeelden. Ze geeft aanwijzingen voor solo’s om de wereld van de dichter te 
verbeelden, voor duetten tussen de ‘dichter’ en ‘God’, trio’s tussen ‘de dichter’, ‘God’ 
en ‘de nacht’ of voor een groepsdans van ‘dichter’ en ‘schoot’ of ‘dichter’ en ‘vijanden’. 
De aanwijzingen betreffen enerzijds suggesties voor bewegingen en anderzijds 
voor het gebruik van de ruimte, bijvoorbeeld het omcirkelen en omringen of een 
dans ten opzichte van een bepaald punt in de ruimte. In de bewegingsexploratie 
heeft de begeleider de dansers vertrouwd gemaakt met het element ‘kracht’. In de 
dansopdrachten bij de tekst geeft ze geen aanwijzingen voor de inzet daarvan, maar 
laat ze het aan de deelnemers over hoe ze het zullen gebruiken. 

• Dans als improvisatie, expressie en impressie
De instructies die de begeleider ontwikkelt zijn improvisatieopdrachten: zij geeft 
een kader aan dat de dansers zelf kunnen invullen. De begeleider presenteert het 
dansend improviseren als een gebeuren waarin zowel expressie als impressie een rol 
spelen. Het gaat er haar om dat de dansers niet alleen tekstgedeelten tot uitdrukking 
brengen, maar ook ontvankelijk zijn voor wat het dansen naar aanleiding van de 
tekst aan associaties, gevoelens, herinneringen enzovoort oproept. Zij omschrijft het 
improviserend dansen als een gebeuren waarin men ‘niet een door de begeleider 
bedachte dans aanleert’ en ‘niet van tevoren bedenkt hoe men zal gaan dansen’, maar 
‘de dans op het moment zelf, in het hier en nu laat ontstaan’. Ze ziet het dansen 
ook als een manier om open te staan voor de mogelijkheid om ‘mee te gaan met het 
momentum van de beweging en puur in beweging te zijn’. Zo roept zij de dansers op 
open te staan voor wat zij niet voorzien. 
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• Dans als spel met lichamelijke mogelijkheden en beperkingen
De begeleider biedt de deelnemers de gelegenheid zich als dansers te ontwikkelen. 
Zij presenteert de dans als een spel waarin de deelnemers oog krijgen voor hun 
bewegingsmogelijkheden en bewegingsbeperkingen. Ze biedt hen de kans om 
te onderzoeken welke bewegingen binnen hun beperkingen mogelijk zijn en om 
na te gaan of zij hun mogelijkheden kunnen uitbreiden. Zij vraagt hen om zich 
hun bewegingsgewoontes bewust te worden en deze los te laten omwille van het 
onderzoeken van nieuwe mogelijkheden. Dit wordt concreet in de bewegingsexploratie 
of in aanwijzingen om ‘met al je vezels’ te dansen, uit te ademen of het hoofd mee 
te laten gaan in de beweging. Instructies om te spelen met scherpe, agressieve 
bewegingen ziet de begeleider als een uitnodiging aan de vrouwelijke dansers om 
hun gewoonlijk zachte en vloeiende bewegingspatroon uit te breiden.

In de volgende paragrafen zal ik de impliciet theoretische noties verhelderen vanuit 
het perspectief van theorievorming van danswetenschappers als Preston-Dunlop, De 
Spain, Foster en Albright en filosofen Lakoff en Johnson. Ik rond het hoofdstuk 
af met een paragraaf waarin ik duidelijk maak wat een en ander betekent voor het 
ondersteunen bij het zoeken naar betekenis.

4.3 Dans als taal

De notie van ‘dans als taal’ verhelder ik aan de hand van Preston-Dunlop’s 
theorievorming over dans als taal en dat van ’vertalen van tekst naar beweging’ met 
behulp van ideeën van Lakoff en Johnson over lichamelijke acties en ervaringen als 
brondomein voor taal.189

4.3.1 Grammatica, uitingswijze en semantiek
In een reader voor studenten aan een Engelse dansacademie noemt Preston-Dunlop 
dans een taal waarin gevoelens en ideeën worden gecommuniceerd.190 Als taal heeft 
de dans betekenis, een semantische inhoud. Als taal is de dans gestructureerd volgens 
bepaalde grammaticale regels: hij heeft een syntactische organisatie. Als taal kent dans 
een bepaalde uitingswijze: woorden worden gesproken, geschreeuwd, gefluisterd en 
bewegingen worden vloeiend, staccato, met meer of minder kracht, licht of zwaar 
uitgevoerd.191 Een betekenisvolle dansuiting kan volgens haar slechts tot stand komen 

189 Preston-Dunlop 1980 en Lakoff en Johnson 1980. 
190 Preston-Dunlop 1980, p. 2. Ook Hanna spreekt over dans als taal met een vocabulaire en syn-

taxis. Zie: Hanna 1989, p. 230. Ik verwijs hier naar Preston-Dunlop, omdat zij aangeeft hoe in 
de praktijk van het dansen vocabulaire aaneengesmeed wordt tot het samenhangend geheel van 
de syntaxis.

191 Preston-Dunlop 1980, p. 5.
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als er sprake is van een synthese van syntactische structuur en uitingswijze.192 De 
syntactische structuur komt tot stand in de manier waarop de structurele elementen 
van dans: lichaam, actie, ruimte, dynamiek en relaties, met elkaar verbonden worden. 
Een danser speelt met acties in de ruimte, vindt daarin een ritmische organisatie en 
ontdekt zo een samenhangende structuur in haar bewegingen.193 De uitingswijze 
krijgt kleur in de kracht waarmee zij de beweging uitvoert: met meer of minder 
spanning, met meer of minder inzet van gewicht, met meer of minder vloeiende 
bewegingen.194 Om de semantische inhoud oftewel de betekenis van de dynamiek 
in de dans helder te krijgen is het op de eerste plaats nodig dat een danser haar 
proprioceptieve vermogens inschakelt. Zij moet de positie van haar botten, de 
spanning en gevoeligheid in haar spieren, strekking van en druk op haar huid, de 
balans van haar gewicht, de geluiden van haar beweging en haar oriëntatie in de 
ruimte gewaarworden. Daarnaast moet zij haar acties en gewaarwordingen relateren 
aan concepten, gedachten, formuleringen en beelden die haar lichaamssensaties 
ordenen.195 

In de eerste sessie vraagt de begeleider de dansers bewegingsimpulsen vanuit 
verschillende lichaamsdelen te combineren met acties als gaan, zitten en lopen of het 
gebruik van de ruimte in cirkels om of in lijnen van en naar een van de andere dansers 
toe. Ook vraagt zij te spelen met het vertragen en versnellen van hun bewegingen. 
Vanuit het perspectief van Preston-Dunlop blijkt nu dat zij hen laat spelen met het 
structureren van verschillende danselementen (beweging, ruimte en tijd) en hen de 
mogelijkheid geeft een syntactische organisatie daarin te ontdekken. In de tweede 
sessie legt zij de nadruk op het spelen met het bewegingselement kracht: ze vraagt 
hen snelle, scherpe bewegingen af te wisselen met langzame, zachte, vloeiende. Zo 
laat ze hen kennismaken met verschillende uitingswijzen in de dans. In de vierde 
en zevende sessie vraagt zij de deelnemers te spelen met het door zachte aanzetten 
verschuiven of met felle bewegingen laten verspringen van lichaamshoudingen 
in verschillende lagen van de ruimte. Dit is een spel waarin het combineren van 
structurele elementen en het spel met verschillende uitingswijzen samengaan. In deze 
bewegingsexploraties blijkt de begeleider de deelnemers dus meer dan alleen een 
bewegingsvocabulaire aan te reiken: ze laat hen ook de mogelijkheden onderzoeken 
om uiteenlopende bewegingen syntactisch te organiseren. Zodoende leert ze hen 
niet de grammatica van een door haar ontworpen danstaal aan, maar laat hen de 
grammatica van een eigen danstaal ontdekken. Door hen die te laten combineren 
met uiteenlopende uitingswijzen helpt ze hen deze danstaal verder te ontwikkelen. 

192 Ibidem, pp. 5-11.
193 Ibidem, pp. 8, 105.
194 Ibidem, pp. 91-99. 
195 Ibidem, pp. 131-133. 
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In de vierde en vijfde sessie richt de begeleider de aandacht op de 
proprioceptieve vermogens. Zij vraagt de deelnemers waar te nemen hoe hun spieren 
zich strekken en losgaan, hun gewicht zich verplaatst, de lucht langs de huid strijkt 
en de adem het lichaam in- en uitgaat. Zij nodigt hen uit aan te voelen wanneer 
het lichaam toe is aan de overgang naar een ander soort bewegen. Zo blijkt ze hen 
te oefenen in een belangrijke vaardigheid voor het ontdekken van de semantische 
inhoud van hun dans: het waarnemen van wat in het lichaam gebeurt. Als zij hen 
na het dansen niet alleen vraagt naar lichamelijke gewaarwordingen, maar ook naar 
woorden, beelden of herinneringen, blijkt ze hen te laten zoeken naar mogelijkheden 
om hun gewaarwordingen te ordenen. Met dit alles maakt de begeleider het mogelijk 
dat de deelnemers tot een betekenisvolle dansuiting kunnen komen.

Wanneer Preston-Dunlop duidelijk maakt wat nodig is om een dans 
voor de danser betekenisvolle ervaring te laten worden, lijkt het startpunt voor 
het ontdekken van betekenis te liggen in het dansen ‘zonder meer’. In bibliodans 
begint de ontwikkeling van betekenis niet in de ‘pure’ beweging, maar wanneer de 
begeleider de dansers een potentieel betekenisvolle tekst aanreikt. Met uiteenlopende 
elementen uit de tekst reikt de begeleider de deelnemers dus al een zekere ordening 
van de dansuiting aan. Zij vraagt de deelnemers deze in beweging te vertalen met 
de door hen in de exploraties ontwikkelde syntactisch georganiseerde en met een 
bepaalde kracht uitgevoerde danstaal. Door hen te vragen naar gewaarwordingen, 
beelden en associaties worden de deelnemers zich bewust van de betekenis van hun 
vertaling in dans. Daarbij kunnen zij zowel woorden uit de tekst als woorden uit hun 
eigen leefwereld gebruiken om de tijdens het dansen opgedane ervaring te ordenen. 

Door hen een tekst aan te reiken biedt de begeleider de deelnemers dus al een zekere 
ordening van de betekenisvorming aan. Ze zet de betekenisvorming in gang door 
hen ‘de tekst te laten vertalen in beweging’ en op grond daarvan dansopdrachten 
te ontwerpen waarmee de deelnemers deze in een eigen danstaal kunnen vertalen. 
Wat bedoelt ze eigenlijk als ze zoekt en laat zoeken naar een vertaling van de tekst in 
beweging? Hoe kunnen we dit vertalen van woordtaal naar bewegingstaal begrijpen? 

4.3.2 Vertalen: van doeldomein naar brondomein 
Lakoff en Johnson houden zich bezig met de vraag wat de rol van het lichaam is 
bij het tot stand komen van betekenis. Volgens hen liggen lichamelijke ervaringen 
ten grondslag aan betekenisvorming. Zij beschrijven het vormen van betekenis als 
het gaan van een weg van de lichamelijke ervaringen naar allerlei vormen van taal 
– woordtaal, beeldtaal, muzikale taal enzovoort. Zij noemen de sensomotorische 
ervaringen het brondomein voor het doeldomein van taal en betekenis. De verbinding 
van lichamelijke acties en gewaarwordingen naar taal en betekenis is niet willekeurig, 
maar gaat via een ordening in beeldschema’s en metaforen. 
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Metaforen omschrijven zij als uitdrukkingswijzen waarin het één in termen 
van iets anders wordt begrepen.196 Dat wat begrepen moet worden is het doeldomein, 
de termen waarin het begrepen wordt het brondomein. Het sensomotorische 
domein, de wereld van bewegen en waarnemen, is brondomein voor uiteenlopende 
doeldomeinen, variërend van subjectieve gevoelens en dat van de abstracte begrippen. 
In de kindertijd raken ervaringen in het sensomotorische domein versmolten met 
ervaringen uit het subjectieve domein.197 De metafoor ‘affectie is warmte’ bijvoorbeeld, 
komt tot stand doordat de ervaring van lichamelijke warmte samenvalt met die van 
het ervaren van de affectie van de moeder. Deze conflatie kan plaatsvinden omdat 
in de hersenen de zenuwcellen in het gebied van de lichamelijke gewaarwordingen 
en in dat van de ervaring van gevoelens tegelijkertijd geactiveerd worden.198 Deze 
verbindingen slijten dieper in, naarmate ze vaker optreden: in de sensomotorische 
ervaring vormen zich terugkerende patronen en structuren, beeldschema’s die 
doeldomein en brondomein met elkaar verbinden. Voorbeelden van beeldschema’s 
zijn: rechts-links, centrum-periferie, aantrekken en aangetrokken worden, blokkeren 
en geblokkeerd worden.199 Sensomotorische ervaringen en beeldschema’s vormen 
primaire metaforen, die met andere primaire metaforen verbonden kunnen worden 
tot meer complexe.200 Voorbeelden van primaire metaforen zijn: belangrijk is groot, 
meer is omhoog, minder is omlaag, gelukkig is omhoog en verdrietig naar beneden, 
organisatie is fysieke structuur, oorzaken zijn krachten, tijd is beweging, hulp is 
ondersteuning, moeilijkheden zijn lasten, categorieën zijn containers, enzovoort.201 
De metaforen liggen niet alleen aan de basis van het affectieve domein, maar ook aan 
dat van de abstracte begrippen. Door eindeloos blokjes in een doos stoppen en er 
weer uit halen, ervaart een kind dat ruimte iets is waarin iets verzameld kan worden. 
Deze lichamelijke ervaring vormt zo de basis van de zogenaamde containermetafoor, 
die bijvoorbeeld een rol speelt bij het wiskundige begrip ‘verzameling’.202 
 Lakoff en Johnson onderscheiden verschillende soorten metaforen, elk 
gekoppeld aan weer andere lichamelijke ervaringen. De bron van wat zij ‘ontologische 
metaforen’ noemen, is volgens hen gelegen in de lichamelijke ervaring van een 
geheel, een entiteit te zijn, een inhoud die door huid omgeven wordt waarbij de 
huid als grens en contactpunt met de omgeving functioneert. De metafoor van de 
personificatie is bijvoorbeeld een ontologische metafoor. 

196 Lakoff en Johnson 1980, p 5. 
197 Lakoff en Johnson 1999, pp. 48-49. 
198 Ibidem, pp. 50-56.
199 Johnson 2008, p. 21.
200 Lakoff en Johnson 1980, p. 49; Johnson 2008, p. 179.
201 Lakoff en Johnson 1999, pp. 50-56.
202 Zie ook het voorbeeld in Lakoff en Johnson 1999, p. 48.
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De bron van wat zij oriënterende metaforen noemen is volgens hen gelegen in de 
ervaring dat men zich met het lichaam in de ruimte kan oriënteren.203 In een later 
boek rekent Johnson niet alleen bewegingen en gewaarwordingen, maar ook de 
vitality-affect contour tot het brondomein. Met deze term duidt hij het effect aan dat 
iemands acties in ruimte en in ontmoetingen met anderen op zijn vitaliteit en gevoel 
hebben. De vitality-affect contour neemt men op kinetische wijze waar, bijvoorbeeld 
als een gevoel van spanning of ontspanning, als een gevoel van op uitbarsten te staan 
of een gevoel van gelijkmatigheid, zwaarte of lichtheid.204 Zij zijn het effect van de 
kracht waarmee de interactie met de omgeving is uitgevoerd: met zachte of scherpe 
impulsen, met meer of minder spanning, met meer of minder inzet van gewicht.

De theorieën van Lakoff en Johnson werpen licht op wat de begeleider doet 
wanneer zij aangeeft de psalmtekst met een dansbril te lezen. Als zij ‘zoekt naar 
bewegingsmogelijkheden in de tekst’ en ‘de tekst in beweging wil vertalen’, blijkt 
zij een weg te zoeken terug van doeldomein naar brondomein. Zij zoekt naar de 
sensomotorische aspecten van de ervaringen die de dichter veelal op metaforische 
wijze in de tekst heeft weergegeven, te weten: lichamelijke acties, gewaarwordingen, 
als ook de affecties die deze op lichamelijke wijze heeft waargenomen. Als haar oog 
valt op acties als lopen, gaan, omringen enzovoort, ontwaart zij bewegingen uit 
het brondomein direct in de tekst. Als zij God, de duisternis of de nacht opvat 
als personages die in de ruimte en ten opzichte van elkaar kunnen bewegen, blijkt 
zij via de metafoor van de personificatie bij het brondomein te komen. Ook via 
de ontologische metafoor van de container en het daaraan ten grondslag liggende 
beeldschema van centrum-periferie blijkt zij bij het brondomein uit te komen: de 
ervaring van de dichter dat hij omringd is door God, de nacht, de baarmoeder en 
de vijanden. Het beeld van het boek vertaalt de begeleider in de bewegingen van 
het schrijven en lezen. Ze blijkt bij het brondomein te komen via een oriënterende 
metafoor: een lezer volgt de bewegingen van een schrijver. Als zij opmerkt dat de 
bewegingen van de verschillende personages een bepaalde kleur hebben (wegvluchten, 
verwonderen) en deze beschrijft in termen van het bewegingselement ‘kracht’, 
ontwaart zij de vitality-affect contour in het brondomein van de in de tekst beschreven 
ontmoetingen. Zo ook wanneer zij de tegenstellingen en ontwikkelingen die zij in 
de door de dichter benoemde gevoelens waarneemt. De affectieve kleur van woorden 
als ‘heilloos’ en ‘eeuwig’ blijken haar terug te voeren naar de vitality-affect contour, 
het kinetisch waargenomen effect dat het gaan van de verschillende wegen voor de 
dichter met zich meebrengt. 
 

203 Lakoff en Johnson 1980, pp. 14-19, 25-32.
204 Johnson 2008, pp. 43-45.
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Samengevat: 
Met behulp van de theorievorming door Preston Dunlop en Lakoff en Johnson heb 
ik verhelderd wat er gebeurt als de begeleider de tekst met een dansbril op leest 
en dansopdrachten ontwerpt waarmee de deelnemers de tekst in danstaal kunnen 
vormgeven. Als zij zoekt naar bewegingsmogelijkheden in de tekst, blijkt zij van het 
doeldomein van woorden, beelden en structuren in de tekst terug te zoeken naar 
het brondomein van beweging en vitality-affect contour die daaraan ten grondslag 
liggen. Soms vindt ze elementen van het brondomein direct in de tekst, soms via 
beeldschema’s, ontologische of oriënterende metaforen. In de bewegingsexploratie 
laat zij de dansers spelen met verschillende bewegingselementen die zij in het 
brondomein gevonden heeft. Als zij hen vraagt deze op verschillende manieren met 
elkaar te combineren en hen laat spelen met de verschillende kleuren die ze aan hun 
bewegingen kunnen geven, blijkt ze hen vertrouwd te maken met de mogelijkheden 
tot syntactische organisatie en uitingswijzen van danstaal. Ze helpt hen een eigen 
danstaal te ontwikkelen. Zo geeft zij hen gereedschap in handen om op eigen wijze 
de tekst in beweging te vertalen, op de wijze van de dans van de tekst naar het 
brondomein van de tekst te gaan. Door hen te vragen hun lichamelijke sensaties 
gewaar te worden en beelden, woorden of herinneringen die opgekomen zijn te 
benoemen, helpt ze hen hun ervaringen te ordenen en zo de betekenis ervan te 
ontwaren.

4.4 Dans als verbeelding van de tekst

In de bewegingsexploratie geeft de begeleider als een dansdocente instructies 
waarmee de deelnemers een eigen danstaal kunnen ontwikkelen. Wanneer zij 
dansopdrachten bij de tekst ontwerpt, stelt zij zich op als choreograaf. Zij doet 
suggesties voor de ordening van de dansers, bepaalde bewegingen en een bepaald 
gebruik van de ruimte. Met deze dansinstructies nodigt ze de deelnemers uit om 
delen van de tekst te verbeelden en met hun danstaal te representeren. In deze 
paragraaf verhelder ik welke representatiewijzen de begeleider als choreograaf blijkt 
in te zetten. Hiervoor maak ik gebruik van de door Foster ontwikkelde begrippen 
om choreografische representaties in kaart te brengen: resemblance, imitation, 
replication en reflection.205 

205 Foster 1986. Met deze termen duidt Foster aan dat er een vorm van gelijkenis is tussen het idee 
dat de choreograaf in dans wil laten verbeelden en het karakter van de dans. Omdat ik de verta-
ling van deze begrippen in het Nederlands eerder verwarrend dan verhelderend vind, gebruik ik 
de Engelse woorden als technische termen. 
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4.4.1 Representatiewijzen
In Reading Dancing gaat Foster na hoe choreografen door de keuze en de ordening 
van bewegingen verwijzen naar gebeurtenissen en ideeën en zo voor de toeschouwers 
het proces van betekenis geven mogelijk maken.206 
 
 Wanneer een choreograaf kiest voor resemblance, zoekt ze naar een dansvorm 
waarin een onderscheidende kwaliteit van een verschijnsel wordt verbeeld in de 
kracht waarmee de beweging wordt uitgevoerd. Als het gaat om een rivier wordt de 
kronkeling ervan bijvoorbeeld voorgesteld door kronkelende bewegingen. Wil ze de 
relatie tussen een moeder en een kind laten verbeelden, dan kan ze bijvoorbeeld de 
danser die de moeder representeert vragen haar gewicht zwaar in te zetten en degene 
die het kind verbeeldt om dat juist heel licht te doen. 
 Kiest de choreograaf voor imitation dan vraagt ze de dansers visuele 
karaktertrekken van datgene wat ze tot uitdrukking willen brengen vorm te geven 
in geometrische patronen en in bewegingen die met gedrag te maken hebben. In 
het geval van een rivier zou het kunnen gaan om een rij van voortdurend in golven 
bewegende, in het blauw geklede dansers. In het geval van de relatie tussen moeder 
en kind zou ze twee als moeder en kind gekostumeerde dansers kunnen vragen te 
dansen met bewegingen die gedrag als troosten en beschermen of spelen en weglopen, 
tot uitdrukking brengen. 
 Er is sprake van replication wanneer de choreograaf de nadruk legt op de 
wijze waarop verschillende elementen van een geheel met elkaar in relatie staan, 
de ontwikkeling daarvan en de bijbehorende gevoelens. Zo zou ze een eiland in 
een rivier kunnen verbeelden met een groep op één plaats traag bewegende dansers 
en een andere groep die met vloeiende bewegingen door de ruimte gaat. Ze zou 
hen kunnen vragen de gevoelens te verbeelden die optreden als de rivier het eiland 
overspoelt. In het duet tussen moeder en kind zou zij de dansers kunnen vragen met 
uitreikende en afsluitende bewegingen de spanning tussen het verlangen naar affectie 
en dat naar onafhankelijkheid weer te geven. 

206 Ibidem, p. xvii: ‘We can look, on the one hand, at the choice of movement and the principles 
for ordering that movement and, on the other at the procedures for referring to or representing 
worldly events in danced form. That is to say, we can begin to ask how any dance means what 
it does.’ Foster schrijft haar boek op grond van een analyse van de choreografische stijl van 
Amerikaanse choreografen als Deborah Hay, George Balanchine, Martha Graham en Merce 
Cunningham. Ze analyseert hoe zij met hun vormgeving voor de kijkers naar hun dansvoorstel-
lingen mogelijkheden tot betekenisgeving scheppen. Ik ga ervan uit dat de door haar benoemde 
representatiewijzen ook dansers de gelegenheid geven betekenis te ontdekken in de dans. 
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 In de reflection ligt de nadruk op de articulatie van het lichaam en niet op het 
vormgeven van een dramatische inhoud. Er is sprake van een compositie van allerlei 
bewegingen waarin dansers of toeschouwers een rivier of moeder en kind zouden 
kunnen herkennen, maar niet noodzakelijkerwijs.207 

Hoewel Foster dit niet expliciet formuleert spelen in ieder van de 
representatiewijzen weer andere danselementen de hoofdrol. In de resemblance en 
de replication ligt de nadruk vooral op de kracht waarmee bewegingen worden 
uitgevoerd, in de imitation op ruimtelijke patronen en gebaren en bewegingen die 
gedrag imiteren, bij de reflection op een spel van beweging in ruimte en tijd.

De onderscheidingen die Foster maakt, helpen in kaart te brengen welke 
representatiewijzen de begeleider in de programma’s naar aanleiding van psalm 139 
aan de dansers voorstelt. 

In de bewegingsexploraties leren de deelnemers de taal van de dans te 
spreken en worden zij steeds bedrevener in het articuleren van hun bewegingen. 
Door vragen van de begeleider daartoe gestimuleerd (zie bijvoorbeeld sessie 1 en 
5), ontwaren zij wat de verschillende bewegingen oproepen aan gewaarwordingen, 
beelden en associaties. In de bewegingsexploratie blijkt er dus sprake te zijn van wat 
Foster reflection noemt.

De begeleider geeft vooral aanwijzingen voor imitation als representatiewijze. 
Zo stimuleert ze in sessies 1, 2, 3 en 4 de dansers tot het imiteren van het ruimtelijke 
patroon van omringen en omringd worden dat kenmerkend is voor de relatie tussen 
de dichter en de godheid, de dichter en de nacht, de dichter en de baarmoeder, de 
dichter en zijn vijanden. Ook haar instructies om de bewegingen van de hand van 
God in de dans te verbeelden (sessie 6 en 7) zetten aan tot imitation. 

De begeleider geeft geen instructies met betrekking tot de manier waarop 
de dansers hun kracht zouden moeten inzetten. Ze geeft hen de vrijheid om zelf 
vorm te geven aan de resemblance, de kwaliteit van de bewegingen. In de eerste 
sessie bijvoorbeeld zal de ene danser de omringende bewegingen van de godheid 
verbeelden met stevige en een ander met vloeiende, zachte bewegingen. Degene die 
de reactie van de dichter verbeeldt, kan die op verschillende manieren vormgeven: 
met lichte terugtrekkende, scherpe naar voren gerichte bewegingen of met lichte 
aanrakingen of zwaar leunen. De eigen invulling van de resemblance wordt vooral 
duidelijk in sessie 5 waar de begeleider de dansers vraagt de kwaliteiten van ‘de weg 
die mensen kunnen gaan’ (eeuwig en het tegendeel ervan) of gevoelens van de dichter 
als verwondering, ontzag en overweldiging, haat, afschuw en walging te laten zien in 
kracht waarmee zij hun bewegingen uitvoeren. 

207 Ibidem, pp. 65-67.



111

4. De dans

De begeleider geeft evenmin suggesties voor replicatie als representatiewijze. 
Haar instructies voor het verbeelden van de relatie van de dichter tot anderen zijn 
aanwijzingen voor imitation van ruimtepatronen en bewegingen. Die vormen het 
beginpunt van de improvisaties door de dansers. De relatie tussen de dichter en 
anderen komt improviserenderwijs tot stand en kan allerlei kwaliteiten krijgen. Als 
die ontwikkeling en de bijbehorende kwaliteiten parallel lopen aan die in de tekst 
geschetst worden, ontwikkelen zij een vorm van replicatie. De verhouding kan zich 
echter ook anders ontwikkelen (de nacht blijkt bijvoorbeeld sterker te zijn dan de 
godheid, of de dichter weigert de schrijfbewegingen van de godheid te volgen) en is 
dan geen replicatie van de tekst.

4.4.2 Verbeelding van de goddelijke dimensie
De relatie die in de hier beschreven bibliodanssessies gerepresenteerd wordt, is vooral 
die tussen de dichter en God. Dit roept vragen op over de manier waarop de godheid 
wordt gerepresenteerd. Hoe komt de begeleider tot instructies daarvoor? Wat voor 
representatiewijze kiest ze? Welk beeld of idee van de godheid brengt ze hiermee 
impliciet naar voren? 

De begeleider blijkt zich bij het ontwerpen van haar dansinstructies te laten inspireren 
door wat zij in het brondomein van de tekst vindt aan bewegingen, ruimtepatronen 
en vitality-affect contour. De representatiewijze waarvoor zij kiest is vooral die van de 
imitatie.

Voor het ontwerpen van instructies in sessie 1, 2 en 3 baseert zij zich op de in 
de tekst voorkomende ontologische metafoor van de container, met als onderliggend 
beeldschema centrum-periferie: de dichter voelt zich omcirkeld door de godheid. 
Voor de representatie van de godheid baseert zij zich op de ontologische metafoor van 
de personificatie, waarin bewegingen te onderscheiden zijn als geleiden, omringen, 
handen opleggen, zien wat verborgen is, weven, wrochten. In sessie 1 en 2 vraagt 
zij de dansers die in de duetten God verbeelden bewegingen en ruimtegebruik van 
de godheid te imiteren. In sessie 3 vraagt ze hen in solodansen te verbeelden hoe 
de dichter door de godheid ‘gewrocht’ wordt. Daarmee nodigt zij hen uit haar te 
representeren in het effect dat haar bewegingen hebben. 
 Ook voor de instructies in sessie 6 en 7 blijkt de begeleider te hebben 
teruggegrepen op de in de metafoor van de personificatie besloten bewegingen. In 
sessie 6 blijkt de imitation niet alleen een imitatie te zijn van de bewegingen, maar 
ook van de metafoor van de pars pro toto. De dichter beschrijft de godheid niet 
als ‘een heel lichaam’ maar als een deel ervan. Met haar dansinstructie stimuleert 
de begeleider de dansers hun hand de godheid te laten representeren en haar 
bewegingen te imiteren. Voor de dansinstructie in sessie 6 baseert ze zich op een 
oriënterende metafoor die taal geeft aan een gewaarwording van de dichter dat de 



112

4. De dans

godheid een punt in de ruimte is waarop deze zich kan oriënteren. Als ze de danser 
die de godheid verbeeldt uitnodigt zich met schrijfbewegingen door de ruimte te 
begeven en zo als oriëntatiepunt voor de dichter-danser te fungeren, vraagt ze haar 
God als oriëntatiepunt te imiteren. 
  Voor het ontwerpen van de dansinstructies in sessie 4 grijpt de begeleider in 
feite terug op de vitality-affect contour in het brondomein. Zij beschouwt woorden als 
‘eeuwig’ en ‘heilloos’ als een verwoording van het effect dat het al of niet verbonden 
zijn met de godheid op de dichter heeft. Net als in sessie 3 vraagt zij de danser de 
godheid te verbeelden in de effecten die het al of niet verbonden zijn met de godheid 
op de dichter heeft.

Het beeld van de godheid dat de begeleider op deze wijze impliciet naar voren brengt 
heeft verschillende aspecten. Enerzijds verwijst het naar een personage dat in gedrag 
en ruimtegebruik geïmiteerd kan worden. Anderzijds komt de godheid naar voren 
als een punt in de ruimte waarop men zich kan oriënteren. En ten slotte als een 
werking, een kracht waarvan het effect in het lichaam kan worden waargenomen.

Samengevat:
Als de begeleider langs de weg van ontologische en oriënterende metaforen en 
beeldschema’s een beeld gekregen heeft van bewegingen, ruimtegebruik en vitality-
affect contour in het brondomein van de tekst, ontwerpt zij op basis daarvan 
dansopdrachten om de tekst te verbeelden. Als een choreograaf geeft zij de dansers 
suggesties voor de representatie van de tekst. Zij blijkt daarbij vooral te kiezen voor 
de representatiewijze van de imitation. Met de dansopdrachten geeft zij de dansers 
een kader dat zij op eigen wijze kunnen invullen. De manier waarop de dansers dat 
doen onttrekt zich echter aan de sturing van de begeleider. De dansers blijken te 
kunnen kiezen voor de representatie door resemblance: het verbeelden van gevoelens 
en kinetische kwaliteiten zoals die in de tekst naar voren komen. Zij blijken te 
kunnen kiezen voor replication: het reproduceren van de ontwikkeling van relaties en 
bijbehorende gevoelens zoals die in de tekst worden getekend. Zij kunnen echter ook 
meegaan in wat zich in het hier en nu van de dans ontwikkelt. De imitation van een 
relatie wordt voor hen dan een aanzet voor ontwikkelingen en gevoelens die anders 
zijn dan in de tekst beschreven wordt. 

4.5 Dans als improvisatie

De dansinstructies die de begeleider ontwerpt zijn improvisatieopdrachten. Zij geeft 
de danser een kader waarbinnen zij zelf een dans kunnen ontwikkelen. Zij vraagt hen 
deze niet van tevoren te bedenken, maar tijdens het dansen zelf te laten ontstaan. 
Om dit te laten gebeuren is volgens haar nodig dat zij het dansen niet alleen zien als 



113

4. De dans

een middel om iets tot expressie te brengen, maar ook als een gebeuren dat impressies 
bij hen kan wekken. Ook wijst ze hen op de mogelijkheid om de beweging niet 
te maken maar ‘in het momentum van de beweging mee te gaan’. In de volgende 
paragrafen verhelder ik deze noties over het dansend improviseren. Voor die over het 
expressieve en impressieve aspect van de dans maak ik gebruik van de door De Spain 
geïntroduceerde termen attentional practice en feedbackloop.208 Voor die van het ‘niet 
van tevoren bedenken’ verwijs ik onder andere naar Albrights idee over improviseren 
als ‘verblijven in mogelijkheden’. 209 De notie van het ‘meegaan in het momentum van 
de beweging’ en die van de ‘pure beweging’ beschouw ik vanuit Fosters theorievorming 
over de middle voice en Preston-Dunlops ideeën over fenomenale ervaringen. 210 Eerst 
schets ik echter een korte geschiedenis van het dansend improviseren om de positie 
van bibliodans in het landschap van de dansimprovisatie duidelijk te maken. 

Dansimprovisatie komt voor in uiteenlopende dansculturen: Spaanse flamenco, 
Indiase bharatnatyam, Amerikaanse hiphop en West-Europese theaterdans 
bijvoorbeeld, kennen allemaal het improviserend spelen met bewegingen, ritmes, 
ruimtegebruik en kracht. Meestal heeft dit spel een vast gegeven als uitgangspunt: 
een melodie, een ritmische frase, een liedtekst, een dichtregel, een gegeven situatie.211 
In de theaterdans is het dansend improviseren een veel gebruikte methode om 
bewegingsmateriaal te ontwikkelen. Bij het geven van voorstellingen kan het een 
vorm van instant choreographing zijn, zoals improviserend musiceren een vorm 
van instant composing is.212 Daarnaast heeft dansimprovisatie een plaats in veel 
vormen van danseducatie, namelijk om de deelnemers vertrouwd te maken met 
bewegingsvocabulaire en het ontwikkelen van een syntaxis.

‘Improviseren’ roept bij dansers, choreografen en auteurs over dans uiteenlopende 
associaties op als: contact maken met het collectief onbewuste, spontaniteit, 
zelfexpressie, spirituele expressie, vrijheid, toegankelijkheid van de dans voor 
iedereen, keuzemogelijkheden hebben, gemeenschappelijk dansen, authenticiteit, 
natuurlijkheid, aanwezigheid, vindingrijkheid, risico’s nemen, politiek subversief 
zijn, speelsheid.213 

208 De Spain 2003. 
209 Ann Cooper. “Dwelling in Possibility.” Taken by Surprise. A Dance Improvisation Reader, Ann 

Cooper Albright, en David Gere, red. Middleton, Wesleyan University Press, 2003, pp. 257-
266.

210 Foster 2003. Preston-Dunlop, Valerie. Dansen nader bekeken, handboek voor het maken en bespre-
ken van choreografieën. Utrecht, Landelijk Centrum voor Amateurdans, 1998, pp. 83-86.

211 Gere, David. “Introduction.” Taken by Surprise. A Dance Improvisation Reader, Ann Cooper 
Albright, en David Gere, red. Middleton, Wesleyan University Press, 2003, p. xix. 

212 Ibidem, pp. xv, xiv.
213 Ibidem, p. xiii; Banes, Sally. “Spontaneous Combustion. Notes on Dance Improvisation from 
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In iedere dansstijl, historische periode en danscontext legt men weer andere 
accenten met betrekking tot het doel en de betekenis van het improviseren. In de 
USA legde pionier van de moderne dans, Graham, de nadruk op improvisatie als 
een manier om contact te maken met het collectieve onbewuste om langs die weg 
nieuw bewegingsmateriaal te vinden.214 In de zestiger jaren stelden dansers van de 
Judson-Group de aan het improviseren inherente bewegingsvrijheid, de overvloed 
aan keuzemogelijkheden en het plezier in het gemeenschappelijk ontwerpen 
centraal.215 In tachtiger en negentiger jaren ontwikkelden dansers als Skinner, 
Bainbridge Cohen, Topf, Rolland en Caraker de zogenaamde release-techniek, een 
vorm van improviseren waarin dansers in een spel van verbeelden, gewaarworden, 
voelen en actie de coördinatie in patronen van lichaamshouding en beweging 
kunnen verbeteren.216 In de negentiger jaren kreeg het fysieke spel met gender-rollen, 
seksuele voorkeur, ras en etniciteit een belangrijke rol.217 Ook in de West-Europese 
theaterdans was het improviserend dansen een belangrijke werkwijze. In Duitsland 
maakte bijvoorbeeld Pina Bausch gebruik van improvisatie voor het vinden van 
choreografisch materiaal.218 In de eerste helft van de twintigste eeuw ontwierp 
Laban een verfijnd systeem voor de analyse van bewegingen, dat ook kan worden 
ingezet om dansfrases mee te ontwerpen. Hij werkte veel met dansamateurs en zag 
het improviseren als een mogelijkheid om tot organische bewegingen te komen die 
de danser helpen afstemmen op een universele harmonie.219 Zijn ideeën werden in 
Engeland ontwikkeld tot de zogenaamde educational dance, een danspedagogische 
methode waarbij ook de persoonlijkheidsontwikkeling van de dansers aandacht 
kreeg.220 In Nederland zijn invloeden te vinden van zowel de Amerikaanse als Duitse 
ideeën over dansimprovisatie. 

the Sixties to the Nineties.” Taken by Surprise. A Dance Improvisation Reader, Ann Cooper 
Albright, en David Gere, red. Middleton, Wesleyan University Press, 2003, p. 77.

214 Gere 2003, p. xiv.
215 Banes 2003, p. 77.
216 Matt, Pamela. “Introduction.“ www.ideokinesis.com/introduction/introduction.html. “Release 

Technique.” www.contemporary-dance.org/release-technique.html; Fabius, Jeroen. The Unmade 
Dance. Amsterdam, School for New Dance Development, z.j., p. 21.

217 Banes 2003, pp. 81, 84.  
218 Hoghe, Raimund, red. Pina Bausch. Tanztheatergeschichten. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 

1986. 
219 Preston-Dunlop, Valerie. Rudolf Laban. An Extraordinary Life. Londen, Dance Books, Ltd, 1998, 

pp. 11, 229. Redfern, Hildred Betty. Concepts in Modern Educational Dance. 1973. Londen, 
Dance Books Ltd., 1982, p. 136. 

220 Redfern is van mening dat educational dance gebruikt moet worden om dansers te scholen op het 
esthetische vlak en niet ingezet moet worden voor hun persoonlijke ontwikkeling. Redfern 1982, 
pp. 135-142. 
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De door Laban ingezette ontwikkeling vindt men terug in de ontwikkeling 
van dansexpressie als methode voor dansonderwijs in scholen en als wijze van 
persoonlijke vorming van volwassenen.221 De benadering van de Judson-groep deed 
vooral tussen de tachtiger en negentiger jaren opgang in voorstellingen in studio’s en 
kleine theaters. Bibliodans blijkt schatplichtig te zijn aan uiteenlopende vormen van 
dansimprovisatie. Met de nadruk op het spel van verbeelden, actie, gewaarworden 
en voelen aan de release-techniek, met de nadruk op het zich verwerven van 
bewegingsvrijheid om een eigen invulling te geven aan door anderen gegevens kaders 
aan de beweging die door de Judson-Group is ingezet, met de aandacht voor het 
werken met dansamateurs en persoonlijke ontwikkeling aan de dansexpressie. 

4.5.1 Een feedbackloop van actie en attentional practice 
Improviserend danser en danswetenschapper De Spain deed bij een aantal ervaren 
dansimprovisators onderzoek naar hoe het proces van improviseren verloopt. Tijdens 
het dansen komen bij de danser allerlei indrukken op: zintuiglijke waarnemingen 
van wat buiten het lichaam gebeurt, proprioceptieve waarnemingen van wat in 
het lichaam gebeurt en mentale beelden, emotionele staten, esthetische reacties, 
associatieve, kinesthetische herinneringen en meer of minder bewuste intenties.222 
Bij het verder vormgeven in dans speelt de intentie van de danser een belangrijke rol: 
uit alle mogelijke indrukken kiest de danser er één om verder in dans tot uitdrukking 
te brengen.223 Er ontstaat een feedbackloop tussen wat de danser doet en wat hij 
waarneemt. Hij geeft vorm in dans, neemt waar wat zijn bewegingen oproepen, 
maakt op grond van wat hij in de dans wil ontwikkelen een keuze uit de verschillende 
gewaarwordingen en associaties, geeft deze vorm in dans, waardoor weer nieuwe 
impressies ontstaan waaruit hij een keuze kan maken. De Spain noemt het spel 
waarin men aandacht geeft aan bewegingen, gewaarwordingen, herinneringen en 
intenties attentional practice.224

In de opbouw van de hierboven beschreven bibliodanssessies blijken nu twee vormen 
van feedbackloop voor te komen. Met de door de tekst geïnspireerde dansopdracht 
geeft de begeleider de deelnemers een eerste impuls tot dansen. Al dansend merken zij 
wat de dans aan beelden bij de tekst, sensaties, gevoelens, herinneringen, enzovoort 
in hen oproept. Zij beoefenen zelf attentional practice. Hun intentie krijgt vorm in de 
keuze die zij razendsnel maken met betrekking tot wat daarvan zij verder in hun dans 

221 Voor persoonlijke ontwikkeling door dansexpressie zie bijvoorbeeld: Manen, Jaap van. 
Danscoaching. Persoonlijke ontwikkeling door fysieke en mentale expressie. Amsterdam: Boom/
Nelissen, 2012. Voor een esthetische benadering: Preston-Dunlop 1998.

222 De Spain 2003, pp. 30-32.
223 Ibidem, pp. 35, 36.
224 Ibidem, p. 37.
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tot uitdrukking zullen brengen. Dit is de feedbackloop zoals De Spain die beschrijft. 
Ik noem deze de interne feedbackloop omdat deze zich afspeelt in de danser en zich 
aan de waarneming van de begeleider onttrekt. Er blijkt in de bibliodanssessies 
namelijk ook sprake te zijn van wat ik een externe feedbackloop noem. Deze krijgt 
vorm in de interactie tussen dansers en begeleider gedurende het programma. De 
begeleider geeft de deelnemers een impuls tot dansen. Wanneer zij hen na afloop 
vraagt zich bewust te worden van en woorden te geven aan wat tijdens het dansen 
werd opgeroepen, zet zij hen aan tot het beoefenen van attentional practice en geeft 
zij sturing daaraan. De ene keer richt zij de aandacht op een ervaring uit hun eigen 
leven (sessie 1), een andere keer op de opgeroepen gevoelens (sessie 3). Wanneer zij 
hen vraagt wat opgeroepen is in een expressieve dans tot uiting te brengen (sessie 
3), op grond daarvan een nieuw deel van de tekst te kiezen als uitgangspunt voor 
een volgende dans (sessie 1, 4, 6) of hun gevoelens, verlangens en reacties uit te 
dansen als een gesprek met, een gebed tot God (sessie 4, 5, 6), geeft zij richting aan 
hun intentie. In de externe feedbackloop geeft de begeleider dus in feite de richting 
aan voor de attentional practice na afloop van een dans en aan de intentie voor een 
volgende. 

4.5.2 Verwijlen in mogelijkheden
De begeleider vraagt de dansers niet op voorhand te bedenken hoe ze zullen dansen. 
Dit brengt onherroepelijk met zich mee dat zich momenten zullen voordoen 
waarop zij niet weten hoe verder te gaan. Volgens De Spain haalt het niet-weten 
van het improviserend dansen de danser weg uit ‘de bekende verhalen die we ons 
zelf vertellen’.225 Smith noemt het moment van niet-weten een gap: een kloof, een 
leegte en omschrijft die als een ruimte waarin de gebruikelijke referentiekaders 
worden opgeschort.226 Het kan dan gaan om conventies die gangbaar zijn in de 
omgeving waarin men danst, eigen bewegingsvoorkeuren en -gewoonten of de score 
voor de dans (de aanwijzingen die men van de choreograaf krijgt of de spelregels 
die de dansers met elkaar afspreken).227 Albright omschrijft dit als een ‘dwelling 
in possibility’, een verwijlen in mogelijkheden.228 Het is een ruimte waarin zich 
onvoorzien oorspronkelijk, ongekend materiaal kan voordoen.229 
 Deze inzichten in het moment van niet-weten, maken duidelijk wat 
de begeleider de dansers eigenlijk vraagt als ze hen voorstelt het dansen in de 
bewegingsexploratie en bij de tekst improviserend te ontwikkelen. Zij daagt hen 

225 De Spain 2003, pp. 36, 37.
226 Smith, Nancy Stark. “Life Scores.” Taken by Surprise. A Dance Improvisation Reader, Ann Cooper 

Albright, en David Gere, red. 2003, pp. 246, 247.
227 Foster 2003, pp. 3, 4.
228 Albright 2003, p. 260.
229 Smith 2003, pp. 246, 247.
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in feite uit zich los te maken van wat hen bekend is: hun gebruikelijke manier van 
bewegen, hun eerste ideeën bij en reacties op de tekst en zich vrij te voelen de score 
die zij heeft ontwikkeld los te laten. Ze vraagt hen de momenten van niet-weten 
rustig onder ogen te zien en te beschouwen als een ruimte waarin zich ongekende 
mogelijkheden voordoen. Zij geeft hen gelegenheid nieuwe bewegingsmogelijkheden 
te ontdekken, een nieuw beeld te krijgen bij en een nieuwe verhouding tot de tekst 
en alles wat deze bij hen oproept. Zo geeft ze hen de mogelijkheid zichzelf en anderen 
nieuwe verhalen te vertellen. 

4.5.3 Mediale en fenomenale ervaring
De begeleider vraagt de dansers heen en weer te gaan tussen het vormgeven in dans 
en het waarnemen wat gebeurt. Ze wil hen ook attent maken op de mogelijkheid 
‘mee te gaan met het momentum van de beweging’ en puur in beweging te ‘zijn’. 
 Wanneer De Spain verheldert wat tijdens het improviseren gebeurt, 
onderscheidt hij drie ‘ik-posities’. Het ene ‘ik’ is interactie met de elementen van de 
improvisatie, het andere ‘ik’ is aanwezig als een soort ongeïdentificeerde waarnemer 
van wat er gebeurt, weer een ander ‘ik’ ondergaat de beweging en wat daarin 
opkomt.230 Tijdens het dansen gaat de danser heen en weer tussen deze posities. Er 
zijn echter momenten waarin ze tegelijkertijd actief lijken te zijn. De Spain omschrijft 
een dergelijk moment als volgt: 

‘… is singing itself as I’m moving. I don’t know whether it’s me that’s doing the 
singing, or whether, in fact, what I probably think it is, is that something is 
singing through me. There’s the question of allowing myself to be a conduit for 
that. And at the same time, I’m noticing that I can be responsive to that song in 
some way.’231

Foster beschrijft het improviseren als een zich razendsnel afspelend proces waarin 
men het ene moment bedenkt wat men gaat doen en dat onmiddellijk uitvoert. Op 
andere momenten echter gaat de actie sneller dan het bewustzijn kan registreren. Op 
weer andere valt het bedenken samen met de uitvoering van de beweging. Zij ziet in 
dit laatste een parallel met de grammaticale categorie van de middle voice. 
 Foster en De Spain duiden beiden op momenten dat de danser ervaart deel 
uit te maken van een gebeuren waarin ze tegelijkertijd zowel bewegen en bewogen 
worden als waarnemen en antwoorden op hetgeen gebeurt. Geïnspireerd door de 
door Foster gebruikte term middle voice noem ik dat een ‘mediale ervaring’. In 
de omschrijving die De Spain en Foster geven, lijken ook beelden, gevoelens en 

230 De Spain 2003, p. 29.
231 Ibidem, pp. 36, 37.
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associaties weg te vallen en alleen de ervaring van beweging over te blijven. Preston-
Dunlop omschrijft een dergelijk moment in termen van tijd en ruimte, als een 
ervaring van constant worden: ‘… niet ik was, niet ik zal zijn, niet ik was er, niet ik 
zal er zijn, maar ik ben er’. Het zijn momenten waarop men ruimte ervaart als ‘het 
hier en het daar, als mijn ruimte en niet-mijn ruimte.’ Zij reserveert hiervoor de term: 
fenomenale ervaring.232

Wanneer de begeleider de dansers vraagt af te wisselen tussen vormgeven in dans en 
waarnemen wat het dansen oproept, vraagt zij hen dus af te wisselen tussen de ik-
positie van het regisseren en die van het waarnemen. Wanneer zij hen attent maakt 
op de mogelijkheid mee te gaan in de beweging laat ze hen kennismaken met de ik-
positie van het ondergaan. Door hen die drie posities te laten kennen, blijkt ze hen 
voor te bereiden op de mogelijkheid van een mediale ervaring. Als zij hen focust op 
de sensatie van de beweging, lijkt ze hen voor te bereiden op de mogelijkheid van 
een fenomenale ervaring. 

De begeleider merkt op dat de dansers soms zo opgaan in de beleving van 
beelden en gevoelens, dat het ‘lichaam erbij bungelt’ en zij vergeten wat tijdens het 
dansen wordt opgeroepen in dansbewegingen te articuleren. Wanneer dat gebeurt, 
vraagt zij hen dat wat zij ervaren in beweging vorm te geven. Dit kan ik als volgt 
begrijpen. In het ‘opgaan in de beleving’ verdwijnen de ik-posities van de waarnemer 
en degene die in interactie is met beweging, beelden, gevoelens, enzovoort. De danser 
lijkt wat gebeurt te ondergaan en ermee te versmelten. Als de begeleider vraagt wat 
ze beleven in beweging te articuleren, vraagt zij hen in feite niet alleen te ondergaan 
wat gebeurt, maar de ik-posities van handelen en waarnemen in te blijven nemen. Ze 
maakt hen attent op de mogelijkheid van een mediale ervaring als een waarin men 
niet versmelt met wat gebeurt, maar een tussenruimte laat bestaan tussen danser en 
beweging, tussen danser en wat de dans oproept. Zo komt de mediale ervaring naar 
voren als een ruimte waarin danser en danspartners zijn die ingaan op impulsen die 
zij elkaar geven, waarin ze elkaar bewegen, zich door de ander laten bewegen en deze 
bewegingen wederzijds beantwoorden.

De begeleider is vooral gericht op het dansen als een manier om de betekenis 
van een tekst te ontdekken. Zij stelt de hier genoemde aspecten van het improviseren 
niet expliciet aan de orde, maar laat de deelnemers er gaandeweg mee kennismaken. 
Ze weet dat zich tijdens het dansen dergelijke ervaringen kunnen voordoen, maar 
stuurt daar niet op aan.

232 Preston Dunlop 1998, pp. 83-85.
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Samengevat: 
Met behulp van de theorievorming van De Spain, Albright, Foster en Preston-Dunlop 
heb ik verhelderd met welke aspecten van het improviserend dansen de begeleider de 
deelnemers vertrouwd maakt. Zo blijkt ze hen te oefenen in de feedbackloop van het 
improviseren: het voortdurend afwisselen van vormgeven, aandacht geven aan wat 
in de dans aan indrukken wordt opgeroepen (attentional practice) en kiezen welke 
daarvan verder in dans tot uitdrukking te brengen. Het geheel van dansopdrachten, 
waarnemingsopdrachten en suggesties voor een volgende dans vormt in feite een 
externe feedbackloop waarmee de begeleider sturing geeft aan het verloop van de 
dansimprovisaties. In de interne feedbackloop hebben de dansers echter de vrijheid 
om de opeenvolgende dansopdrachten op eigen wijze in te vullen en om zelf te 
kiezen op welk van de indrukken zij hun aandacht zullen richten en verder zullen 
vormgeven. De door de begeleider ervaren spanning tussen sturing en vrijheid geven, 
heb ik dus kunnen verhelderen met de begrippen externe en interne feedbackloop. 

De vraag van de begeleider aan de deelnemers om niet van tevoren te 
bedenken hoe ze zullen gaan dansen heb ik verhelderd met het begrip ‘verwijlen 
in mogelijkheden’. Met deze vraag nodigt de begeleider de dansers in feite uit niet 
aan momenten van niet-weten-hoe-verder-te-gaan voorbij te gaan, maar ze te laten 
zijn. Ze vraagt hen deze te honoreren als momenten waarin zij de hun bekende 
bewegingsmogelijkheden, beelden en ideeën over hoe te dansen kunnen loslaten en 
openstaan voor oorspronkelijke, onvoorziene, hen nog niet bekende mogelijkheden 
tot bewegen, verbeelden en zich verhouden met de wereld om hen heen.

Met De Spain heb ik de feedbackloop van het improviseren benoemd als 
een heen en weer gaan tussen twee ik-posities: die van het regisseren en die van 
het waarnemen. Wanneer de begeleider de dansers attent maakt op de mogelijkheid 
mee te gaan in de beweging wijst zij hen op een derde ik-positie, namelijk die van 
het ondergaan. Zij blijkt hen daarmee voor te bereiden op de mogelijkheid van een 
mediale ervaring, een moment waarin zij tegelijkertijd actief en niet-actief betrokken 
zijn in de beweging, de dans kunnen waarnemen als een ‘het gebeurt’, een gebeuren 
waarop zij weer in beweging kunnen antwoorden. Zonder het met zoveel woorden 
te zeggen, bereidt ze hen daarmee ook voor op de mogelijkheid van een fenomenale 
ervaring, namelijk een waarin voor een moment beelden, gevoelens, herinneringen 
of associaties wegvallen en zij de dans puur als een beweging in het hier en nu van 
ruimte en tijd kunnen ervaren. 

4.6 Dans als spel met lichamelijke beperkingen en mogelijkheden

Iedere dansstijl brengt een eigen benadering van het lichaam met zich mee en is van 
invloed op de verhouding tussen de deelnemers en de begeleider en de deelnemers 
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onderling.233 Als Foster een aantal dansstijlen op deze punten analyseert, onderscheidt 
ze een ideaal lichaam, een waargenomen lichaam en een gedemonstreerd lichaam. 

Het ideale lichaam is het lichaam zoals het er in het esthetische ideaal 
van de docent of choreograaf uit zou moeten zien. Iedere techniek heeft een eigen 
jargon, waarin soms letterlijk, soms met behulp van metaforen sleutelgebieden in het 
lichaam, de relaties ertussen en de gewenste wijze van bewegen worden aangegeven. 

Het waargenomen lichaam betreft het lichaam zoals dat door de danser 
wordt aangevoeld.

Het gedemonstreerde lichaam laat zichzelf zien in het lichaam van de docent, 
in dat van andere dansers of in de spiegel die men bij de meeste danstrainingen 
gebruikt. Als de danser in de spiegels kijkt, vergelijkt zij haar lichaam en dat van 
anderen met het ideaal dat door de docent vertegenwoordigd wordt en ziet of zij 
eraan voldoet of niet. Het waargenomen lichaam voldoet meestal niet aan het ideale 
lichaam. Dit is van invloed op de verhouding tussen danser, docent en andere 
dansers.234

Het ideale lichaam van het in de 17e eeuw aan de Europese hoven ontwikkelde 
klassieke ballet bijvoorbeeld, wordt gekleurd door het verlangen een droomwereld 
op te roepen. Het wordt gekenmerkt door lichtheid, precisie en lineaire vormen. 
Karakteristiek zijn de rechte rug en de zogenaamde port-de-bras, de manier waarop 
armen bewogen worden. De beweging is opwaarts gericht, de kracht die nodig is 
om de zwaartekracht te weerstaan wordt niet getoond. In de trainingen nemen 
de dansers hun lichaam veelal waar als te zwaar en hun bewegingen als niet recht 
genoeg. De dansers zien de docent als autoriteit die de norm stelt, de andere dansers 
als mensen met wie men de competitie aangaat. Zij zijn elkaars concurrenten in het 
bereiken van het ideaal.235 

De aan het begin van de 20e eeuw in de USA ontwikkelde dansstijl van Graham 
komt voort uit het verlangen de psychische beweegredenen van mensen tot 
uiting te brengen. Het ideale lichaam is dan een lichaam waarmee de danser via 
bewegingen met grote spierspanning heftige gevoelens tot uitdrukking brengt. 
Karakteristiek is de afwisseling van contraction en release van het bekken. Met de 
contraction graaft de danser diep in haar binnenste, met release laat zij wat zich daar 
voordoet los in de ruimte. De danser ervaart het waargenomen lichaam vaak als 
tekortschietend in articulatie van gevoelens. De docent helpt de danser het ideaal 
van de goede articulatie te bereiken.236 In de in laat 20e eeuw ontwikkelde dansstijl 

233 Foster 1997, pp. 235-257. 
234 Ibidem, pp. 237-238.
235 Ibidem, pp. 241-243.
236 Ibidem, pp. 246-248.
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van de contactimprovisatie zoekt men naar manieren om op te gaan in een min of 
meer onpersoonlijke beweging. Het ideale lichaam heeft gewicht en is momentous: 
aanwezig in het hier en nu. Men laat de fysieke massa van het lichaam in een stroom 
van bewegingen in nauw contact komen met die van een andere danser. Bewegingen 
als rollen, tillen, draaien zijn daarbij essentieel. Het lichaam wordt niet waargenomen 
als een persoonlijke identiteit, maar als een die zich in het spel van het geven en 
nemen van elkaars gewicht steeds weer anders voordoet. De docent demonstreert 
met zijn bewegingen hoe een lichaam wel of niet in de bewegingsstroom meekomt. 
Hij is een facilitator, iemand die voorwaarden schept waaronder de dansers hun spel 
met elkaar en met de zwaartekracht kunnen ontwikkelen. Er is geen aan anderen 
gedemonstreerd lichaam: het lichaam wordt immers waargenomen in het lijf-aan-
lijf-contact met andere dansers. De dansers ontwikkelen zich als zodanig door elkaar 
in het dansen te stimuleren het gewicht te laten gaan.237

Als de begeleider in haar beschrijving opmerkt dat zij de bewegingsmogelijkheden 
van de deelnemers wil vergroten, is dat een signaal over hoe zij het lichaam in dans 
benaderen wil. Dit wordt ook duidelijk in de manier waarop zij dansopdrachten 
aanzet en organiseert en in haar impliciet theoretische noties van dans als taal, dans 
als verbeelding en dans als improvisatie. Met behulp van de door Foster aangereikte 
termen wil ik in de volgende paragraaf de benadering van het lichaam in bibliodans 
verhelderen. 

4.6.1 Het ideale, waargenomen en gedemonstreerde lichaam in bibliodans
• Het ideale lichaam
Uit de presentatie van de begeleider en de verheldering van de impliciet theoretische 
noties komt het ideale lichaam in bibliodans naar voren als een lichaam dat in een 
spel van eindeloze variaties alle elementen die tot de dans behoren en de relaties 
daartussen onderzoekt: bewegingen, gebruik van ruimte, tijd en kracht, de daarin 
opkomende lichamelijke sensaties.238 Het ideale lichaam blijkt speels en attent te 
zijn, actief, maar ook ontvankelijk voor sensaties, beelden, gevoelens, herinneringen 
en intenties die zich in de beweging manifesteren.239 Het komt naar voren als een 
plaats waar dansers bewegingsgewoontes en –voorkeuren waarnemen, loslaten en 
nieuwe bewegingsmogelijkheden ontwikkelen, waar ze de mogelijkheden binnen 
hun lichamelijke beperkingen onderzoeken of overstijgen.240 Het is bijvoorbeeld 
een lichaam waarin kracht niet alleen op een zachte, maar ook op een felle, heftige 
manier wordt ingezet. Het is een plaats waar overgave mogelijk is aan een beweging 

237 Ibidem, pp. 252-253.
238 Zie wat de begeleider in 4.1 schrijft over de bewegingsexploratie. 
239 Zie 4.5.1 over de feedbackloop.
240 Zie 4.5.2 over ‘verwijlen in mogelijkheden’.
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die aan woorden, beelden en intenties voorbij is, waar men kan bewegen en bewogen 
worden en deel kan hebben aan een beweging die ‘gebeurt’.241 Het ideale lichaam 
wordt niet in een bepaalde vorm gemodelleerd, maar komt naar voren als een plaats 
waar beweging en beleving worden geïntegreerd.242 Het ideale lichaam blijkt de 
mogelijkheid in zich te dragen om Bijbelteksten te verbeelden en de relatie tussen 
de wereld van de tekst en die van de danser te onderzoeken.243 Het is een plaats waar 
men zich kan verbinden met de goddelijke dimensie van het bestaan.244 

• Het gedemonstreerde lichaam
Het lichaam blijkt in bibliodans zelden gedemonstreerd te worden. De begeleider 
gebruikt geen spiegels, doet geen bewegingen voor, de dansers laten zelden hun dans 
aan anderen zien.245 De dansers laten hun bewegingen niet demonstratief aan de 
begeleider of anderen zien. De begeleider neemt wel het lichaam waar zoals zich dat 
in de dans toont. In de bewegingsexploratie geeft zij op grond van haar waarnemingen 
feedback om de dansers te stimuleren hun houding en bewegingen in de richting 
van het door haar voorgestane ideaal te ontwikkelen. Dat doet zij niet wanneer de 
deelnemers dansen naar aanleiding van de tekst. Zo kan de verbinding tussen de 
wereld van de tekst en die van de danser zich ontwikkelen zonder interventie van de 
begeleider. De dansers hoeven zich niet te spiegelen aan een door haar gedemonstreerd 
ideaal lichaam of zich met elkaar te meten in het al of niet voldoen daaraan. Zij zijn 
mensen in wier gezelschap of samen met wie men speelt met de elementen van het 
ideale lichaam en met wie men de mogelijkheden ervan verkent en onderzoekt en de 
tekst in beweging omzet. 
 
• Het waargenomen lichaam
Onderzoek van Meinhard naar de vraag hoe in enkele dansstijlen in kerkelijke setting 
het vrouwelijk lichaam wordt geconstitueerd, geeft een inkijkje in hoe deelnemers aan 
een bibliodanssessie hun lichaam ervaren. Zij nemen hun lichaam bijvoorbeeld waar 
als ‘iets om van te genieten’, als een plek waar in de lichamelijke gewaarwordingen 
ook een aanvoelen van de beweging van andere deelnemers ontstaat of als een plaats 

241 Zie de beschrijving in 4.1 over het uitbreiden van het bewegingsvocabulaire.
242 Zie 4.5.3 over mediale en fenomenale ervaring.
243 Zie 3.5 over meaning en significance. 
244 Zie 4.4.2 over het representeren van de godheid. 
245 Als er sprake is van een dans in een liturgische setting is er wel sprake van een gedemonstreerd 

lichaam. Dan kan het volgens een van de deelnemers een medium zijn om iets van God 
zichtbaar te maken: ‘... in dem Moment gebrauch ich meinen ganzen Körper, um das sichtbar 
zu machen, worum es mir eigentlich geht, das kann frau [sic] doch eigentlich als ‘Auslegung’ 
betrachten. Frau probiert, es für andere Menschen sichtbar zu machen. Im ‘Sichtbar machen’ 
steckt etwas von der Ausrichtung auf Gott hin, denn frau ist dann selbst eine Art Medium – 
hoffentlich – so dass die Leute durch den Tanz etwas von Gott sehen.’ Meinhard 1992, p. 76.
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waar denken en voelen met elkaar in verbinding komen.246 Meinhard kijkt naar hoe 
de tekst, de relatie met het leven van alledag, de godsdienstige setting en de context 
van het dansen in een vrouwengroep van invloed zijn op hoe zij hun lichaam beleven. 

In de door Meinhard onderzochte bibliodansworkshop staat een tekst uit het 
Hooglied centraal. Naar aanleiding daarvan geeft een van de deelnemers meer dan 
gewoonlijk aandacht aan de bewegingen van haar heupen, waar ze eerder vanwege haar 
zware katholieke achtergrond moeite mee had.247 Omgekeerd kleurt de lichamelijke 
waarneming de interpretatie van de tekst: iemand merkt dat haar lichaam tijdens 
het dansen lichter aan gaat voelen, haar gevoel van treurigheid maakt plaats voor 
andere gevoelens en daardoor vallen haar bij een volgende lezing van de tekst andere 
woorden op dan daarvoor.248 Een van de dansers verwoordt de wederkerige dynamiek 
tussen tekst en lichaam: ‘Ich lasse den Text auf mich einwirken, und dann gestalte ich, 
gestalte ich um (neu) mit meinem Leib’.249 Meinhard zegt daarom dat de lichamelijke 
gewaarwording gerelativeerd wordt, doordat die in de context van een tekst staat. Zij 
vindt het zinvol 

‘von zwei “Texten’ (Text + Körper als Text) oder aber zwei ‘Körpern’ (Körper + 
Text als Körper) unterschiedlicher Art zu sprechen die auf eine sich vermittelnde 
Weise gelesen werden bzw. sich gegenseitig formen, statt ‘die Wahrheit’ in Körper 
oder Text auszusiedeln.’250

Op de vraag naar de relatie tussen hun lichaam in de dansworkshop en in het leven van 
alledag geven de geïnterviewde vrouwen uiteenlopende antwoorden. Voor sommigen 
speelt de moeite die zij in het dagelijks leven met hun lichaam hebben, bijvoorbeeld 
wegens een pijnlijke rug of een te dikke taille, door. Dit verhindert hen echter niet 
om met plezier te dansen. Ook anderen spreken over het verschil tussen het bewegen 
in de danssessie en in het leven van alledag. Zij geven bijvoorbeeld aan dat zij zich in 
het alledaagse leven angstiger bewegen dan in de danssessie of dat ze eraan moeten 
wennen dat het dansen niet onmiddellijk een doel dient. Het ‘angstvrij’ of ‘doelvrij’ 
dansen is voor hen een oefening in een voor hen ongebruikelijke manier om zich 
door de wereld te bewegen.251 Ook het experimenteren met lichaamshoudingen 
en bewegingskwaliteiten, bijvoorbeeld door in plaats van ‘verlegen’ ‘hooghartig’ te 
dansen, blijkt een manier te zijn om zich nieuwe manieren om zich te verhouden met 

246 Ibidem, pp. 66, 70, 75-77.
247 Ibidem, p. 99.
248 Ibidem, p. 81.
249 Ibidem, p. 81.
250 Ibidem, p. 81.
251 Ibidem, pp. 82-84.
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de omgeving eigen te maken.252 Door zich bewust te worden van haar lichamelijke 
sensaties wordt voor een andere danser duidelijk wat haar niet bevalt, komt zij haar 
grenzen in het contact met anderen op het spoor en kan zij erin oefenen deze aan 
te geven.253 Door te werken met haar lichaam zoals het is: gezet, in plaats van slank, 
gaat een ander vragen stellen bij een maatschappelijk geldend ideaalbeeld voor 
vrouwenlichamen.254

 Voor alle geïnterviewden is het dansen een manier om zaken die in hun 
actuele levenssituatie spelen, te verwerken of af te ronden. Frieda zegt bijvoorbeeld: 

 ‘In dem moment [sic], wenn ich tanze, versuche ich viel von meine alltäglichen 
Angelegenheiten da hineinzulegen… Ich komme dann sozusagen geheilt nach 
Hause, und ich kann etwas hinter mir lassen… Ich habe Erfahrungen darin 
äußern oder verarbeiten können, und die Energie die daraus hervorkommt, die 
nehme ich wieder mit.’255

Het feit dat dansers zaken uit het alledaagse leven afronden en nieuwe 
bewegingsmogelijkheden, instellingen en verhoudingswijzen uitproberen brengt 
Meinhard ertoe te spreken van de transformatieve mogelijkheden van het dansend 
lichaam.256 

Hoewel de deelnemers aarzelingen hebben om hun lichamelijke ervaringen te 
duiden als ervaringen die iets met God te maken hebben, doen zij toch uitspraken 
die het religieuze karakter ervan aanduiden. Voor een deelnemer is het dansen een 
zoeken naar levenszin en een oervertrouwen, dat zij vindt in de verbondenheid van 
haar lichaam met de grond.257 Een ander zegt: ‘Ich kann es viel mehr geschehen lassen 
und dann geschieht tatsächlich etwas wichtiges, das ich sogar mit den Namen Gottes 
verbinden würde…’258 Weer een ander laat zien met wat voor beweging zij zich voor 
God zou willen openstellen: ‘… dann hat das etwas mit erhobenen Rumpf und offenen 
Handen [sic] zu tun.’259 

Het onderzoek van Meinhard maakt duidelijk dat het waargenomen lichaam meer 
aspecten kent dan het ideale lichaam zoals dat uit de beschrijving van de begeleider 

252 Ibidem, p. 67.
253 Ibidem, pp. 67-68.
254 Ibidem, pp. 98-99, 132.
255 Ibidem, pp. 82-83. 
256 Ibidem, pp. 129-131. 
257 Ibidem, p. 73.
258 Ibidem, p. 68. 
259 Ibidem, p. 78. 
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naar voren komt. De vrouwen benoemen ook psychologische aspecten (de integratie 
van denken en voelen) en cultureel-maatschappelijke aspecten (de doorwerking van 
en verhouding met ideaalbeelden over vrouwenlichamen of over de manier waarop 
men zich in een kerkelijke setting hoort te bewegen). Daarnaast is er sprake van 
aarzeling om het lichaam te benoemen als een plaats waar een verbinding met de 
goddelijke dimensie kan ontstaan.  

Samengevat: 
Het ideale lichaam dat de begeleider in bibliodans presenteert is speels, attent 
en plooibaar in de zin dat de bewegingsmogelijkheden ervan kunnen worden 
uitgebreid. Het komt naar voren als een plaats waar de danser zich kan oefenen in 
voor haar ongebruikelijke manieren van bewegen. Het is een plaats waar verbeelding 
en gewaarwording samengaan en waar een brug geslagen wordt tussen de wereld van 
de tekst en die van de deelnemers. Het is een ruimte waarin zij verbinding kunnen 
zoeken met de goddelijke dimensie van het bestaan. De begeleider demonstreert 
het ideale lichaam niet, de dansers laten hun lichaam niet demonstratief aan de 
begeleider zien. De begeleider neemt wel waar in hoeverre de dansers het ideale 
lichaam in hun bewegingen tonen en geeft met name in de bewegingsexploraties 
instructies en feedback die hen in die richting sturen. De dansers hoeven zich niet 
met elkaar te meten ten opzichte van het ideaal. De bevindingen van Meinhard 
laten zien dat deelnemers aan een bibliodanssessie verschillende aspecten van dit 
ideaal in hun lichaam waarnemen. Zij merken dat het dansen naar aanleiding van 
de tekst ervaringen en waarnemingen organiseert. Zij ervaren het als een gebeuren 
waarin zij alledaagse levenssituaties afronden en verwerken en nieuwe mogelijkheden 
uitproberen om zich ermee te verhouden. Het blijkt voor hen een plaats te zijn waar 
verandering kan plaats vinden in de manier waarop zij zich bewegen, zowel in de 
danssessie, als in het leven van alledag. In het waargenomen lichaam komt volgens 
Meinhard dus de mogelijkheid tot transformatie naar voren. De dansers nemen ook 
waar dat lichaam en tekst elkaar wederzijds beïnvloeden. Deze waarneming benoemt 
Meinhard als intertekstuele lezing of interlichamelijke relatie van lichaam en tekst. 
Het onderzoek van Meinhard maakt ook duidelijk dat de deelnemers, anders dan de 
begeleider hoopt, met enige aarzeling spreken over hun lichaam als plaats waar zij iets 
van God kunnen ervaren of laten zien.

4.7 Dansen en zoeken naar betekenis

De begeleider ziet bibliodans als een manier om de deelnemers te helpen zoeken 
naar de betekenis van de tekst. In hoofdstuk 3 heb ik dit helpen zoeken naar 
betekenis verhelderd met behulp van theorievorming in de literatuurwetenschap. 
In dit hoofdstuk kijk ik ernaar vanuit het perspectief van theorievorming in de 



126

4. De dans

danswetenschap. In deze paragraaf kijk ik terug naar de resultaten van de verheldering 
van de impliciet theoretische noties over dans en formuleer op basis daarvan hoe de 
door de begeleider gekozen dansstijl bijdraagt aan het zoeken naar betekenis. 

4.7.1 Belichaamde betekenis
In The Meaning of the Body verheldert Johnson op welke manier het lichaam een 
rol speelt in het proces van betekenisgeving.260 Hij omschrijft betekenis als een 
dynamisch, zich steeds verder ontwikkelend proces dat ontstaat in de lichamelijke, 
beweeglijke interactie van een levend wezen met zijn omgeving.261 De interactie levert 
een stroom aan ervaringen op, waarin zich uiteenlopende patronen, kwaliteiten, 
beelden en gevoelens voordoen die men zich meestal maar half bewust is. Johnson 
noemt dit de immanente, belichaamde betekenis (embodied meaning).262 In de 
belichaamde betekenis vervlechten zich de kwaliteiten of hoedanigheden van de 
omgeving met de sensomotorische capaciteiten van degene die zich daarin beweegt 
en er zich ermee verhoudt. De immanente, belichaamde betekenis is niet willekeurig. 
De omgeving laat bepaalde interacties en dus ook betekenissen toe en andere niet. 
Johnson duidt dit aan met het begrip affordance. Hoe de omgeving aanvoelt, de 
vitality-affect contour ervan en de snelle beoordeling van het effect van de interactie in 
de emoties zijn dus niet willekeurig maar gerelateerd aan de kenmerken, de affordance 
van de omgeving: ‘Ik ben bang, want de situatie is, met deze man die een geweer op 
mij richt, bedreigend.’263

 Mensen ontwikkelen hun vermogen tot betekenisgeving door steeds opnieuw 
in interactie te gaan met onderscheiden omgevingen en de kwaliteiten daarvan aan te 
voelen.264 Naast een zich steeds verder ontwikkelend sensomotorisch en kinesthetisch 
vermogen speelt bij de ontwikkeling van het vermogen tot betekenisgeving ook taal 
een rol, of het nu woord-taal is of de taal van muziek, dans of beelden. Taal helpt 
de aangevoelde, immanente betekenis tot een meer bewuste, reflectieve betekenis te 
ontwikkelen. De reflectieve betekenis is niet willekeurig. Iemand die de reflectieve 
betekenis tot uitdrukking wil brengen zoekt naar klanken, beelden, bewegingen of 
woorden die bij de belichaamde betekenis passen. Heeft men die gevonden dan toetst 
men de juistheid ervan weer aan de immanente, belichaamde betekenis, aan wat 
men heeft aangevoeld. 265 De immanente, belichaamde, aangevoelde betekenis en de 

260 Johnson 2007.
261 Ibidem, pp. 20, 25, 27.
262 Ibidem, pp. 9, 11, 17, 25, 51.
263 Ibidem, pp. 46-47, 67
264 Ibidem, pp. 46, 73.
265 Ibidem, pp. 46, 82-83. Hiermee sluit Johnson zich aan bij Gendlins theorie over de verbinding 

van lichaamservaring en taal, die deze heeft uitgewerkt in een methode die bekend staat onder de 
naam ‘focussen’. Gendlin, Eugene. Focussen. Gevoel en je lijf. Haarlem, De Toorts, 1989.
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expliciete, formele uitdrukking daarvan in een woord, beeld, klank of beweging zijn 
steeds met elkaar verbonden. De expliciete betekenis is wel gebaseerd op een keuze. 
In de belichaamde betekenis voelt iemand het geheel van de situatie, de Gestalt, 
ervan aan. Door bepaalde woorden te kiezen selecteert men een bepaald aspect van 
de Gestalt van de ervaring, bijvoorbeeld de emotionele, praktische of intellectuele. 
Andere aspecten laat men liggen. Als men de opgeroepen gevoelens tot uiting brengt, 
benadrukt men de emotionele aspecten. De praktische aspecten komen naar voren 
als men het resultaat of het belang van de situatie aangeeft, de intellectuele als men 
onderscheidingen, associaties en de verbinding met andere gedachten onder woorden 
brengt.266

Betekenis wordt volgens Johnson dus in de lichamelijke interactie met de omgeving 
geboren. Betekenis is in de eerste plaats belichaamd en immanent.267 Het omvat 
een lichamelijk, kinesthetisch aanvoelen van de vitality-affect contour en een snelle 
beoordeling ervan in de emotie die men ervaart. De immanente betekenis is niet 
willekeurig maar gebaseerd op de affordance van de omgeving, namelijk dat wat de 
omgeving aan betekenisgeving toestaat. Op de drempel van het bewustzijn ontstaan, 
wordt de immanente belichaamde betekenis bewust gemaakt en verder ontwikkeld 
met behulp van woorden of andere symbolische uitingen. De woorden, symbolen, 
beelden of bewegingen die men daarvoor kiest staan niet los van de belichaamde, 
immanente betekenis. Uit de Gestalt van de immanente betekenis kiest men een 
aspect om tot uitdrukking te brengen. Vervolgens kiest men zorgvuldig woorden 
of beelden en toetst of ze dat aspect van de immanente betekenis goed weergeven. 
Immanente, belichaamde en expliciete betekenis zijn als de keerzijden van de munt 
van de lichamelijke interactie met de omgeving. 

266 Ibidem, pp. 74, 267.
267 Johnson wekt de indruk de immanente, belichaamde betekenis te zien als vrij van culturele 

invloeden. Het is de vraag of dit klopt. Lichaamshouding en -beleving worden beïnvloed door 
de culturele omgeving. Dat is zeker het geval in bibliodans waar men werkt met teksten die 
cultureel bepaald zijn, in de cultuur van de dansers hebben doorgewerkt en van invloed zijn 
op hun lichaamsbeleving. Zie bijvoorbeeld de door de begeleider waargenomen opvatting dat 
men in een heilig geachte ruimte niet fel mag bewegen. De immanente betekenis zal dus zeker 
cultureel bepaald zijn. Tegelijkertijd is de dans waarin deze betekenis ontstaat ook de plek waar 
deze ‘ontdaan’ kan worden. Op het moment dat de danser gaat waarnemen wat het effect is 
van de dans op sensaties en affecties, opent zich de mogelijkheid om in verzet te komen tegen 
de cultureel bepaalde invloed van de tekst. Een gevoel van ongemak kan daarvoor de aanlei-
ding zijn. Ook wanneer een danser in het niet-weten van het improviseren loskomt van zijn 
conditioneringen ontstaat een dergelijke ruimte. Zie wat Meinhard naar voren brengt over het 
doorbreken van beelden van vrouwelijkheid, maar ook de analyse van Schaffman over hoe in 
Contact-Improvisation de metafoor van vallen = falen ter discussie komt te staan. Schaffman, 
Karen. “Weighting Metaphors.” Taken by Surprise. A Dance Improvisation Reader, Ann Cooper 
Albright, en Gere, red. Middleton, Wesleyan University Press, 2003, pp. 197-202.
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Vanuit deze theorievorming kijk ik naar de beschrijving van de eerste sessie bij psalm 
139 en verhelder ik hoe de begeleider de deelnemers meeneemt in een proces van 
betekenisgeving. Met de opdracht om te dansen naar aanleiding van ‘Gij omgeeft mij 
van voren en van achteren en Gij legt uw hand op mij…’, nodigt zij de dansers uit 
een interactie aan te gaan met een door de tekst gevormde omgeving. In de interne 
feedbackloop van het improviseren ontstaat een immanente, belichaamde betekenis 
die de deelnemers ervaren in hun sensaties en affecties. Deze kunnen uiteenlopen 
van: ‘Tintelend en opwindend’, ‘Ik krijg er de kriebels van’, ‘Het voelt als een tweede 
huid’ tot: ‘Het komt allemaal wel heel dicht op de huid’. Er ontstaat een begin 
van een meer bewuste, reflectieve betekenis als zij opmerken welke associaties of 
herinneringen in de dans mee resoneren en zij het verdere verloop van de dans 
daarmee kleuren. Het kan gaan om associaties met bijvoorbeeld ‘Het gevoel van toen 
ik verliefd werd op mijn partner’, ‘De verlegenheid die ik voel als me gevraagd wordt 
iets in het openbaar te zeggen’, ‘Zo voelt mijn favoriete zijden bloes aan’, ’Het doet 
me denken aan mijn allergie voor dekens’ of ‘Op mijn werk heb ik hetzelfde gevoel 
van op de huid gezeten te worden’. In de externe feedbackloop geeft de begeleider 
met de dansopdrachten bij de verzen 5 en 6 een aanzet tot het ontwikkelen van een 
immanente, belichaamde betekenis. Met haar reflectievragen lokt ze de deelnemers 
uit zich de immanente, belichaamde betekenis bewust te worden door hun sensaties 
en affecties te benoemen en hun associaties met ervaringen in hun dagelijks leven te 
verwoorden. Met haar opdracht in een volgende dans de verzen 7-10: ‘Waarheen zou 
ik vluchten… ook daar zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen’ 
vorm te geven, geeft zij de dansers de gelegenheid de expliciet gemaakte belichaamde 
betekenis van de tekst nog verder te ontwikkelen. Zij zet hen aan tot een nieuwe 
interactie met de ‘tekstomgeving’ die zij met deze bewustgemaakte betekenis kunnen 
kleuren. Hun nieuwe dans kan het karakter krijgen van een speels liefdesduet, een 
gevecht of een bang vluchten en achterna gezeten worden. Met de vraag de ervaringen 
die men in de loop van de sessie heeft opgedaan te verwoorden in een korte tekst 
helpt de begeleider de deelnemers het proces van betekenisgeving tot een voorlopig 
einde te brengen. Het proces van betekenisgeving kan namelijk ook na de danssessie 
verder gaan. Wat de begeleider benoemt als de ervaring die in het lichaam wordt 
opgeslagen, is in feite de immanente, belichaamde betekenis die de deelnemers zich 
ook buiten de context van de danssessie bewust kunnen worden, kunnen associëren 
met andere ervaringen en taal kunnen geven met andere woorden. 

De begeleider merkt op dat deelnemers soms opgaan in hun emoties en vraagt hen 
dan deze emoties in beweging vorm te geven. De Spain en Johnson helpen me dit 
te verhelderen. Op deze momenten ziet de begeleider in feite dat de deelnemers bij 
een immanente, belichaamde betekenis blijven en niet de stap maken naar een meer 
reflectieve. Wanneer zij hen vraagt deze emoties in beweging vorm te geven helpt zij 
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hen de ik-positie van waarnemer en regisseur in te nemen. Zij vraagt hen de emoties 
niet te ondergaan, maar waar te nemen en vorm te geven. Zo vraagt ze hen tot een 
meer reflectieve betekenis te komen. Zij merkt ook op dat sommige deelnemers 
het moeilijk vinden om hun ervaring te verwoorden of daartegen zelfs weerstand 
hebben. Ze lijken volgens haar liever bij hun innerlijke ervaring te blijven en niet 
te willen gaan denken. Een andere verklaring voor de weerstand zou kunnen zijn 
dat deelnemers het moeilijk vinden om uit het geheel, de Gestalt van de immanente 
betekenis, een keuze te maken. Met een vraag als: ‘Laat woorden opkomen uit de 
ervaring van de dans’ lijkt de begeleider de dansers te willen helpen de kloof tussen de 
als geheel ervaren belichaamde betekenis en een meer specifieke, expliciet reflectieve 
betekenis te overbruggen. Ook met de vraag om dat wat ze gedurende de danssessie 
ervaren in korte poëtische teksten (‘elfjes’) weer te geven, nodigt ze de deelnemers uit 
deze kloof te overbruggen. Zo ontstaan teksten als: 

Lijf
Bewegend, voelend
Neemt ruimte in
Mag ik er zijn? 
Geschenk

Boek
Van voorzienigheid
Wordt levend geschrift
Ik lees, God is
Collega*

Hiermee geeft de begeleider de deelnemers bovendien de mogelijkheid niet alleen 
de belichaamde, maar ook de meer reflectieve betekenis te laten doorwerken na de 
danssessie.

4.7.2 Dansen en zoeken naar betekenis
Het proces van betekenisgeving dat de begeleider bij de deelnemers met haar programma-
ontwerp op gang wil brengen, blijkt als volgt te kunnen worden weergegeven.

Als een dansdocent maakt zij hen vertrouwd met de taal van de dans 
door hen in de zogenaamde bewegingsexploraties in een spel met de verschillende 
bewegingselementen syntaxis en zeggingskracht van de dans te laten onderzoeken. 
Zo geeft ze hen de gelegenheid een eigen danstaal te ontwikkelen en schept ze de 
voorwaarde om dansend betekenis te kunnen vinden. 

* Meer teksten van deelnemers zijn te vinden op SURFdrive.
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Als een choreograaf ontwerpt de begeleider dansopdrachten op basis van 
een ordening van door haar in het lichamelijke brondomein van de tekst gevonden 
bewegingselementen. Hiermee geeft ze de deelnemers de aanzet tot een dans waarin 
zij delen van de tekst door imitation, resemblance en replication kunnen representeren. 
De dansopdrachten zijn improvisatieopdrachten waarmee ze bij de deelnemers een 
interne feedbackloop op gang brengt van actief verbeelden van tekstelementen en 
ontvankelijk gewaarworden van sensaties, beelden, sferen, gevoelens, herinneringen 
die het dansen naar aanleiding van de tekst oproept. In het improviserend dansen 
wisselen de deelnemers de ik-posities van regisseur en waarnemer van hun dansen af. 
In de interne feedbackloop ontstaat een immanente, belichaamde betekenis: een geheel 
van lichamelijke sensaties en affecties (de vitality-affect contour). Op basis van wat zij 
hebben waargenomen (attentional practice) kiezen de deelnemers razendsnel wat zij in 
het vervolg van hun dans zullen vormgeven. Doordat zij wat zij hebben waargenomen 
actief vormgeven in hun eigen danstaal, ontluikt een meer reflectieve betekenis. 

De begeleider helpt de deelnemers een reflectieve betekenis van de tekst te 
ontwikkelen in een spanningsveld tussen sturing en vrijheid geven. Als zij merkt dat 
de dansers opgaan in gevoelens nodigt zij hen uit de ik-positie van het waarnemen 
en regisseren weer in te nemen en een meer reflectieve houding in het gebeuren aan 
te nemen. Met de externe feedbackloop die in het programmaontwerp gestalte krijgt, 
geeft zij sturing. Zij kiest tekstelementen, geeft suggesties voor de representatiewijzen 
en een aandachtspunt voor de reflectie na het dansen. De interne feedbackloop 
onttrekt zich aan haar waarneming. Daar hebben de deelnemers de vrijheid de 
dansopdrachten op eigen manier in te vullen en zelf te kiezen welk aspect van de 
belichaamde betekenis zij verder zullen ontwikkelen. Ook wanneer de deelnemers in 
kleine groepjes uitwisselen wat zij in de dans ervaren, kunnen zij los van de aansturing 
door de begeleider, de betekenis verwoorden die het dansen naar aanleiding van de 
tekst voor hen heeft gekregen. 

Door te werken met improvisatieopdrachten maakt de begeleider de 
deelnemers vertrouwd met het idee dat het moment van niet-weten-van-hoe-verder-
te-gaan een ruimte is waarin zich onvoorziene mogelijkheden kunnen voordoen. 
In het niet van tevoren bedenken van de dans blijkt een ruimte te kunnen ontstaan 
waarin de deelnemers bewegingsgewoontes kunnen doorbreken en vertrouwde 
beelden kunnen transformeren. De begeleider nodigt de deelnemers uit wat hen 
bekend is te laten voor wat het is en zich open te stellen voor ongebruikelijke 
bewegingsmogelijkheden, onbekende beelden en nieuwe associaties.
  Met opmerkingen om zich te laten meenemen door de beweging wijst ze 
hen op subtiele wijze op de mogelijkheid van een mediale of fenomenale ervaring. 
Ook in deze ervaring komt betekenis tot stand. Deze wordt gekenmerkt door een 
wegvallen van beelden en associaties en door een puur in beweging ‘zijn’. Hij is 
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anders dan de weinig reflectieve, immanente, belichaamde betekenis die men vooral 
ondergaat, maar ook anders dan de reflectieve betekenis waarin het ik van de danser 
de positie van waarnemer en regisseur inneemt. Het is een moment waarop actie en 
ontvankelijkheid samenkomen in een overgave aan bewegingen die men tegelijkertijd 
uitvoert en ondergaat, men in beweging ‘is’ en het dansen ‘gebeurt’. 

4.7.3 Dansen als vorm van lezen
De begeleider noemt het dansen naar aanleiding van Bijbelteksten ‘lezen op dansante 
wijze’. In deze paragraaf wil ik de resultaten uit dit hoofdstuk verbinden met die 
uit hoofdstuk 3 om te verhelderen op welke manier de dansstijl die de begeleider in 
bibliodans aanbiedt een vorm van lezen is. 

In hoofdstuk 3 stelde ik dat het proces van ideatie, het gebeuren waarin de lezer 
zich een beeld vormt van segmenten van de tekst, zich in het dansen voltrekt.268 
In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat dit gebeurt in een samenspel van 
begeleider en dansers. De begeleider doet suggesties voor een representatie van de 
tekst (imitation, resemblance, replication) die de dansers op eigen wijze invullen. In 
de interne feedbackloop maken zij door dansend de tekst te representeren en waar 
te nemen welke beelden daarvan bij hen opkomen (attentional practice) een begin 
met het ontwikkelen van de meaning ervan. Volgens Iser ontstaat betekenis in de 
zin van significance wanneer meaning wordt geabsorbeerd en ingelijfd in het bestaan 
van de lezer. In de interne feedbackloops in bibliodans krijgt de tekst een plaats in het 
lichaam van de dansers en blijkt er sprake te zijn van een letterlijke inlijving. Wanneer 
zij tijdens het dansen ervoor kiezen hun aandacht te richten op beelden, gevoelens 
en associaties met betrekking tot hun dagelijks leven, kunnen de deelnemers een 
begin maken met het ontwikkelen van de significance van de tekst. In de externe 
feedbackloop van het programma blijkt de begeleider hen met dansopdrachten naar 
aanleiding van opeenvolgende tekstsegmenten de gelegenheid te geven tot het 
ontwikkelen van een synthese tussen verschillende tekstsegmenten. De meaning die 
de deelnemers in de loop van het programma ontwikkelen staat niet los van, maar 
wordt gekleurd door de significance die zij in de interne feedbackloop beginnen te 
ontwikkelen en die zij op uitnodiging van de begeleider in de externe feedbackloop 
verwoorden. Meaning en significance blijken zich aan de dansers allereerst voor te 
doen als belichaamd en immanent. In de loop van het programma ontwikkelen 
zij een meer reflectieve betekenis. Dit gebeurt wanneer zij op eigen initiatief of 
aangestuurd door de begeleider de ik-posities van waarnemer en regisseur uitoefenen 
door hun attentional practice en door te kiezen welke thema’s die in de dans opkomen 
zij met woorden of dansbewegingen zullen vormgeven. 

268 Zie hoofdstuk 3.5 over de tekst als gesprekspartner.
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Met het stimuleren van het afwisselen van de ik-posities van waarnemen 
en regisseren blijkt de begeleider de dansers ook te helpen om tot een wederzijds 
contingente interactie met de tekst te komen: een gesprek waarin het eigen verhaal 
en dat van de tekst tot hun recht komen. De waarneming van wat in hen opkomt 
geeft de danser immers de mogelijkheid na te gaan wat voor hen vertrouwd, vreemd 
of uitdagend is in de tekst. De vraag om te improviseren blijkt een manier te zijn 
om de deelnemers te stimuleren recht te doen aan de tekst. De begeleider nodigt de 
deelnemers daarmee uit hun conditioneringen los te laten en zich open te stellen 
voor een gesprek met de tekst als een wereld van mogelijkheden waarin zich nieuwe, 
ongekende betekenissen kunnen voordoen. De betekenis die in interactie met de 
tekst ontstaat is echter niet willekeurig. In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat 
de compositie van repertoire en lege plekken in de tekst de lezer begrenzing aan en 
ruimte voor een eigen invulling biedt. Dit blijkt ook te gelden voor lezen als een 
lichamelijke interactie met de tekst. De affordance van de ‘tekstomgeving’ begrenst 
en geeft ruimte aan de vitality-affect contour, emoties en associaties van degene die 
zich in deze omgeving beweegt. 

In het vorige hoofdstuk sloot ik me aan bij het onderscheid dat Iser maakt tussen 
artistieke en esthetische activiteiten.269 Het artistieke omschrijft hij als scheppend en 
is volgens hem het domein van de auteur, het esthetische omschrijft hij als het her-
scheppen van de wereld die de auteur geschapen heeft en is het domein van de lezer. 
Met Iser omschreef ik de tekst als het product van artistieke activiteit van de auteur 
en het dansen van de deelnemers als een esthetische activiteit. Het werk van de 
begeleider omschreef ik als zowel artistiek als esthetisch. Op grond van de theoretische 
verheldering in dit hoofdstuk wil ik dit nuanceren. Wanneer de deelnemers dansen 
naar aanleiding van de tekst kiezen zij uit de door de auteur geschapen wereld 
elementen die ze uitvergroten, dansen vanuit een bepaald perspectief of zij voegen 
op basis van wat door de dans bij de tekst wordt opgeroepen, nieuwe elementen 
toe. Zo scheppen zij, op basis van de door de auteur geschapen wereld een nieuwe 
wereld, ze zijn om met Iser te spreken dus ook artistiek bezig. De activiteit van de 
auteur kent eenzelfde dubbelheid: als deze bij het scheppen van de nieuwe wereld 
van zijn tekst gebruik maakt van het repertoire van de hem omringende wereld 
is hij niet alleen scheppend, maar ook herscheppend en dus esthetisch bezig. De 
onderscheiding tussen artistiek en esthetisch lijkt me minder sterk te zijn dan Iser 
suggereert. Beide zijn momenten in een proces van vormgeven of dat nu in taal of in 
beweging gebeurt. Naast het herscheppen noemt Iser als kenmerk van de esthetische 
activiteit: de afwisseling tussen betrokken zijn bij de tekst en het afstand nemen ervan 
om te zien welk spel de tekst met de verwachtingen van de lezers speelt. Vanuit het 

269 Zie hoofdstuk 3.6 over de tekst als artistieke inspiratiebron.
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perspectief van de theoretische verheldering over het improviserend dansen kan ik 
dit zien als een afwisseling in de verschillende ik-posities. In het betrokken zijn op de 
tekst herken ik die van het ondergaan en regisseren: men laat sensaties, beeldvorming 
en gevoelens door de tekst beïnvloeden en kiest welke daarvan men zal thematiseren. 
In het afstand nemen herken ik de ik-positie van de waarnemer die kijkt wat de tekst 
oproept aan associaties en wat aanvoelt als bekend, vreemd of uitdagend. Wanneer 
dit proces zich afspeelt tijdens het dansen maakt het deel uit van een activiteit die 
zowel artistiek is als esthetisch. De afwisseling van betrokken zijn en afstand nemen 
hoort dus ook bij het artistieke domein.

De verheldering over de mogelijkheid die het dansen schept voor een mediale of 
fenomenale ervaring maakt duidelijk dat er zich tijdens het dansend lezen momenten 
kunnen voordoen die zich onttrekken aan het ontwikkelen van betekenis als meaning 
of significance. De begeleider ontwerpt het programma niet als een zoektocht naar 
dergelijke momenten, maar maakt de deelnemers wel attent op de mogelijkheid dat 
deze zich kunnen voordoen. Deze momenten van puur in beweging zijn, in het hier 
en nu van de dans zijn, van bewegen en bewogen worden, hebben niet het karakter 
van onbewuste, immanente betekenis: de danser is de ik-positie van het waarnemen 
niet kwijt. Het is ook geen bewuste reflectieve betekenis: de danser ervaart geen 
splitsing, maar een samengaan van de ik-posities van waarnemen, ondergaan en 
regisseren. Het is een betekenis met een geheel eigen kwaliteit.

Bovenstaande overwegingen kunnen opgaan voor het dansen met teksten van 
uiteenlopende aard. In bibliodans gaat het om teksten uit een godsdienstige traditie 
die worden gelezen in het kader van spirituele vorming. Hoe dit het dansend lezen 
van de teksten beïnvloedt, zal ik in het volgende hoofdstuk verhelderen.
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In dit hoofdstuk zoek ik een antwoord op de vraag hoe de begeleider dans en tekst 
inzet ten bate van de spirituele vorming van de deelnemers. Ik verhelder de uit 
haar beschrijving naar voren komende impliciet theoretische noties met begrippen 
uit de praktijk en de bestudering van christelijke spiritualiteit. Een aantal noties 
over tekst en dans die ik in de vorige hoofdstukken verhelderde vanuit literair 
wetenschappelijk en danswetenschappelijk perspectief, belicht ik nu vanuit 
christelijke spiritualiteitstudies. Zo veranker ik bibliodans als methode voor spirituele 
vorming in de christelijke traditie.

5. Spirituele vorming

5.1 Beschrijving van het voorbereidingsproces270

5.1.1 De voorbereidingen 
In augustus 2011 ben ik uitgenodigd een bibliodansworkshop te geven in het kader van 
een ‘Keilandweek’. Een Keilandweek vindt plaats op een camping op Terschelling en omvat 
een mengeling van kunstzinnige workshops en gebedsvieringen in een vakantieachtige 
setting. Er is ook ruim tijd om elkaar te ontmoeten en te genieten van het eiland. De 
weken worden georganiseerd door de stichting Kurk waarin zich mensen hebben verenigd 
die gefascineerd zijn door ‘de ruimte die ontstaat als je kunst met christelijke spiritualiteit 
kruist’.271 Er zijn workshops voor deelnemers van alle leeftijden. Het publiek bestaat uit 
mensen die ervaring hebben met werkvormen als bibliodrama en bibliodans als ook 
uit mensen die met dit soort werkvormen willen kennismaken. De deelnemers maken 
voornamelijk deel uit van protestantse of evangelische gemeenschappen of zijn betrokken 
bij de christelijke traditie zonder tot een bepaalde gemeenschap te behoren. Het programma 
duurt 3 uur en wordt gegeven in een tent met een houten vloer. Stichting Kurk heeft de 
week een thema meegegeven: ‘Licht op je voeten.’ Dit thema is uitgewerkt in een tekst 
op de site die dient als inspiratiebron voor de inhoud van de workshops. Alle woorden 
daarin nodigen uit tot bewegen en dansen. Mijn aandacht blijft haken bij het beeld van 
de pelgrim.272 Ik vermoed dat dit beeld de deelnemers van de Keilandweek aanspreekt. 

270 De gegevens die aan de basis liggen van deze beschrjiving zijn in te zien via SURFdrive.
271 “Wat is Keiland?” www.keiland.nl/wat-is-keiland. 
272 Ibidem.   zwoeg en zweet, 

Licht je voeten op   en sta af en toe even stil.
en ga op weg   Lichtvoetig of stampvoetend
open naar het licht van God. is de pelgrim op reis
Wandel en dans,   en steeds is er dat Licht. 
bid en zing,    Het Licht op je voeten.
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Het past ook bij de ambiance van de week: buiten zijn, weg van de gebruikelijke kaders, 
tijd nemen om je op een speelse, fysieke manier te verdiepen in religieuze thema’s. Uit 
de rijkdom aan pelgrimsliederen en -verhalen in de Bijbel kies ik voor psalm 84. De 
pelgrimage naar het huis van God wordt in gang gezet door het verlangen van de ik-
figuur. Daarom geef ik de workshop de titel ‘Pelgrimeren met je verlangen’. 

1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Van de Korachieten, een psalm. 

2 Hoe lieflijk is uw woning, 
HEER van de hemelse machten. 

3 Van verlangen smacht mijn ziel 
naar de voorhoven van de HEER. 

Mijn hart en mijn lijf roepen 
om de levende God. 

4 Zelfs de mus vindt een huis 
en de zwaluw een nest 

waarin ze haar jongen neerlegt, 
bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, 

mijn koning en mijn God. 
5 Gelukkig wie wonen in uw huis, 

gedurig mogen zij u loven. 

6 Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, 
met in hun hart de wegen naar u. 

7 Trekken zij door een dal van dorheid, 
het verandert voor hen in een oase; 

rijke zegen daalt als regen neer. 
8 Steeds krachtiger gaan zij voort 

om in Sion voor God te verschijnen. 

9 HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, 
luister naar mij, God van Jakob. 

10 God, ons schild, zie naar ons om, 
sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. 

11 Beter één dag in uw voorhoven 
dan duizend dagen daarbuiten, 

beter op de drempel van Gods huis 
dan wonen in de tenten der goddelozen. 
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12 Want God, de HEER, is een zon en een schild. 
Genade en glorie schenkt de HEER, 

zijn weldaden weigert hij niet 
aan wie onbevangen op weg gaan. 

13 HEER van de hemelse machten, 
gelukkig de mens die op u vertrouwt.273 

• Begeleider en spiritualiteit
Ik sluit me van harte aan bij waar men in Keiland voor staat: het zoeken naar ‘de ruimte 
die ontstaat als je kunst met christelijke spiritualiteit kruist’. Bibliodans is voor mij een 
goede manier om mijn spiritualiteit te voeden en te ontwikkelen. Vaak vallen me tijdens 
het dansen naar aanleiding van Bijbelteksten en in het navoelen van wat dat bij me 
oproept, inzichten toe over de manier waarop ik met mezelf, anderen, mijn omgeving of 
met God omga. Soms doen zich tijdens het dansen momenten voor waarin inspanningen, 
gedachten, gevoelens, beelden wegvallen en ik het gevoel krijg ‘beweging te zijn’, ‘te zijn’, 
’tegelijkertijd te bewegen en bewogen te worden’. Het zijn momenten die ik associeer met 
de naam van God ‘Ik ben’ en met een woordeloos en voorbij aan woorden en beelden ‘met 
God zijn’. Het geven van bibliodansworkshops is voor mij een manier om met anderen te 
delen wat dansen kan bijdragen aan iemands spirituele ontwikkeling. 

Spiritualiteit gaat voor mij over de manier waarop ik omga met mezelf, 
anderen, mijn omgeving en met de goddelijke dimensie van mijn bestaan. Bijbelteksten 
reiken mij woorden, beelden of thema’s aan met behulp waarvan ik me daarover kan 
bezinnen. Ze richten mijn aandacht op mijn omgang met God en hoe die samenhangt 
met de manier waarop ik me met mijzelf en anderen verhoud. Bijbelteksten geven me taal 
om met anderen over bepaalde thema’s die daarin oplichten te spreken en de intimiteit 
ervan te bewaren. Het dansen is een manier om me iedere keer weer met al mijn vezels, 
actief en ontvankelijk open te stellen voor wat vanuit de tekst op me toekomt, voor de 
mensen met wie ik dans en voor de goddelijke bron van mijn bestaan. Het is een manier 
om me te laten verrassen door nieuwe inzichten en ongekende ervaringen. Ik hoop dat 
een bibliodanssessie ook de deelnemers helpt zichzelf, de tekst, andere deelnemers en de 
goddelijke dimensie van hun bestaan aandachtig te benaderen. Ik hoop dat zij zich al 
improviserend een houding eigen maken van openheid voor wat zich onverwacht en 
onvoorzien daarin voordoet. En dat zij momenten zullen meemaken waarin zij ervaren 
door God aangeraakt en gezegend te worden en in beweging met God te zijn. 
 
Bij het ontwerpen van een programma doen zich verschillende vragen en keuzemomenten 
aan me voor. Er is een samenhang tussen de manier waarop men zich met God verhoudt 

273 Bijbel met deuterocanonieke boeken. De Nieuwe Bijbelvertaling. Heerenveen, Uitgeverij NBG, 
2004, Psalm 84.
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en die waarop men omgaat met zichzelf, anderen of de omgeving. Afhankelijk van de 
doelgroep, van wat bij hen leeft en van wat zij zich voorstellen bij het meedoen aan een 
workshop, moet ik kiezen op welk aspect ik de aandacht zal richten. Kies ik ervoor de 
aandacht te richten op de omgang met God, dan komen vragen op als: zal ik hen deze 
betrokkenheid alleen impliciet laten onderzoeken in het dansen of zal ik hen ook vragen 
deze in de uitwisseling expliciet ter sprake brengen? Zal ik het aan de deelnemers overlaten 
de omgang met God ter sprake te brengen of zal ik hen, als ze dat niet doen, daartoe toch 
uitnodigen? Met welke namen zal ik God dan noemen? Voor sommigen immers is het 
woord God op zich al beladen, anderen hebben moeite met mannelijke beelden van God. 
Zal ik de aandacht richten op het ontwikkelen van inzicht hierin of zal ik ook gelegenheid 
geven tot een zich richten op God in een gedanste vorm van gebed? Zal ik hen met een 
oefening in het zoeken naar een ‘meegaan in de beweging’ erop opmerkzaam maken dat 
zich momenten kunnen voordoen dat er ‘alleen een zijn in beweging’ is? Hoe kan ik 
omgaan met het spanningsveld tussen de betekenis die ik zelf ontdek in wat tijdens de sessie 
gebeurt en de betekenis die zij eraan geven? Als zich een moment voordoet dat ik met de 
naam van God kan verbinden – is het dan gepast om dat in te brengen of niet? Ik wil niet 
dat zij de betekenis die ik ontwaar zien als dé betekenis van de tekst. Ook met betrekking 
tot de goddelijke dimensie doen zich vragen en spanningsvelden voor. Ik hoop dat ‘hemel 
en aarde elkaar zullen raken’, dat de deelnemers iets zullen meemaken van ‘door God 
aangeraakt en gezegend te worden’ of ‘in beweging met God te zijn’. Tegelijkertijd weet ik 
dat noch ik, noch zij beschikken over Gods aanwezigheid. Met de dansinstructies vraag 
ik hen een aspect van God, zoals dat in de tekst naar voren komt, te verbeelden en zo 
een plaats te geven in ruimte en tijd. Tegelijkertijd weet ik dat God niet is vast te leggen. 
Zowel met betrekking tot de deelnemers als met betrekking tot de goddelijke dimensie voel 
ik me staan in een spanningsveld van schroom en terughoudendheid en vrijmoedigheid. 

• Deelnemers en spiritualiteit
Omdat ik al eerder in het kader van een Keilandweek workshops heb gegeven, kan ik 
me een globaal beeld vormen van de spiritualiteit van de deelnemers. Ze maken deel 
uit van een beweging waarin men zoekt naar een doorleefd, persoonlijk geloof, zonder 
de maatschappelijke dimensie ervan te vergeten. Ze zoeken naar manieren om hun 
spiritualiteit te ontwikkelen en vinden het belangrijk hun kinderen in het geloof op te 
voeden. Ze vinden kennis over het geloof belangrijk, maar willen ook graag dat hun 
beleving wordt aangesproken. Bij hen leven uiteenlopende beelden van God, zowel 
persoonlijke als onpersoonlijke. Sommigen zoeken naar manieren om het eenzijdig 
mannelijke beeld van God te doorbreken. 

Mijn vorming in de Ignatiaanse traditie van spiritueel begeleiden, hebben 
mij gevoelig gemaakt voor ‘verlangen’ als motor voor spirituele ontwikkeling.274 In veel 

274 Loyola, Ignatius van. Geestelijke Oefeningen. Vertaald door Mark Rotsaert. Baarn, Gooi en Sticht, 
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mensen leeft een verlangen dat hen kan openen voor ‘wat van de andere kant komt’. Soms 
is het verlangen ondergesneeuwd in de drukte van het bestaan en komt het alleen aan 
het licht als een vage onrust en ontevredenheid. Soms leeft het als een uitgesproken zoeken 
naar een aandachtige levenshouding of een spirituele ervaring.275 Ik hoop de deelnemers 
bewust te maken van datgene waarnaar zij verlangen, wil hen gelegenheid geven hun 
verlangen te onderzoeken en te verdiepen door de aandacht te richten op de goddelijke 
dimensie erin. Met de tekst reik ik uiteenlopende beelden aan om hun betrokkenheid 
op God te verkennen en met hun verlangen in verband te brengen. Met de keuze voor 
deze tekst sluit ik aan bij de uiteenlopende beelden van God die bij de deelnemers leven. 
In de psalm zijn immers zowel persoonlijke als niet-persoonlijke beelden voor God te 
vinden. De tekst spreekt op een heel lichamelijke manier over verlangen. Het op weg 
gaan naar de ‘woning van God’ is een beweging die in gang gezet wordt door een in het 
lichaam waargenomen verlangen: ‘mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God’. De 
lichamelijke en beeldende taal van de tekst inspireren tot dansopdrachten, die de beleving 
van de deelnemers wakker kunnen maken. 

• Verkenning van de tekst met het oog op de spiritualiteit van de deelnemers
Het thema ‘pelgrimeren met je verlangen’ kleurt mijn verkenning van de tekst. Ik 
onderscheid datgene waarnaar verlangd wordt, de beweging van het verlangen, het 
gaan van een weg ermee, hulpmiddelen en obstakels daarbij. Ik zoek beelden die de 
deelnemers kunnen helpen hun verlangen te benoemen en vind: woning, plaats voor 
jongen, nest, toevlucht, oase, kracht, schild, zon, regen, vertrouwen. Ik ga na welke 
woorden de beweging van verlangen tot uitdrukking brengen: smachten, roepen, vinden, 
neerleggen, wonen, loven, toevlucht zoeken, trekken, voortgaan, onbevangen op weg gaan, 
vertrouwen. Voor de obstakels op de weg vind ik naast het beeld van het wonen in de 
tenten van de goddelozen dat van het dal van dorheid. Voor de hulpmiddelen vind ik 
woorden als regen, kracht en zegen. 

Het ‘pelgrimeren met het verlangen’ is in de tekst aanwezig als een thema met 
variaties. De ene keer is het verwoord in een beeld: het is als een vogel die een nest zoekt 
voor haar jongen. Een andere keer wordt het geschilderd in termen van een ontwikkeling: 
een dor dal verandert in een oase. Weer een andere keer krijgt het vorm in een keuze 
tussen twee tegengestelden: het verlangen op de drempel van Gods huis te verblijven of in 
de tenten van de goddelozen. 

Wat betreft de relaties in de tekst: de dichter spreekt in de verzen 2, 4-6, 9-11 en 
13 tot God, maar onderbreekt dit in de verzen 3, 7-8 en 12 om tot anderen te spreken. 

z.j., pp. 58, 62, 68; Andriessen, Herman. Oorspronkelijk bestaan. Geestelijke begeleiding in onze 
tijd. Baarn, Gooi en Sticht, 1996, pp. 149-158.

275 Schreurs noemt dit ‘spiritualiteit in ballingschap’. Schreurs, Agneta. Psychotherapie en 
Spiritualiteit. Integratie van de spirituele dimensie in de therapeutische praktijk. Assen, Koninklijke 
Van Gorcum, 2001, p. 45.
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Tot wie spreekt hij dan? Tot zichzelf? Tot de gemeenschap door wie hij omringd is? De 
tekst geeft er geen uitsluitsel over. De opbouw laat een afwisseling zien tussen gebed 
(spreken tot God) en ‘overweging’ (spreken tot zichzelf ) of ‘verkondiging of getuigenis 
geven’ (spreken tot anderen). De woorden die een invulling geven aan het ‘gelukkig…’ 
laten wederkerigheid in de relatie tussen mens en God zien. Het wonen en loven worden 
beschreven als een gunst van God (‘mogen’ in vers 5), het toevlucht zoeken met in het hart 
de weg naar God, als een activiteit van de mens (vers 7-8). Dat laatste geldt ook voor 
vers 13: vertrouwen is een activiteit van de mens. Het ‘Gelukkig wie bij U hun toevlucht 
zoeken…’ lijkt de plaats te zijn waar de dichter de lezer hebben wil: een vol vertrouwen 
op weg gaan naar Gods huis.

De elementen van het thema neem ik als uitgangspunt voor de opbouw van de workshop. 
In de eerste dansen kunnen de deelnemers zich beelden uit de tekst eigen maken die 
datgene waarnaar zij verlangen en hoe zij ernaar verlangen een naam geven. In een 
volgend deel kunnen zij met behulp van het beeld van het dorre dal dat in een oase 
verandert, onderzoeken door welke kracht een obstakel op de weg van hun verlangen 
verandert in een hulpmiddel. Ook de verschillende relaties waarvan de tekst spreekt geef 
ik een plaats in de opbouw. Het spreken met zichzelf lok ik uit door te vragen naar wat 
ze in de dans hebben beleefd en naar waar dat met hun dagelijkse leven verbonden is, het 
gebed tot God door aanwijzingen voor een dans naar aanleiding van de gebedsteksten en 
het spreken tot anderen door dansopdrachten waarin zij kunnen verbeelden hoe zij God 
in de dansen naar aanleiding van de tekst hebben leren kennen. 

• Het ontwerpen van dansopdrachten met het oog op de spiritualiteit van de deelnemers
Door de deelnemers te vragen improviserend te dansen laat ik hen, zonder dat ik het 
expliciet benoem, proeven van en oefenen in een bepaalde manier van benaderen van 
de werkelijkheid. Ik vraag hen ‘met al hun vezels’ mee te doen in de dans. Ik ontwerp 
opwarmingsoefeningen waarin botten, gewrichten, spieren, ingewanden en adem worden 
aangesproken. Ik vraag hen met bewegingen als zwaaien en schudden hun gewicht in te 
zetten. Ik vraag hen door middel van scherpe stootbewegingen hun spierkracht in te zetten. 
Met deze scherpe bewegingen geef ik de deelnemers toestemming om felle, krachtige, zelfs 
agressieve bewegingen te maken. Vaak denkt men immers dat in een spirituele setting alleen 
zachte, vloeiende bewegingen gepast zijn. Tijdens de oefeningen vraag ik de bewegingen 
te combineren met in- en uitademing zodat de ademhaling wordt gestimuleerd, zodat 
ze kunnen waarnemen wat in hen wordt opgeroepen. In de bewegingsexploratie laat 
ik hen de oneindige variatiemogelijkheden van de bewegingselementen en de rijkdom 
aan uitdrukkingsmogelijkheden ontdekken. Ik laat hen spelen met de mogelijkheden en 
beperkingen van hun lichaam en zo hun bewegingsmogelijkheden vergroten. Wanneer zij 
dreigen op te gaan in de beelden of emoties die bij hen worden opgeroepen, stimuleer ik 
hen hun lichaam er niet ‘een beetje bij te laten bungelen’ maar hun innerlijke bewegingen 
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met die van hun lichaam te articuleren. Als zij hun hoofd en ogen loskoppelen van de 
bewegingen van de rest van hun lichaam, vraag ik hen die in de beweging te laten 
meegaan. Zo oefen ik hen in een omgang met de werkelijkheid waarin heel hun lichaam 
betrokken is. 

Ik leer de deelnemers niet een door mij gechoreografeerde dans die een 
uitdrukking is van de betekenis die ik in de tekst heb ontdekt. Ik stimuleer hen spelend 
met het vocabulaire dat ze in de exploratie ontdekt hebben een eigen invulling te vinden 
bij woorden en beelden uit de tekst. Zo maak ik duidelijk dat het er niet om gaat de 
interpretatie van anderen te volgen maar om te ontdekken welke betekenis de tekst voor 
hen zelf en hun eigen leven heeft. Ik vraag hen niet van tevoren te bedenken hoe ze 
zullen gaan dansen, maar de dans gaandeweg, in het hier en nu te laten ontstaan en zo 
open te staan voor wat zich onverwacht en onvoorzien voordoet. Zo ontstaat ruimte voor 
inzichten en ontwikkelingen die anders zijn dan men verwacht. Zo kan men zich oefenen 
in een benadering van de werkelijkheid waarin ruimte is voor actie, maar ook voor het 
loslaten van ‘controle’, overgave aan en antwoord op wat zich onvoorzien voordoet.

Door regelmatig te vragen naar wat het dansen in hen teweegbrengt, wil ik de 
deelnemers laten oefenen in het heen en weer gaan tussen een actieve en een ontvankelijke 
houding. De gewaarwording van het lichaam en de aandacht voor associaties, gevoelens 
of herinneringen, maken niet alleen dat zij met heel hun hebben en houden in de dans 
betrokken raken. De ontvankelijke houding schept ook ruimte voor wederkerigheid in de 
relatie tussen de danser en zichzelf, anderen, de godheid. Ook met opmerkingen als ‘luister 
naar waar de beweging heen gaat’ en ‘ga in de beweging mee’, wijs ik in die richting.

Ik ga ervan uit dat wat de deelnemers al dansend ontdekken en zich eigen maken, 
opgeslagen wordt in het lichaam en dat zij de ervaringen die zij hebben opgedaan in hun 
lichaam meedragen en inbrengen in hun dagelijks leven.

Soms ervaar ik schroom om de deelnemers te vragen in de dans de rol van God te 
verbeelden. De tekst spreekt echter over God in ‘beweeglijke’ termen. Aan God worden 
bewegingen toegeschreven als ‘omzien’ en ‘schenken’. God is het punt waarop het verlangen 
van de dichter zich richt, een punt dat in ruimtelijke metaforen (huis, woning, altaar, 
oase) en termen van kwaliteit (zegen) verwoord wordt. God wordt omschreven met 
beelden als nest, zon of schild, die bewegingen als omringen en beschermen suggereren. De 
veelheid van metaforen maakt duidelijk dat God niet in een ervan is vast te leggen. De 
lichamelijkheid en beweeglijkheid ervan maakt dat ik mijn schroom om de deelnemers 
te vragen God in een dans te verbeelden overwin. Ik zie allerlei mogelijkheden voor 
me: solodansen naar aanleiding van één van de beelden voor God om tot uitdrukking 
te brengen waarnaar ze verlangen. Of duetten waarin de ene danser de rol van de 
verlangende dichter op zich neemt en de andere die van de god waarnaar deze verlangt. 
Het kan gaan om een duet tussen vogel en nest, een pelgrim en de zon of een schild. Een 
dans waarin men een beeld van God tot uitdrukking brengt, kan veel in beweging zetten 
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met betrekking tot de manier waarop men God ziet en zich tot hem verhoudt. Het dansen 
kan een ‘beeldenstorm’ veroorzaken. Het beeld uit de tekst dat men verbeeldt, kan tijdens 
en door het dansen veranderen in andere beelden en soms komt het voor dat alle beelden 
wegvallen en er alleen de gewaarwording van de beweging is. Deze beeldenstorm kan ook 
ontstaan in duetten waar een ander voor de danser de rol van God verbeeldt: deze kan 
dat immers totaal anders doen dan de eerste danser verwacht. Omdat de deelnemers in 
de groep nog niet zo vertrouwd zijn met elkaar kies ik voor de verbeelding van de beelden 
voor God in solodansen.

5.1.2 Het programmaontwerp
De opbouw is volgens het format kennismaken, contract sluiten, lezing van de tekst, 
opwarming, bewegingsexploratie, dansen naar aanleiding van de tekst, uitwisseling en 
terugblik. In het eerste deel van het programma komt het volgende aan de orde: 
- Introductie van het thema: ‘Pelgrimeren met je verlangen’ aan de hand van psalm 

84. Het doel van het programma: ontdekken waar je verlangen naar uitgaat en 
de spirituele dimensie ervan ontdekken. Introductie van de werkwijze als een 
beweeglijke vorm van mediteren: ‘Het is een manier om tot jezelf te komen en 
omdat de dichter van de Bijbeltekst zichzelf ziet als iemand in relatie tot God, ga 
je in deze sessie naar je zelf kijken als naar iemand in relatie tot God’. Aangeven 
van de opzet van het programma en de spelregels.

- Na de lezing van de tekst volgt een korte uitwisseling over de vraag door welk 
woord of beeld men geraakt is.

- De opwarmingsoefeningen omvatten het schudden van benen, armen en romp, 
het af en oprollen van de rug, het zwaaien van armen en benen, het uitstrekken 
daarvan in verschillende richtingen en ten slotte krachtige stompbewegingen. 
Steeds richt ik de aandacht op het niet inhouden, maar laten gaan van de 
ademhaling en het zoeken naar een vermindering van spanning in de spieren, 
zodat de bewegingsvrijheid vergroot wordt. 

- De bewegingsexploratie omvat: 
 a) Afwisselend lopen, springen, huppelen, rennen, kruipen in verschillende 

richtingen en daarbij grote en kleine bewegingen afwisselen. Luisteren naar het 
lichaam door aan te voelen wanneer het tijd is om van het ene soort bewegen 
in het andere over te gaan. b) Lijnen trekken in de ruimte met afwisselend 
handen, voeten, hart, hoofd en bekken zowel laag bij de grond als hoog in de 
ruimte, dichtbij het lijf en zover mogelijk er vandaan. Langzame en snelle 
bewegingen afwisselen en meegaan in het ritme dat zodoende ontstaat. Merk ik 
dat men zich verlegen of bekeken voelt, dan vraag ik vooral aandacht te geven 
aan hoe de bewegingen aanvoelen. Merk ik dat men erg gaat nadenken over de 
afwisseling in de bewegingen dan vraag ik hen het lichaam zijn gang te laten 
gaan, het lichaamsgevoel te laten aangeven wanneer het moment gekomen is 
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om van beweging te wisselen, in de bewegingen die het lichaam aangeeft mee te 
gaan, zich over te geven aan die bewegingen, zich als het ware daardoor te laten 
bewegen. 

 c) Een samenwerkingsoefening: in kleine groepjes op een kluitje allemaal dezelfde 
kant uitkijken, de bewegingen van de voorste nadoen. Als een zwerm vogels door 
de ruimte gaan. Als men van richting wisselt doet men degene die dan voorop 
gaat na.

Het dansen naar aanleiding van de tekst omvat de volgende stappen: 
- Stilstaan bij waar men naar verlangt. Uit de tekst een woord kiezen dat daaraan 

een naam kan geven: woning, plaats voor jongen, nest, toevlucht, oase, kracht, 
schild, zon, regen, vertrouwen. Dansen als was men in eigen persoon een woning, 
een nest, een schild, een oase. Proeven hoe het lichaam aanvoelt en wat door de 
dans is opgeroepen. Dit met een beweging in de kring uitwisselen.

- Stilstaan bij de manier waarop men met dit verlangen op weg is. Uit de tekst drie 
werkwoorden kiezen die daarbij passen bijvoorbeeld: smachten, roepen, vinden, 
neerleggen, wonen, loven, toevlucht zoeken, trekken, voortgaan, onbevangen op 
weg gaan, vertrouwen. Deze werkwoorden vormen het uitgangspunt voor de 
volgende dans. Terugkijken naar de dans: laat een woord opkomen dat iets zegt 
over hoe jij op weg bent met je verlangen. Uitwisseling in kleine groepjes. 

- Verbinding zoeken met het leven van alledag. In een ontspannen houding nagaan 
hoe het lichaam aanvoelt. Van daaruit beelden, fantasieën, herinneringen of 
gevoelens laten opkomen over ‘verlangen’ in jouw leven. Deze in een dans tot 
uitdrukking brengen. Contemplatieve uitwisseling in kleine groepjes. Daarna: 
pauze.

- Een korte bewegingsexploratie en een verkenning van een obstakel op de 
pelgrimsweg, namelijk een dor en droog dal en hoe dat voor de pelgrims door 
regen tot zegen wordt. Als groep van de ene kant van de ruimte naar de andere 
gaan. Aan het begin dansen als was je met elkaar het dorre dal. Gaandeweg 
een overgang maken naar dansen als was je met elkaar een oase. In het lichaam 
navoelen welke kracht zich daarin manifesteerde, er een naam aan geven en die 
aan een mededanser vertellen. 

- Korte inleiding om een perspectiefwisseling te introduceren. De dichter verlangt 
naar de ruimte en de kracht van Gods aanwezigheid. Allerlei woorden duiden 
aan dat de dichter niet alleen zelf zoekt, maar ook een beweging vanuit God 
verwacht: ‘Wees goedgunstig’, ‘Zie naar ons om’ of: ‘Hoor mijn gebed’. Met 
de volgende dans kan je tot uitdrukking brengen dat je open staat voor een 
beweging van God uit, dat je die ontvangen wilt of dat je misschien juist aarzelt 
of weerstand voelt. Kies als uitgangspunt voor de dans een van deze zinnetjes. 
Stel je God voor op een bepaalde plaats in de ruimte zodat je je bewegingen een 
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richting kunt geven. Al dansend merk je wel hoe de dans zich ontwikkelt. Na de 
dans verwijl je nog even bij wat deze in je opriep.

- Korte inleiding: in vers 12 keert de dichter zich ook tot anderen. Hij prijst 
de God met wie hij te maken heeft gehad bij hen aan. God heeft gedurende 
zijn pelgrimsweg verschillende namen gekregen: Heer van de hemelse machten, 
levende God, koning, zon, schild, God van Jakob, degene die goedgunstig genade 
en glorie schenken kan. Als je terugkijkt naar de weg die je tijdens deze sessie 
hebt afgelegd, welke van die namen vind je daarbij passen? Breng deze naam 
in de volgende dans tot uitdrukking. Rond de dans af met een van de typerende 
bewegingen daaruit. Verbind in groepjes van vier deze verschillende bewegingen 
tot een kleine dansfrase. Ieder groepje laat deze frase in de grote kring zien en 
roept de namen die gekozen zijn. 

Bij de terugblik roep ik de verschillende onderdelen van de sessie in herinneringen en vraag 
hen: ‘Wat neem je van de sessie mee? Misschien is het moeilijk nu al iets te formuleren. 
Het kan ook zijn dat wat je al dansend hebt meegemaakt in je lichaam doorwerkt en daar 
opgeslagen blijft. De ervaring die je hebt opgedaan kan op een later tijdstip opduiken. 
Dan wordt op een ander moment pas duidelijk wat die te betekenen heeft. Maar zie of je 
nu al een woord of beeld kan laten opkomen dat een uitdrukking is van wat de danssessie 
je gaf en wat je voor de komende tijd kan inspireren. Als je dit hebt gevonden wisselen we 
het uit in de grote kring. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te 
maken over de manier van werken of begeleiden.’

Bij het proces van voorbereiden hoort niet alleen het inzetten van mijn vaardigheden 
in het lezen van teksten, het ontwerpen van dansopdrachten en het bedenken van 
reflectievragen. Ik begin de voorbereidingen geruime tijd voor de workshop, om de tijd 
te hebben een en ander te laten bezinken. Ik wil momenten van ‘niet weten hoe het 
verder moet’ een kans geven en wachten, luisteren, en aanvoelen ‘waar het heen wil’. 
Eenzelfde spanning van actief en ontvankelijk zijn speelt zich af als ik me vlak voor de 
sessie voorbereid op mijn rol als begeleider. Ik zorg dat ik bijtijds in de ruimte ben waar 
de workshop wordt gegeven. Ik ga na of alle praktische zaken in orde zijn. Ik maak me 
de ruimte eigen. Ik maak me los van mijn dagelijkse beslommeringen en maak innerlijk 
ruimte voor de deelnemers, elk in hun eigenheid. Ik zoek in mezelf een staat van wakkere 
aanwezigheid zodat ik weet wanneer ik het proces kan laten gaan en wanneer het nodig 
is om bij te sturen. Ik stel me open voor wat ik, al heb ik alles goed voorbereid, niet kan 
voorzien. Ik stel me open voor ‘het waaien van de Geest Gods’, een werkzame kracht die 
mensen zegent, aanraakt, troost, uitdaagt, in beweging zet. Ik bereid me erop voor om 
niet alleen actief betrokken te zijn, maar ook om me open te stellen en waar te nemen wat 
gebeurt en wat deze werkzame kracht in werking zet. 
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5.2 Impliciet theoretische noties

In de bovenstaande beschrijving van voorbereidingsproces en programmaontwerp 
was ik aan het woord als bibliodansbegeleider. Het ‘ik’ in de beschrijving was het ‘ik’ 
van mij als begeleider. In de volgende paragrafen neem ik de rol aan van onderzoeker. 
Daar is het ‘ik’ het ‘ik’ van mij als onderzoeker, die impliciete theoretische noties 
uit het beschrevene opdiept ten einde die met begrippen uit spiritualiteitstudies te 
verhelderen. 

De begeleider ontwerpt het bibliodansprogramma met het oog op de spirituele 
vorming van de deelnemers. Begrippen als spiritualiteit en spirituele vorming kennen 
vele omschrijvingen. In hoofdstuk 1.4.2 gaf ik een eerste omschrijving van wat ik 
onder deze begrippen versta. Daarbij richtte ik de aandacht op de verhouding tussen 
religie en spiritualiteit en spiritualiteit en institutionele godsdienst. Dit hoofdstuk 
verdiept mijn eerste omschrijving met behulp van de definities die de protestantse 
praktisch theoloog Firet van deze begrippen geeft. Spiritualiteit omschrijft hij als:

‘…. een persoonlijke en/of gemeenschappelijke fundamentele, min of meer 
continue levensoriëntatie van religieuze aard….’ Deze fundamentele 
levensoriëntatie kan niet zonder… ‘…. handelingen die gericht zijn op het 
zich bewust worden, verhelderen en versterken van die levensoriëntatie en het 
vormgeven van het leven daaruit’.276

Levensoriëntatie omschrijft hij als een zoeken naar en zich richten op een kern van 
transcendente zingeving, op de plaats waar de mens God of het goddelijke ontmoet. 
Met de omschrijving ‘levensoriëntatie van religieuze aard’ wil hij wijzen op de 
mogelijkheid dat de inhoud van de levensoriëntatie niet per se samenvalt met die van 
een erkende religie. Hij spreekt van ‘min of meer continue levensoriëntatie’ omdat 
die gedurende iemands leven kan veranderen, maar toch vaak een duurzaam karakter 
heeft. Met ‘persoonlijk en/of gemeenschappelijk’ duidt hij aan dat de spiritualiteit 
van een gemeenschap en die van individuele leden daarvan elkaar wederzijds voeden, 
verrijken en corrigeren.277 Als handelingen die de levensoriëntatie versterken, noemt 
hij bidden, mediteren, ascese, deelname aan vieringen. Onder geestelijke of spirituele 
begeleiding verstaat hij: dienst aan mensen met het oog op hun spiritualiteit. Hij 
omschrijft het als een ondersteunen van deze praktijken in elk waarvan men zich 
oefent in een bepaalde kwaliteit van in de wereld aanwezig zijn: 

276 Firet 1981, 165. Voorbeelden van spirituele disciplines in de vorm van dans die niet behoren 
tot een erkende religie zijn te vinden in de Somatic Movement Dance Education. Zie: Williamson 
2014. 

277 Firet 1981, pp. 154-155.
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‘…. hulp met het oog op het bidden, als religieuze vorm van het vragend in 
de wereld zijn; hulp met het oog op de meditatie als religieuze vorm van het 
verwijlen, het luisterend en ontvankelijk zijn; hulp met het oog op de ascese, als 
religieuze vorm van het zich oefenen in vrijheid; hulp met het oog op participatie 
in de cultus als religieuze vorm van socialiteit’.278

De omschrijving die Firet geeft is fenomenologisch en geldt voor uiteenlopende 
spirituele scholen in verschillende religies, die elk weer een ander oriëntatiepunt, andere 
praktijken en in te oefenen kwaliteiten omvatten. In bibliodans is sprake van vorming 
in een christelijke spiritualiteit. Als de begeleider de aandacht van de deelnemers richt 
op de omgang met God, zoals die in Bijbelteksten naar voren komt en hoe hun omgang 
met God samenhangt met hun omgang met zichzelf, hun omgeving en anderen, is er 
sprake van een levensoriëntatie van christelijke aard. Zij reikt Bijbelteksten aan om de 
deelnemers een vocabulaire te geven om over hun spiritualiteit te spreken en daarin 
bepaalde thema’s te verkennen. Zij biedt het dansen aan als een manier om zich in een 
bepaalde omgang met de werkelijkheid te oefenen. Zij ontwerpt een programma waarin 
de deelnemers inzicht kunnen verwerven in hun spiritualiteit en waarin hen momenten 
ten deel kunnen vallen van een ‘bewegen en bewogen worden’ en van een ‘zijn met 
God’. Zo geeft zij hen de gelegenheid zich hun levensoriëntatie bewust te worden, 
te verhelderen en te versterken in de context van de christelijke traditie. Wanneer 
zij hen vraagt op grond van hun ervaring in het dansprogramma aandachtspunten 
te formuleren voor de tijd na de danssessie, stimuleert zij hen hun leven vorm te 
geven vanuit de spirituele ervaring in het programma opgedaan. Zij biedt bibliodans 
dus aan als een methode waarin de deelnemers door te dansen naar aanleiding van 
Bijbelse teksten een door de christelijke traditie gekleurde levensoriëntatie kunnen 
ontwikkelen en verdiepen. Zo biedt zij hen een vorm van spirituele begeleiding. 

De vraag komt op in welke praktijken de bibliodansbegeleider de deelnemers 
ondersteunt en welke kwaliteiten zij hen daarin laat oefenen. Welke rol spelen 
tekst, dans en de verschillende deelnemers in de verdieping van de levensoriëntatie? 
Om deze vragen te beantwoorden orden ik het materiaal uit de beschrijving van 
het voorbereidingsproces en het programmaontwerp met de begrippen spirituele 
oefening, spirituele lezing en spirituele vorming. Deze begrippen werk ik in de 
komende paragrafen verder uit. De begeleider onderscheidt in haar omschrijving van 
spiritualiteit de omgang met zichzelf, de omgeving, anderen en de godheid en geeft 
aan dat deze met elkaar samenhangen. De verheldering van deze samenhang vereist 
meer studie dan in de onderhavige mogelijk is. Omdat de begeleider in de hierboven 
beschreven danssessie de aandacht vooral richt op de omgang met God, zal ik me in 
de theoretische verheldering daartoe beperken.

278 Ibidem, p. 165.
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• Bibliodans als spirituele oefening
De begeleider omschrijft het dansen als een ‘oefenen in een bepaalde manier van 
benaderen van de werkelijkheid’, als ‘een bepaalde manier van omgaan met zichzelf, 
anderen, de omgeving, de tekst en God’. De kenmerken van de dansstijl die zij in 
hoofdstuk 4 beschreef, beschouwt zij hier vanuit het perspectief van de spirituele 
ontwikkeling van de deelnemers. Zij laat de deelnemers oefenen in kwaliteiten 
als het ’met alle vezels’ betrokken zijn bij wat men doet, de afwisseling van actief 
en ontvankelijk zijn, het openstaan voor wat zich aan de controle van de dansers 
onttrekt. Daarnaast stimuleert zij hen in het vermogen bekende bewegingspatronen 
en beelden los te laten, open te staan voor wat zich onvoorzien voordoet, mee te gaan 
in bewegingen die ontstaan, die waar te nemen en te beantwoorden. De begeleider 
verwoordt deze kenmerken van de dansstijl voor de deelnemers niet expliciet als 
spirituele aspecten ervan. Ze laat hen er al doende mee kennismaken en oefenen en 
hoopt dat zij zich die zo gaandeweg eigen maken. In de hier beschreven danssessie 
betrekt zij deze kwaliteiten vooral op de omgang met de godheid. Daarnaast 
beschrijft zij het dansen als een mogelijkheid om de beelden waarmee God in de tekst 
getekend wordt serieus te nemen en te verbeelden, maar ook open te staan voor de 
‘beeldenstorm’ die het dansen kan veroorzaken. Zij hoopt dat de deelnemers tijdens 
het dansen momenten zullen meemaken waarin zij iets ervaren van ‘het waaien van 
de Geest’ en een ‘door God aangeraakt en gezegend worden’. Tegelijkertijd weet ze 
dat zij, noch de deelnemers dat in hun macht hebben.

Ik zal het spirituele aspect van het dansen en spanningsvelden daarin, met 
name waar het gaat om de omgang met de godheid, verhelderen met begrippen 
uit de theorie en praktijk van spiritualiteit: vierende ascese, contemplatie in actie, 
kataphatisch en apophatisch mediteren en de begrippen skopos en telos. 

• Bibliodans als spirituele lezing
De begeleider noemt bibliodans een vorm van mediteren: ‘… een manier om tot jezelf 
te komen en omdat de dichter van de Bijbeltekst zichzelf ziet als iemand in relatie 
tot God, ga je in deze sessie naar je zelf kijken als naar “iemand in relatie tot God”’. 
Met behulp van het thema ‘pelgrimeren met je verlangen’ geeft zij richting aan het 
mediteren. Zij wil de deelnemers de gelegenheid geven ‘hun verlangen te onderzoeken 
en te verdiepen door de aandacht te richten op de goddelijke dimensie ervan’. 
Met haar keuze van tekst en thema geeft zij een kader aan voor hun speurtochten. 
Tegelijkertijd geeft ze hen de ruimte om zelf uit de tekst die woorden en beelden 
te kiezen die aansluiten bij wat zij zoeken. Ze onderscheidt verschillende aspecten 
aan het mediteren waarop zij de aandacht zou kunnen richten: het ontwikkelen van 
inzicht in de aard van betrokkenheid op de godheid of het zich in gebed richten tot 
de godheid. Ze wil de deelnemers met een oefening in ‘meegaan in de beweging’ erop 
opmerkzaam maken dat zich momenten kunnen voordoen waarop zich een niet te 
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organiseren, maar wel waar te nemen ‘zijn in beweging’ voordoet, momenten die zij 
zelf benoemt als een ‘in beweging met God zijn’. Met een vraag of zij wat de tekst 
aanreikt herkennen, willen tegenspreken of beschouwen als een uitdaging, richt zij 
hun aandacht op een mogelijke verbinding tussen de wereld van de tekst en hun 
eigen leven. 
 De impliciete noties over bibliodans als een vorm van mediteren naar 
aanleiding van een Bijbeltekst zal ik verhelderen met de begrippen afkomstig uit de 
spiritualiteitstudies namelijk die met betrekking tot de lectio divina: lectio, meditatio, 
oratio, contemplatio en operatio. 

• Bibliodans als spirituele vorming
Onder spirituele vorming versta ik een gebeuren waarin de deelnemers in de ruimte 
van een door een begeleider aangereikt kader ervaringen opdoen, inzichten verwerven 
en zich oefenen in bepaalde kwaliteiten in de omgang met zichzelf, anderen, de 
omgeving en God. Ik zie het als een proces waarin de deelnemers toegerust raken om 
zichzelf te zien als in-relatie-met-God, om vandaaruit op heilzame wijze om te gaan 
met zichzelf, anderen en hun omgeving. 

De begeleider biedt een kader voor en begeleiding bij de spirituele vorming 
van de deelnemers door te werken met tekst en dans. Met de tekst nodigt zij de 
deelnemers uit zichzelf te zien als iemand in relatie tot God. Met het dansen naar 
aanleiding daarvan geeft zij hen de gelegenheid thema’s daarin te onderzoeken en 
daarin iets te beleven met al hun vermogens. In de uitwisseling laat ze hen zoeken naar 
wat dat voor hun dagelijks leven zou kunnen betekenen. De hierboven genoemde 
kwaliteiten in de omgang met zichzelf, hun omgeving en de godheid laat zij oefenen 
in de dans. 
  De begeleider ziet het proces van vorming als een gebeuren waarin 
verschillende partijen een rol spelen: de begeleider, de deelnemers en een goddelijke 
werkzame kracht of Geest. Als begeleider schept zij een vorm van gemeenschap tussen 
de deelnemers. Met de tekst reikt ze hen een gemeenschappelijk referentiepunt aan. 
Met dansopdrachten stimuleert zij een lichamelijk ervaren gevoel van contact. In 
dansopdrachten bij de tekst vraagt ze de deelnemers elkaars partner te worden in 
het onderzoek van spirituele thema’s. In de uitwisseling nodigt zij de deelnemers uit 
elkaar te helpen bij het bewust worden van de betekenis die de tekst voor hen heeft 
gekregen. Met betrekking tot de deelnemers voelt zij zich steeds in een spanningsveld 
staan van sturing en vrijheid geven. 
 Ook met betrekking tot de godheid ervaart zij in een spanningsveld te 
staan. Bij de voorbereidingen is zij actief als ontwerpster van het programma en 
ontvankelijk voor het ‘waaien van de Geest’. Zij wil met het programma ruimte 
maken voor momenten waarin ‘hemel en aarde elkaar raken,’ en hoopt dat de 
deelnemers ‘door God aangeraakt en gezegend zullen worden’. Zij weet echter dat zij,  
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noch de deelnemers dat in hun greep hebben. Verder ervaart zij spanning tussen 
het verlangen hun aandacht te richten op hun omgang met God en de schroom om 
hen te vragen in een dans God voor elkaar te verbeelden of deze in de uitwisseling 
expliciet ter sprake te brengen. Daarnaast beschouwt zij het spreken over God als een 
intieme aangelegenheid die zorgvuldig benaderd moet worden. Met het aangeven 
van spelregels en een uitwisselingsvorm als contemplatieve dialoog en door het 
aan de deelnemers over te laten of zij God ter sprake zullen brengen, zoekt zij een 
weg in dit spanningsveld. Sommigen staan open voor het spreken over God, voor 
anderen is het woord God beladen. Ten slotte speelt ook haar overtuiging mee dat 
God niet in beelden vast te leggen is, zich op onvoorziene momenten en manieren 
kan voordoen. 

Deze praktijken, noties en spanningsvelden wil ik verhelderen met aspecten 
van het begrip mystagogie: het aanreiken van een werkelijkheidsvisie, het wekken en 
duiden van spirituele ervaringen, het inwijden in het geheim van het bestaan, de 
genade en de kerk. De bijdrage van de verschillende deelnemers aan het gebeuren 
zal ik verhelderen met karakteristieken van de verschillende rollen in de mystagogie.

5.3 Bibliodans als spirituele oefening

Op het eerste gezicht lijkt het vreemd om te zoeken naar een verbinding tussen 
dans en christelijke spiritualiteit. De kerk kent een lange geschiedenis van weerstand 
tegen het dansen. Men verzette zich ertegen met het argument dat het de aandacht 
afleidt van zaken van de geest en van God. Door het plezier en de sensualiteit die 
het met zich meebrengt, door de roesopwekkende kwaliteiten ervan of doordat het 
verbonden zou zijn met de verering van andere goden. Toch stonden steeds weer 
gelovigen en geestelijken op die het dansen beschouwden en beoefenden als een 
training in God welgevallige deugden en als een manier om God te eren.279 

Ook in een niet-kerkelijke wereld zoeken mensen naar de existentiële 
en spirituele betekenis van het dansen. In Amerika zijn dat bijvoorbeeld pioniers 
van de moderne theaterdans als Ruth St Denis, Ted Shawn, Isadora Duncan en 

279 Zie voor informatie over de houding van vroegmiddeleeuwse geestelijken tegenover uit-
eenlopende dansen: van Schaik 1979. Over weerstand in de vorige eeuw, zie bijvoorbeeld: 
De gereformeerden en de dans. z.j; Zie verder: Derks, Marjet. “’Harten warm, hoofden koel.’ 
Katholieken en lichaamscultuur. Dans en sport, 1910-1940.” Jaarboek van het Katholiek 
Documentatie Centrum, nr. 12, 1982, pp. 111-115. Davies geeft een overzicht over zowel het 
verzet tegen als het beoefenen van het dansen in kerkelijke kringen. Davies 1984, pp. 19-81. 
De abstracts van de lezingen op een in augustus 2017 door The Netherlands Centre for Patristic 
Research georganiseerde conferentie maken duidelijk dat de opvatting dat de meeste kerkvaders 
er lichaamsvijandige opvattingen op na hielden nuancering verdient. “Early Christian Mystagogy 
& the Body.” www.ls0091.uvt.nl/wordpress5/?page_id=19.
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Martha Graham.280 In West-Europa bekende de pionier van de Ausdruckstanz 
Laban zich tot esoterische vormen van christelijke godsdienst.281 Een choreograaf 
als Cunningham liet zich inspireren door Het Boek der Veranderingen of I-Tjing.282 
In bewegingstechnieken die sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw werden 
ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld Authentic Movement, Body-Mind-Centering, Ideokinesis 
en Contact Improvisatie kwam meer en meer aandacht voor de samenhang tussen 
lichaam en geest en wat een bepaalde danstechniek betekent voor hoe men zichzelf 
en de omringende wereld benadert.283 

In de reflectie op danspraktijken wordt aan het spirituele aspect weinig 
aandacht besteed. In de antropologie van de dans kijkt men vooral naar de relatie 
tussen de dans en het sociale weefsel waarvan deze deel uitmaakt.284 In de reflectie 
op danseducatie schenkt men vooral aandacht aan de morele vorming die de dans 
biedt.285 Toch vindt men in de reflectie over dans regelmatig termen die men 
kan beschouwen als behorend bij het vocabulaire van de spiritualiteit. Fraleigh 
bijvoorbeeld, noemt dans spiritueel omdat de danser in het hier en nu zoekt naar 
een vereniging met zichzelf en daarmee deelneemt aan de essentie van God. Op 
een andere plaats spreekt zij van dans als ‘een transcendentie van het zelf ’: omdat 
ieder mens een lichaam heeft, is er in de fysieke gewaarwording tijdens het dansen 
niet alleen sprake van een bewustzijn van het persoonlijke zelf, maar ook van iets 
universeels, transcendents, metafysisch. Deze kinesthetische gewaarwording typeert 
zij met Buber als het gebeuren van Ik-Gij.286 En als De Spain een aantal interviews 
met ervaren dansimprovisators analyseert, onderzoekt hij ook hoe zij spreken over wat 
hij ‘The Transpersonal’ noemt: dat wat niet persoonlijk en ook niet interpersoonlijk 
is, maar verder gaat dan deze categorieën.

280 LaMothe, Kimerer L., Nietzsche’s Dancers. Isadora Duncan, Martha Graham, and the Revaluation 
of Christian Values. New York, Palgrave MacMillan, 2006; Roseman, Janet Lynn. Dance Was 
Her Religion. The Sacred Choreography of Isadora Duncan, Ruth St. Denis and Martha Graham. 
Presscot, Hohm Press, 2004.

281 Preston-Dunlop 1998, pp. 10-12. Hij bewoog zich in de traditie van de Rozenkruisers. 
282 Utrecht, Luuk. Van hofballet tot post-moderne dans. De geschiedenis van het akademische ballet en 

de moderne-dans. Zutphen, Walburg Pers, 1988, p. 287. Het betreft hier vooral het minimali-
seren van de invloed van de choreograaf op de uiteindelijke vormgeving van het werk door het 
gebruik van toevalsprocedures met behulp van I-tjing.

283 Williamson 2014. 
284 Hanna 1979, pp. 3-5.
285 Rogers, Frederick Rand. Dance: A Basic Educational Technique. A functional approach to the use 

of rhythmics & dance as prime methods of body development & control, and transformation of moral 
& social behaviour. New York, Dance Horizons, 1980; Baroud, R’douan, et al. Dansexpressie. 
Geschiedenis en ontwikkeling van idealen. Amsterdam, Nederlands Instituut voor de dans, 1990, 
pp. 28, 69. Hier worden bijvoorbeeld genoemd een verhoogde concentratie, lichamelijke en 
psychische ontspanning, verantwoordelijkheid en oorspronkelijkheid.

286 Fraleigh, Sondra Horton. Dance and the Lived Body. A Descriptive Aesthetics. Pittsburgh, 
University of Pittsburgh Press, 1987, pp. 31-42.
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‘To avail yourself of the transpersonal is to be open, permeable. As we seek those 
openings, though, the danger (in practice, in life, and in an analytical research 
such as this one) is that the more you try to define and delineate the edges of all 
things in your world, the smaller those openings become, until you can no longer 
sense this invisible dance. You have to try without trying. You have to prepare 
yourself for inspiration without being able to command it. You need to have faith 
in the power and presence of something that you cannot completely grasp. And 
with language like that we are clearly in the realm of the gods.’ 287

Hij beschrijft de schroom van de geïnterviewden om erover te spreken. Hij verklaart 
deze uit enerzijds het gebrek aan culturele acceptatie van het spreken over God en 
anderzijds uit het gebrek aan taal ‘for framing and discussing these things’.288 

In het vorige hoofdstuk verhelderde ik met behulp van enkele danswetenschappers 
een aantal in het oog lopende kenmerken van de in bibliodans gepraktiseerde 
dansstijl. De begeleider beschouwt deze kenmerken als onderdeel van een proces 
van spirituele vorming, het zich eigen maken van een bepaalde benadering van de 
werkelijkheid. Zij beschouwt bibliodans als een vormingsproces in de christelijke 
traditie. Daarom verhelder ik de spirituele aspecten daarvan vanuit het frame van 
christelijke spiritualiteitstudies. 

5.3.1 Vierende ascese
Het zich eigen maken van een dansstijl wordt wel gezien als een ascetische oefening. 
‘Oefenen’ roept als het om dansen gaat het beeld op van eindeloos herhaalde 
bewegingsroutines die het doel hebben om bij de danser het door de choreograaf 
gewenste lichaamsbeeld en bewegingspatroon te doen inslijten. Het wordt vaak 
geassocieerd met afzien, het disciplineren van het lichaam en het verdragen van 
pijn.289 Bij bibliodans stimuleert de begeleider de deelnemers tot het aanvaarden van 
lichamelijke beperkingen, het vinden van speelruimte daarbinnen, het ontwikkelen 
van bewegingsvrijheid en het vergroten van bewegingsmogelijkheden. Zij nodigt hen 
steeds weer uit aandacht te hebben voor wat zich aan lichamelijke sensaties, gevoelens, 
beelden of herinneringen voordoet en maakt hen zo bewust van de veelheid aan 
betekenissen die het lichaam in de beweging mogelijk maakt. Zo biedt ze hen de 

287 De Spain, Kent. Landscape of the Now. A Topography of Movement Improvisation. Oxford, Oxford 
University Press, 2014, p. 89.

288 Ibidem, pp. 81-82.
289 Dit geldt vooral, maar niet uitsluitend voor het zich eigen maken van ballet. Zie bijvoorbeeld: 

Aalten 1997, p. 205 en Rossum, Jacques van. “Vermoeidheid en overbelasting: de POMS in de 
dans.” Danswetenschap in Nederland-Deel 6, Ruth Naber, et al. red. Amsterdam, Vereniging voor 
Dansonderzoek, 2010, pp. 65-74. 
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mogelijkheid het lichaam te ervaren als plaats van overvloedige mogelijkheden. Zij 
stimuleert eerder een houding van vieren van het lichaam dan een van disciplinering.

Toch heeft bibliodans ook ascetische trekken. Korte ziet ascese als fysieke 
oefening, training en afzien bij het zoeken naar contact met een heilige en helende 
transcendente werkelijkheid en een manier om zich een houding eigen te maken van 
openheid ‘voor wat alle spreken te boven gaat’. Firet beschouwt het afzien binnen de 
ascese als een zich oefenen in vrijheid, ‘die vrijheid waarin de mens geheel leeft uit 
het centrum, waar het ‘ik’ God ontmoet.’290 

Vanuit dit perspectief blijkt een aantal interventies van de begeleider de 
deelnemers te stimuleren tot het ontwikkelen van een ascetische houding. Als zij 
hen vraagt van bepaalde bewegingsgewoonten af te zien en bepaalde manieren 
van doen te ‘laten’ is dat een oefening in ascese. Zo ook wanneer zij hen vraagt de 
ademhaling niet vast te zetten, maar te laten gaan of spanning in de spieren niet 
vast te houden, maar los te laten. Ook haar vraag zich niet te richten op het gevoel 
bekeken te worden, maar op de gewaarwording van wat er in de beweging gebeurt 
kan beschouwd worden als een oefening in ascese. Zo ook wanneer ze hen stimuleert 
voor hen gebruikelijke bewegingen te laten voor wat ze zijn en ongebruikelijke te 
onderzoeken, bijvoorbeeld naast zachte vloeiende ook scherpe, felle. Zo nodigt ze 
hen uit bewegingsvrijheid te ontwikkelen. Ook de door haar gekozen dansstijl van 
het improviserend dansen blijkt ascetische trekken te hebben. Zij vraagt de dansers 
immers af te zien van het van tevoren bedenken van bewegingen en tijdens het dansen 
zelf te laten ontstaan. Ze geeft hen zo de mogelijkheid momenten mee te maken van 
‘niet weten hoe het verder moet’, van wachten, luisteren, en aanvoelen van ‘waar het 
heen wil’ en van ‘openstaan voor wat onvoorzien en onverwacht is’. Het kan dansers 
openmaken voor ‘wat van de andere kant komt’. 

In het vorige hoofdstuk noemde ik het moment van loskomen van wat 
men kent, weet en gewoon is met Smith een gap, een kloof, een plaats waar de 
bekende referentiepunten tijdelijk zijn opgeschort en waar uit het hier en nu 
origineel materiaal kan opduiken. Met Albright noemde ik het een verwijlen in 
mogelijkheden (dwelling in possibility).291 De ascetische houding van het loslaten van 
bewegingsgewoonten en het afzien van wat men van tevoren bedenken kan, geeft de 
dansers de vrijheid zichzelf, anderen en God gewaar te worden als ‘anders’ dan zij 
al weten of bedenken kunnen, als een ongekende wereld van mogelijkheden. Het 
afzien opent de mogelijkheid van een vieren van ongekende mogelijkheden in de 
omgang met zichzelf, anderen en God. 

290 Korte 1998, pp. 234-235; Firet 1981, pp. 161-163. 
291 Zie hoofdstuk 4.5.2. over ‘verwijlen in mogelijkheden’.
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5.3.2 Contemplatie in actie 
Tijdens het improviseren neemt de danser ten opzichte van de beweging verschillende 
posities in. Hij kent volgens De Spain verschillende ‘ik-posities’. Het ene ‘ik’ is 
in interactie met de elementen van de improvisatie, een ander ‘ik’ is aanwezig als 
waarnemer van wat gebeurt, weer een ander ‘ik’ ondergaat de beweging en wat 
daarin opkomt.292 In de loop van het bibliodansprogramma maakt de begeleider 
de deelnemers bekend met deze drie posities. In de feedbackloop van actief en 
ontvankelijk zijn oefent zij hen in het afwisselen van die van de interactie en het 
waarnemen. Als zij hen uitnodigt zich te laten meenemen door de beweging, maak 
zij hen attent op de ik-positie van het ondergaan van de beweging. Dit ondergaan 
van de beweging is echter geen passief gebeuren. De ik-posities van interactie en 
waarneming blijven intact. De begeleider oefent de deelnemers niet in een stil en 
bewegingsloos waarnemen, maar in een tijdens de actie opmerken van wat gebeurt. 
Zij vraagt hen ook niet op te gaan in wat gebeurt en dat zonder inbreng of bewustzijn 
te ondergaan. Ze vraagt hen wat tijdens het bewegen gebeurt wakker waar te nemen, 
actief daarin mee te gaan en erop te antwoorden.293

De ‘ik-posities’ van het waarnemen, ondergaan en in interactie zijn, zijn 
terug te zien in het begrip contemplatie in actie. In een handboek over Ignatiaanse 
spiritualiteit omschrijft Martin SJ het als de vaardigheid om in de drukte van het 
alledaagse bestaan gewaar te worden wat er in de eigen binnenwereld en in de 
omringende wereld gebeurt. Hij ziet het als de basis van het vermogen om zich bewust 
te worden waar men in het dagelijks leven Gods aanwezigheid kan opmerken, om 
die dan ook te proeven en te beantwoorden.294 Als de begeleider de dansers oefent in 
de afwisseling van de verschillende ‘ik-posities’ in de dans, oefent ze hen in feite in 
een houding van contemplatie in actie. Ze bereidt hen voor om in de dans iets van 
Gods aanwezigheid te kunnen waarnemen, ondergaan en beantwoorden.295

5.3.3 Kataphatisch en apophatisch mediteren
In het vorige hoofdstuk bleek hoe de begeleider de dansers kan vragen God, zoals 
deze in een tekst naar voren komt, met representatiewijzen als resemblance, imitation 
en replication te verbeelden. In de imitation kan de danser de gebaren van de godheid 
navolgen. 

292 De Spain 2003, p. 29.
293 Zie hoofdstuk 4.5.3 over mediale en fenomenale ervaring.
294 Martin, James. The Jesuit Guide to (Almost) Everything. A Spirituality for Real Life. New York, 

HarperCollins, 2010, pp. 390-392.
295 Martin koppelt het begrip contemplatie in actie aan de Ignatiaanse notie van gewetensonderzoek. 

Martin 2010, p. 391. Deze verheldering over contemplatie in de dans maakt duidelijk dat gewe-
tensonderzoek fysiek kan worden opgevat. Te midden van de acties die het dagelijks leven vergt, 
kan men momenten inbouwen waarop men zijn staat van zijn lichamelijk gewaar wordt en zich 
in deze lichamelijke gewaarwording openstelt voor God ‘die is, en naar mensen toe beweegt’. 
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In de resemblance proeft hij iets van de kracht waarmee de godheid in de tekst 
geschilderd wordt. In de replication kan hij zich inleven in de relatie tussen de ik-
figuur en de godheid en de gevoelens die daarin een rol spelen.296 In dit hoofdstuk 
beschrijft de begeleider de spanning die zij ervaart tussen de vraag om God te 
verbeelden en het besef dat God niet vast te leggen is en aan alle beelden voorbij kan 
zijn. Zij beschrijft een spanning tussen het dansen als vormgeven van beelden van 
God en dansen als een mogelijke ‘beeldenstorm’. Dit hangt samen met wat de dans 
eigen is: belichaming en beweging. Door het in dans vorm te geven, belichaamt de 
danser in bibliodans een beeld van God. In de dans komt echter uit de ene beweging 
altijd weer een andere voort.297 De stroom van bewegingen roept een stroom van 
nieuwe beelden, associaties en betekenissen op. Daarom kan men niet anders dan 
steeds weer het beeld dat men in dans belichaamt loslaten voor andere beelden, 
associaties en betekenissen. 

Met de begrippen kataphatisch en apophatisch mediteren kan ik het 
spanningsveld tussen dans als belichaming en beeldenstorm verhelderen. De 
kataphatische meditatiewijze rekent men tot de via positiva met als uitgangspunt dat 
men God kan vinden in alle dingen: schepping, schepsel, heilsgeschiedenis, beelden, 
symbolen. Men fundeert deze benadering in de incarnatorische dimensie van de 
christelijke traditie. In kataphatische spiritualiteit beschrijft men God als vriend 
of minnaar, leven of schoonheid en neemt men aan dat God dit is en meer. De 
apophatische meditatiewijze wordt gerekend tot de via negativa. Hierin benadrukt 
men dat niets van wat bestaat, vergeleken kan worden met de oneindigheid van 
Gods ongeschapen wezen. Daarom oefent men zich in het loslaten van alle beelden 
om zich open te stellen voor wat niet te kennen is.298 De twee benaderingswijzen 
worden vaak als elkaar uitsluitend gepresenteerd. Auteurs als Egan en Mujica 
geven echter voorbeelden van benaderingen waarin zowel het kataphatische als het 
apophatische een rol spelen. Zo laat Egan zien dat de typisch apophatisch geachte 
Cloud of Unknowing met zijn nadruk op het lezen van de Schrift en het bijwonen 
van de liturgie ook kataphatische trekken heeft. In de typisch kataphatisch geachte 
Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola ontwaart hij apophatische trekken, 
namelijk in wat deze schrijft over ‘vertroostingen zonder voorafgaande oorzaak‘, 
momenten waarop degene die de Oefeningen doet een genade ontvangt die hij niet 
met meditatie heeft voorbereidt.299 Mujica laat zien dat de opeenstapeling van de 
vele, soms elkaar tegensprekende metaforen die Teresa van Avila in haar geschriften 

296 Zie hoofdstuk 4.4.1 en 4.4.2 over representatiewijzen en verbeelding van de goddelijke dimensie.
297 LaMothe, Kimerer L., Why We Dance. A Philosophy of Bodily Becoming. New York, Columbia 

University Press, 2015, pp. 48, 50-53. 
298 Mujica, Barbara. “Beyond Image: The Apophatic-Kataphatic Dialectic in Teresa de Avila.” 

Hispania, jrg. 84, nr.4, 2001, pp. 741-742.
299 Hij verwijst hiervoor naar richtlijn 330 en 336. Van Loyola, z.j., pp. 195-196.
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gebruikt, de lezer in verwarring brengt en juist daardoor ruimte maakt voor wat niet 
kenbaar of te begrijpen is.300 

Wanneer de begeleider de dansers vraagt in het dansen de beelden waarmee 
de dichter schildert hoe hij God ervaren heeft te verbeelden, zet zij hen in feite aan 
tot een vorm van kataphatisch mediteren. Zij nodigt hen uit God te vinden in de 
representatie van de gebaren, kracht, de ontwikkelingen en gevoelens in de beelden 
van de relatie van de dichter en de godheid. Door het dansen echter komt dit alles 
in beweging: beelden, gebaren, kracht en gevoelens veranderen, er komen andere 
voor in de plaats. De dansers kunnen zich niet hechten aan de beelden waarmee 
ze hun dans inzetten, ze moeten die in de loop van de dans loslaten en maken zo 
kennis met de apophatische werking van de dans. Soms verdwijnen de beelden 
zelfs helemaal en er is nog slechts een ‘puur in beweging zijn met God’. Ook de 
fenomenale en mediale ervaring van het puur in beweging zijn en van het bewegen 
en bewogen worden, kunnen gerekend worden tot het apophatische karakter van  
het dansen.301 Met bibliodans reikt de begeleider de deelnemers dus een meditatie-
wijze aan die kataphatische en apophatische trekken in zich verenigt en schept 
zij een ruimte waarin de dansers God kunnen waarnemen als anders dan zij zich 
hadden voorgesteld. 

5.3.4 Skopos en telos
De begeleider hoopt dat zij met het programma een ruimte schept waarin ‘hemel een 
aarde elkaar raken’, waarin de deelnemers momenten meemaken van ‘waaien van de 
Geest en ‘door God aangeraakt en gezegend te worden’. Tegelijkertijd weet ze dat 
zij, noch de deelnemers een dergelijk gebeuren kunnen organiseren. Waaijman reikt 
een onderscheiding aan die het spanningsveld van ruimte maken en niet kunnen 
organiseren verheldert. Hij spreekt van de skopos en de telos van spirituele oefeningen. 
Met skopos duidt hij het werkdoel van de oefeningen aan, datgene waaraan degene 
die oefent kan werken, bijvoorbeeld het zich openstellen voor God. Met telos duidt 
hij op datgene waarvan men hoopt dat het uiteindelijk gebeuren zal, bijvoorbeeld het 
waarnemen van de bewegingen van het goddelijke. De beoefenaar kan werken aan 
de skopos, de telos echter kan niet door eigen inspanning worden bereikt, maar alleen 
als een geschenk ontvangen worden.302 Alle oefeningen om een houding van ascese, 
contemplatie in actie of openheid voor de apophatische werking van de dans te 
ontwikkelen, kunnen beschouwd worden als de skopos ervan. De momenten waarop 
begeleider of dansers een moment beleven door God geraakt en gezegend te worden 
kunnen gezien worden als de telos van de oefeningen, een geschenk dat niet gemaakt 

300 Mujica 2001, pp. 741, 744-745; Egan, Harvey D. “Christian Apophatic and Kataphatic 
Mysticisms.” Theological Studies, jrg. 39, nr. 3, 1978, pp. 403, 405, 413, 420.  

301 Zie hoofdstuk 4.5.3 over mediale en fenomenale ervaring.
302 Waaijman 2000, pp. 661- 662.
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maar ontvangen wordt. De spanning die de begeleider beschrijft blijkt eigen te zijn 
aan het fenomeen van geestelijke oefeningen, de spanning tussen skopos en telos. 

5.4 Bibliodans als spirituele lezing

Met het dansprogramma wil de begeleider de deelnemers uitnodigen tot een spirituele 
lezing van Bijbelteksten. In de christelijke traditie wordt een dergelijke lezing wel 
lectio divina genoemd.303 Met behulp van de verschillende aspecten die men daarin 
onderscheidt: lectio, meditatio, oratio, contemplatio en operatio, verhelder ik de aard 
van de lezing van begeleider en deelnemers. Daarbij ga ik nader in op de rol van de 
dans en die van de begeleider. Ik verhelder de door de begeleider gevoelde spanning 
tussen ‘inzicht geven’ en ‘het uitnodigen om zich in gebed te richten tot God’. Ook 
maak ik duidelijk welk licht het dansen naar aanleiding van de tekst werpt op de 
verschillende fasen van de lectio divina. 

5.4.1 De klassieke lectio divina 
De christelijke traditie kent een lange traditie van het lezen van de Bijbel met het 
oog op de spirituele vorming van de lezer. In kloosters kreeg deze de vorm van de 
lectio divina. In de orde van de in de wereld levende Jezuïeten werd dit gepraktiseerd 
als ‘meditatief Bijbellezen’, in protestantse kring als ‘stille tijd’. Ook een moderne 
werkvorm als bibliodrama wordt wel beschouwd als een vorm van lectio divina.304

In de lectio divina wil de lezer zich door zich te verdiepen in een 
Bijbeltekst inzicht krijgen in zijn verhouding met de goddelijke werkelijkheid en 
zich openstellen voor een ontmoeting met God. De klassieke lectio divina kent de 
aspecten: lectio, meditatio en oratio. Met de lectio bedoelt men het lezen van de tekst. 
In de meditatio gaat het om het zich eigen maken van de tekst, het proeven van 
wat de lezing in de lezer teweegbrengt. In sommige scholen benadrukt men een 
verstandelijke, analytische benadering van de tekst, in andere een waarbij het hart 
wordt aangesproken via de verbeelding of dramatisering van de tekst.305 De meditatio 

303 In de introductie voor de deelnemers gebruikt de begeleider het woord mediteren als overkoe-
pelend begrip voor wat in de bibliodanssessie gebeurt. Zij omschrijft dat als een ‘een manier van 
doen waarin je de tekst beleeft, proeft en waarin je jezelf gaat zien in relatie tot God’. In de lectio 
divina wordt deze term gebezigd voor één van de fases van de lectio. 

304 Zie voor een kort overzicht van meditatievormen in de christelijke traditie: Bras, Kick.  
“De geschiedenis van christelijke meditatie.” Handboek christelijke meditatie. Vertrekpunten, 
wegen en vruchten, Lex Boot, red. Zoetermeer, Boekencentrum, 2011, pp. 38-55; Welzen, Huub. 
“Bibliodrama als vorm van lectio divina.” Interpretatie, Tijdschrift voor bijbelse theologie, jrg.11, 
nr. 5, 2003, pp. 23-25.

305 De verschillende meditatie-scholen in de christelijke traditie leggen elk weer een ander accent. 
In de traditie van Ignatius van Loyola ligt de nadruk op het verbeeldings- en inlevingsvermogen 
van de lezer. Zie: Bras 2011, p. 35. Ook volgens Waaijman spelen in de meditatio zintuigen, 
verstand en voorstellingsvermogen een rol. Zie: Waaijman 2000, p. 700. In bibliodrama wordt 
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kan dus het analytische kijken naar de structuur van een tekst of het vergelijken 
met andere Bijbelteksten omvatten als ook een zich affectief toe-eigenen ervan. Het 
doel ervan is dat de lezer op deze wijze inzicht verwerft over zijn verhouding met 
God. In de oratio treedt de lezer met God in gesprek over wat tijdens de lectio en 
meditatio in hem in beweging is gekomen. Sommige schrijvers voegen aan de lectio, 
meditatio en oratio nog andere aspecten toe, bijvoorbeeld de contemplatio, waarmee 
men het vertoeven in de aanwezigheid van God bedoelt, de operatio, waarmee men 
de doorwerking van het ‘woord van de God voor de lezer’ in het alledaagse bestaan 
bedoelt of de tentatio waarmee men aanduidt dat de doorwerking in het alledaagse 
leven altijd wordt aangevochten.306 

Verschillende auteurs raden de lezer aan een bepaalde lichaamshouding aan 
te nemen en deze gedurende de hele tijd van de lectio divina vol te houden.307 Men 
ziet het niet bewegen van het lichaam als een voorwaarde voor het vrijkomen van het 
verbeeldingsvermogen of als een hulp bij het zich concentreren op hetgeen aan de 
orde is. Andere auteurs geven aan dat sommige mensen voor de aandachtige houding 
die meditatie vraagt juist baat hebben bij beweging, bijvoorbeeld lopen.308 In de lectio 
divina in de gestalte van bibliodrama komt men ook in beweging: als de speler een 
rol gekozen heeft, leeft hij zich daarin in door in het speelveld een positie te kiezen 
en een houding te kiezen met lichaamstaal uit het dagelijks leven. Ook in bibliodans 
beweegt men om zich in de tekst in te leven en deze op zich te laten inwerken en wel 
op de manier van de dans. 

5.4.2 Bibliodans en lectio divina: praktijk
Zowel in het voorbereidingsproces voor een bibliodanssessie als in de opbouw ervan 
zijn de verschillende aspecten van lectio divina te herkennen. In de voorbereidingen 

de toe-eigening fysiek uitgewerkt. Zie:Welzen 2003; Hogerzeil, Cilia, Bas van den Berg. Verhalen 
in beweging. Werkboek voor bibliodrama. Zoetermeer, Boekencentrum, 1996. Voor een vergelij-
king van de Geestelijke Oefeningen en bibliodrama, zie: Radeck, Heike. Ignatianische Exerzitien 
und Bibliodrama. Ein hermeneutischer Strukturvergleich. Stuttgart, Verlag W. Kohlhamer, 1998, 
pp. 129-144.

306 Waaijman 2000, pp. 698-705; Dam, Gideon van. Dichter bij het Onuitsprekelijke. Over geestelijke 
begeleiding voor en door pastores. Baarn, Ten Have, 2003, p. 76; Douma, Jos. “Lectio divina.” 
Handboek christelijke meditatie. Vertrekpunten, wegen en vruchten, Lex Boot, red. Zoetermeer, 
Boekencentrum, 2011, pp. 117-123. 

307 Van Loyola, z.j., p. 69: Eerste week, derde en vierde toelichting; Boot, Lex. “Het omgaan met 
het lichaam.” Handboek christelijke meditatie. Vertrekpunten, wegen en vruchten, Lex Boot, red. 
Zoetermeer, Boekencentrum, 2011, pp. 92-93.

308 Voetius, Gisbertus. De praktijk der godzaligheid. (Ta askètika sive Exercitia pietatis-1664). 
Tekstuitgave met inleiding, vertaling en commentaar door C. A. de Niet. Utrecht, De Banier, 
1996, p. 60. Voetius raadt aan die houding te zoeken waarin men het minst wordt afgeleid 
en men zich het best kan concentreren. ‘Sommige mensen hebben behoefte aan volstrekte 
bewegingsloosheid. Anderen kunnen juist niet diep nadenken als ze niet lopen of andere 
lichaamsbewegingen maken.’ 
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van de begeleider is de lectio te herkennen in haar eerste globale lezing en in het 
verkennen van de tekst op structuur en betekenismogelijkheden een vorm van 
analytische meditatio. Verkent de begeleider de tekst op de mogelijkheid tot 
het ontwerpen van dansopdrachten dan is er sprake van meditatio in de zin van 
verbeeldende en inlevende lezing. Wanneer zij afstand neemt van het actieve bezig 
zijn met het ontwerpen van het programma, luistert naar ’waar het heen wil’ en haar 
verlangen laat spreken dat de deelnemers iets van Gods aanwezigheid mogen ervaren, 
laat zij een vorm van oratio zien. Operatio wordt zichtbaar in de manier waarop zij het 
programma opbouwt en begeleidt. 

In de opbouw van de danssessie is in de opdracht om beurtelings hardop 
een deel van de psalmtekst te lezen een lectio te herkennen. Met de opdracht om te 
dansen naar aanleiding van de tekst nodigt de begeleider uit tot een meditatio als 
verbeeldende, zich inlevende lezing. De instructie om zich God voor te stellen op een 
bepaalde plek in de ruimte en het verlangen naar een beweging van God uit te dansen 
is een uitnodiging tot oratio. Met de dansopdracht om in een dans voor anderen tot 
uitdrukking te brengen hoe men God in de sessie heeft leren kennen, en met de 
vraag om te zoeken naar een woord waarmee de ervaring van de sessie het dagelijks 
leven ingedragen kan worden, schept de begeleider ruimte voor operatio. De operatio 
in het dagelijks leven is volgens de begeleider niet alleen verbaal van aard: zij gaat 
ervan uit dat de in de dans opgedane ervaringen in het lichaam worden opgeslagen 
en ook langs deze weg kunnen doorwerken na de danssessie. De verschillende 
aspecten van de lectio divina zijn dus terug te vinden in de opeenvolgende fases van 
een bibliodanssessie. In iedere fase ligt de nadruk op een bepaald aspect. Nadere 
bestudering van wat zich tijdens het dansen voltrekken kan, maakt duidelijk dat de 
verschillende aspecten met elkaar verweven zijn. 

• Meditatio en oratio
In de klassieke lectio divina volgt de oratio, het gesprek met God, na de meditatio. Deze 
klassieke fasering is in het hierboven beschreven programma terug te zien. De oratio, 
de dans waarin de deelnemers hun verlangen naar een beweging van God uit tot uiting 
brengen, volgt na de meditatio, het verbeelden van de tekst en het gewaarworden van 
de effecten daarvan. De oratio kan echter al op een eerder moment begonnen zijn, 
namelijk in de solo’s waarin de dansers beelden vormgeven die een aspect van de 
godheid tot uiting brengen, bijvoorbeeld: woning, nest, zon, schild. Door tijdens het 
improviseren de ik-posities van actief en ontvankelijk zijn af te wisselen, scheppen 
zij ruimte voor een dialogisch gebeuren. Ze brengen de in de beelden opgeslagen 
bewegingen van de godheid tot uitdrukking en voelen en ontvangen de werking 
ervan. Ze laten zich erdoor meenemen en reageren erop. De meditatio wordt een 
non-verbaal gesprek, een bewogen interactie met de godheid die in deze bewegingen 
gevonden kan worden. De grens tussen meditatio en oratio wordt vloeiend. 
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Deze bevinding werpt licht op het door de begeleider ervaren spanningsveld 
tussen het uitnodigen tot inzicht verwerven en gelegenheid geven tot gebed. Zij 
vraagt zich in feite af of zij de lectio divina zal beperken tot lectio en meditatio – die 
zij dan als ‘inzicht gevend’ bestempelt – en de oratio als apart moment in de opbouw 
achterwege zal laten. De verheldering over de meditatio en oratio in bibliodans laat 
zien dat de meditatio een moment van oratio kan worden, zonder dat dit als een apart 
moment in de opbouw gestalte hoeft te krijgen. Het verbeeldend proeven van de 
betekenis van de tekst kan zich voltrekken als gedanste interactie met de godheid. 
Het verwerven van inzicht kan zich voltrekken in deze vorm van gebed. Gebed als 
interactie met de godheid kan inzicht geven. Inzicht verwerven en gebed kunnen 
met elkaar verweven raken.

• Meditatio en operatio
Ook de aspecten van meditatio en operatio zijn in het dansen met elkaar verbonden. 
In de feedbackloop van het improviseren gaat de danser heen en weer tussen de 
actie van het vormgeven en het aandacht geven aan wat door de dans aan sensaties, 
gevoelens en herinneringen wordt opgeroepen.309 Er ontstaat een verbinding tussen 
de wereld van de tekst en die van de danser, waarover deze met de tekst in gesprek 
gaat: de tekst krijgt significance.310 De gedanste meditatio over de tekst vormt het begin 
van de operatio. De ervaring wordt in het lichaam opgeslagen en kan op verschillende 
manieren in het dagelijks leven doorwerken. Bijvoorbeeld wanneer de danser er 
in de uitwisseling woorden aan geeft in de vorm van een bewust aandachtspunt. 
Wanneer de danser geen taal geeft aan de ervaring, kan deze echter als nog niet 
bewust gemaakte, belichaamde betekenis (embodied meaning) doorwerken.311 

• Contemplatio
Het apophatische aspect van het dansen, dat merkbaar is in het voortdurend 
veranderen van beelden en in de momenten waarin beelden wegvallen, kleurt de 
contemplatio die de dansers in bibliodans ten deel kan vallen. Deze krijgt het karakter 
van een puur in beweging zijn. De fenomenale ervaring van een ‘constant worden’ 
waarin sprake is van een: ‘niet ik was, niet ik zal zijn, niet ik was er, niet ik zal er 
zijn, maar ik ben’ opent voor de danser de mogelijkheid God mee te maken als een 
gebeuren zonder beelden, als ‘Ik ben’ of ‘Ik zal zijn, die ik zijn zal’: de naam waarmee 
God zich volgens Exodus 3 aan Mozes bekend maakte.312 

309 Zie hoofdstuk 4.5.1 over Een feedbackloop en attentional practice.
310 Zie hoofdstuk 3.5 over de tekst als gespreksartner.
311 Zie hoofdstuk 4.7.2 over dansen als zoeken naar betekenis.
312 Knippenberg, Tjeu van. Existentiële zielzorg. Tussen naam en identiteit. Zoetermeer, Meinema, 

2005, pp. 88-93.
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 Waaijman beschrijft contemplatio als een ‘zich begeven in een waarnemings-
ruimte om daar aandachtig de bewegingen van het goddelijke te aanschouwen’.313 In 
bibliodans is de actie van het dansen zelf de waarnemingsruimte waarin bewegingen 
van het goddelijke worden waargenomen. De contemplatio in bibliodans is een vorm 
van contemplatie in actie. Het onderscheid tussen de verschillende ik-posities daarin 
maakt duidelijk dat de contemplatio in bibliodans niet een stil aanschouwen van, 
noch een opgaan in de bewegingen van het goddelijke is. De danser blijft ook als 
zij de bewegingen van het goddelijke ondergaat, deze waarnemen en er in beweging 
op reageren. Zij versmelt niet met de bewegingen van het goddelijke, maar is ermee 
in interactie. De contemplatio krijgt een mediaal karakter: de actieve en passieve ik-
posities van de danser, haar bewegen en bewogen worden, zijn opgenomen in een 
gebeuren waarvan haar bewegingen en die van het goddelijke beide deel uitmaken.314

 
5.4.3 Bibliodans en lectio divina: beelden 
In de traditie van lectio divina speelt het lichaam niet alleen een rol in de aanwijzingen 
die men geeft voor de lichaamshouding, maar ook in de beelden waarmee men 
duidelijk maakt wat de lectio divina beoogt. Reedijk merkt op dat Cassianus, een 
van de belangrijkste klassieke auteurs daarover, spreekt over de Schrift die als parfum 
wordt opgesnoven en als wijn geproefd en zo in het lichaam van de lezer wordt 
opgenomen.315 Guigo, een andere klassieke auteur, spreekt over de meditatio als 
ruminatio: het proeven en herkauwen van een tekst waarna deze in het lichaam 
wordt opgenomen.316 Waaijman noemt het zacht voor zich uit murmelen van de 
woorden of het spel van bibliodrama een psychosomatische lezing en toe-eigening 
van de Schrift.317 Martin beschrijft de verhouding tussen tekst en lichaam als die van 
mantel om of een tattoo op het lichaam of schildert de tekst met een verwijzing naar 
Ezechiël en Johannes als iets dat opgegeten en in het lichaam opgenomen wordt. 
Daarnaast gebruikt hij het beeld van het lichaam als een klankbord of ruimte waarin 
de tekst resoneert.318 

Uit de manier waarop de begeleider spreekt over de relatie tussen het 
lichaam en tekst komt een ander beeld naar voren. In hoofdstuk 3 kwam het beeld 
op van de tekst als een ruimte waartoe men via de dans toegang krijgt en waarin 
men zich dansend beweegt. In hoofdstuk 4 kwam het lichaam naar voren als een 

313 Waaijman 2000, p. 341.
314 Zie hoofdstuk 4.5.3 over mediale en fenomenale ervaring.
315 Reedijk 2003, p. 4.
316 Ibidem, p. 201.
317 Waaijman 2000, pp. 709-711.
318 Martin, Gerhard Marcel. “Der Text im Körper/Der Körper im Text.“ Der Tekst im Körper, 

Leibgedächtnis, Inkarnation und Bibliodrama. Friedrich, Marcus A., et al. red. Hamburg, 
EB-Verlag, 2008, pp. 41-59.
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ruimte waarin de tekst via de dans binnenkomt en allerlei aspecten van het leven van 
de danser oproept. De begeleider ziet de dans als een gebeuren waarin op hetzelfde 
moment de tekst in de ruimte van het lichaam en het lichaam in de ruimte van 
de tekst binnengaat. De dans roept in tegenstelling tot de andere beelden van het 
eenrichtingsverkeer van de tekst die ingaat in het lichaam, het beeld op van een 
wederkerig gebeuren: tekst in lichaam, lichaam in tekst.319

5.4.4 Begeleide lectio divina
De klassieke vorm van lectio divina is een individueel gebeuren: de lezer gaat de 
verschillende fasen alleen door en laat de aandachtspunten voor de overweging 
opkomen uit wat zich in de lezing aan hem voordoet. Hij kiest zelf de punten waarop 
hij de aandacht zal richten om die in zijn overweging verder te onderzoeken en 
stippelt zo zijn weg uit door de tekst. Het zoeken naar de geïmpliceerde lezer (implied 
reader), de plaats waar de tekst hem hebben wil, namelijk een leven in betrokkenheid 
op God, leidt zijn wandelend gezichtspunt (wandering viewpoint). Op de weg vindt 
steeds een pendelbeweging plaats tussen het zich inleven in de tekst en het proeven 
wat deze bij hem oproept (attentional practice). Zo ontdekt hij de significance van de 
tekst, een bepaald aspect van de betrokkenheid van de goddelijke dimensie op het 
leven van alledag. 
  In bibliodans vindt de lectio divina plaats in een groep en wordt ondersteund 
door de begeleider. Met het thema en de keuze voor de tekstelementen bepaalt zij 
de aandachtspunten voor de overweging en geeft zij richting aan het wandelend 
gezichtspunt van de deelnemers. Met de reflectievragen na afloop van de dans geeft 
zij richting aan de attentional practice. Door de aandacht te richten op een bepaald 
aspect van de leefwereld van de deelnemers, bijvoorbeeld affecties, herinneringen, of 
de omgang met zichzelf of anderen, geeft zij een richting aan voor de ontwikkeling 
van significance. Richt zij de aandacht op de rol die hun betrokkenheid op God 
daarin speelt, dan begeleidt zij hen naar de geïmpliceerde lezer van de tekst en wordt 
het bibliodansgebeuren lectio divina. In het door haar beschreven programma is 
de dans van de reis door het dorre dal en de vraag naar welke kracht zich daarin 
manifesteerde daarvoor een belangrijk moment. De lege ruimte in het betreffende 
tekstgedeelte laat in het midden van wie de kracht voor de transformatie naar een 
oord van zegen afkomstig is. Dit geeft de lezers ruimte hun aandacht te verleggen 
van hun eigen kracht naar die van God of naar de vraag hoe de beide krachten 
samenwerken. Op grond daarvan kan de begeleider de deelnemers meenemen in een 
perspectiefwisseling. Waar zij hun aandacht in het eerste deel van het programma 
vooral richtte op hun verlangen, richt zij deze in het tweede deel op de beweging van 
God uit en de namen waarin de goddelijke kracht tot uiting komt. 

319 Meinhard 1992, p. 81; Martin 2008, p. 41-46.
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De manier waarop de begeleider in bibliodans tekst en aandachtspunten kiest lijkt 
op de manier waarop begeleiders in de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van 
Loyola richting geven aan het leesproces van degenen die de Oefeningen doen. In de 
Oefeningen gaat de ‘oefenaar’ een duidelijk gestructureerde weg die hem helpt tot een 
keuze voor Christus te komen en zijn roeping in de wereld te ontdekken. De keuze 
van Bijbelteksten die op deze weg ter overweging worden aangereikt, wordt bepaald 
door de inrichting van de Oefeningen. De begeleider geeft aan op welke punten in 
de tekst de oefenaar zijn aandacht zou kunnen richten. Hij geeft de oefenaar dus 
teksten en aandachtspunten voor de meditatio, die in deze traditie compositie of 
plaatsvoorstelling wordt genoemd. Deze zijn geïnspireerd door het handboek, maar 
worden ook aangepast aan de situatie van de oefenaar.320 Net als de begeleider in 
de Oefeningen reikt de begeleider in bibliodanssessies teksten en aandachtspunten 
aan. Het verschil is echter dat zij zich bij de keus niet laat leiden door een bepaalde 
ordening van een weg waarlangs de spirituele vorming gestalte zou kunnen krijgen. 
Dit hangt samen met het feit dat zij de bibliodanssessies aanbiedt als een eenmalige 
workshop of als een korte reeks sessies. De manier waarop zij richting geeft aan 
het lezen wordt niet bepaald door een ‘gemethodiseerde vroomheid’, maar is meer 
fragmentarisch.321 Met deze werkwijze lijkt de begeleiding van de lezing in bibliodans 
meer op die in bibliodrama. De begeleider kiest tekst, thema en aandachtspunten op 
grond van ‘wat in de lucht hangt’, van wat een uitnodigende instantie aangeeft of van 
wat, naar zij vermoedt, actueel is in het leven van de deelnemers. Het is deze ene tekst 
die voor dit ene programma en op dit ene moment in de tijd en in het leven van de 
deelnemers verdieping geeft aan de ontwikkeling van hun spiritualiteit. Met Welzen 
wil ik deze manier van werken waarin de begeleider de deelnemers wil ondersteunen 
bij het verdiepen van hun spiritualiteit, benoemen als het aanreiken van een ‘Bijbelse 
spiritualiteit’ als oriëntatiepunt. Welzen verstaat daaronder een discipline waarin 
men aandacht heeft voor de betrekking tussen God en mensen in de Bijbel en de 
rol van de Bijbel in de zich ontwikkelende verhouding tussen God en mens. In deze 
discipline heeft men aandacht voor de bipolariteit van lezer en tekst, de veelheid 
van spiritualiteiten in de Bijbelse teksten en bij de lezers en uiteenlopende manieren 
waarop deze in het leesproces met elkaar verbonden worden, beïnvloed door de 
historische context en de geest van de tijd.322 

320 Van Loyola, z.j. passim; Frie, Ben, red. Hem Achterna. De Geestelijke Oefeningen van Ignatius van 
Loyola in het dagelijks leven. 2e herziene druk. Brussel, De Vlaamse en Nederlandse Provincie van 
de Sociëteit van Jezus, 1998, passim. 

321 Radeck 1998, pp. 63, 68, 154.
322 Welzen, Huub. “Contours of Biblical Spirituality as a Discipline.” Acta Theologica, 2011, Suppl. 

15, University of the Free State, pp. 37-60. Met het meervoud ‘spiritualiteiten’ wil Welzen 
aangeven dat in de Bijbel een grote diversiteit te vinden is in benaderingen van en thema’s in de 
verhouding tussen God en mensen. 



162

5. Spirituele vorming

5.4.5 Dialoog in beweging
Uit het bovenstaande is duidelijk geworden dat bibliodans een geheel eigen bijdrage 
levert aan de praktijk van lectio divina. In lectio divina zoeken de lezers naar inzicht over 
hun verhouding met God en naar een ontmoeting met God. Met de dansstijl van het 
improviserend dansen helpt de begeleider de dansers kwaliteiten in te oefenen waarmee 
zij de tekst en de manier waarop God daarin naar voren komt, open tegemoet kunnen 
treden. Met instructies om verbeeldend te dansen ontsluit zij voor hen de mogelijkheid 
God, zoals deze daarin naar voren komt, op lichamelijke wijze mee te maken en te 
ontmoeten. Zij nodigt hen uit zich niet te hechten aan wat hen al bekend is. In de 
beweging van de dans liggen God, de danser en de relatie tussen hen niet vast. In de 
dans tonen zij zich elk als een veld van mogelijkheden die steeds opnieuw in de tijd en 
de ruimte van de dans naar aanleiding van de tekst gestalte krijgen.

Het dansen geeft hen inzicht in hun omgang met God en is een ruimte 
waarin een ontmoeting met God tot stand kan komen. De verschillende aspecten van 
de lectio divina kunnen een bibliodanssessie ordenen. Tegelijkertijd maakt het dansen 
dat de grenzen daartussen vloeibaar zijn. Meditatio kan tegelijkertijd oratio zijn. De 
contemplatio is interactief en dialogisch van aard en heeft dus ook trekken van oratio. 
De operatio begint al in de meditatio. 

De verheldering van bibliodans als een in dans geïntensiveerde vorm van 
lichamelijke betrokkenheid in lectio divina, roept het vermoeden op dat de klassieke 
lichamelijke metaforen voor lectio divina berusten op lichamelijke ervaringen die de 
lezers tijdens het lezen hebben opgedaan. De verheldering maakt duidelijk dat de lectio 
divina niet alleen individueel, maar ook in een groep kan plaatsvinden, waarbij de 
begeleider door haar keuze van teksten, dansopdrachten en reflectievragen de aandacht 
van de deelnemers richting kan geven. Door hen steeds weer verschillende teksten voor 
te zetten, neemt zij hen niet mee in een ‘gemethodiseerde vroomheid’ maar introduceert 
hen in een veelstemmige Bijbelse spiritualiteit waarin aandacht is voor een zich steeds 
ontwikkelende, door het leven van alledag historisch bepaalde, wederkerige betrekking 
tussen tekst en lezer en tussen God en mens. 

5.5 Bibliodans als spirituele vorming

De begeleider ziet bibliodans als een methode voor spirituele vorming. De praktijken 
waarin zij het vormingsproces op gang brengt, worden gevormd door de dans als spirituele 
oefening en als spirituele lezing oftewel lectio divina. Het vormingsproces is volgens haar 
een gebeuren met meerdere spelers: de begeleider, deelnemers en de ‘werkzame, goddelijke 
kracht’, en met meerdere relaties: die tussen de begeleider en de deelnemers, die tussen 
de deelnemers onderling, die tussen de begeleider en God, die tussen de deelnemers  
en God. In de volgende paragrafen wil ik deze noties verhelderen met theorievorming 
over een bepaalde vorm van spirituele begeleiding, namelijk mystagogie. 
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5.5.1 Werkelijkheidsvisie en spirituele ervaring 
Alle vormen van spirituele begeleiding in de christelijke traditie hebben een 
gemeenschappelijk doel: mensen bijstaan om in de eigen levenssituatie de betekenis 
van het evangelie te vinden en te leven in betrokkenheid op God.323 De meest 
gangbare vorm is die waarin iemand over langere tijd individuele begeleiding ontvangt 
in de vorm van gesprekken.324 Meer en meer echter wordt spirituele begeleiding 
ook aangeboden in groepen en in andere dan gespreksvormen.325 De spirituele 
begeleiding die mystagogische begeleiding wordt genoemd, wordt gekenmerkt door 
een grote aandacht voor niet-verbale werkvormen en de rol van anderen dan de 
begeleider alleen.326 

Volgens De Jong-van Campen is een mystagoog iemand met een kerkelijke zending, 
die mensen inwijdt in persoonlijk geloof en in de geloofsgemeenschap. Het doel dat 
de mystagoog zich stelt is dat de mysten, degenen die ingewijd worden, tot ‘leven in 
God komen’ en dat omgekeerd God in hen tot leven komt. Om daarvoor ruimte te 
scheppen wil de mystagoog de mysten een christelijke werkelijkheidsvisie aanreiken, 
spirituele ervaringen wekken en deze helpen duiden. Hij beoogt hen daarmee 
ontvankelijk te maken voor ‘het geheim van het bestaan, het geheim van de genade 
en dat van de kerk’.327

  Met het aanreiken van een christelijke werkelijkheidsvisie bedoelt De 
Jong-van Campen het geven van intellectuele informatie over de geestelijke weg in 
concepten en leerstellingen van de christelijke traditie en de toetsing daarvan aan 
de eigen belevingen, gewaarwordingen en duidingen van de myste. De mystagoog 
beoogt een persoonlijke verbinding van de myste met de kennis van de traditie.328 
Met het wekken van spirituele ervaring duidt De Jong-van Campen op het scheppen 
en arrangeren van initiatieprocessen, waarmee een mystagoog een religieuze ervaring 

323 Andriessen 1996, p. 54 spreekt over ‘het geestelijke en goddelijke te leren zien in zichzelf, in 
anderen, in de situaties van het gewone leven, in de politiek en in de samenleving’; Van Dam 
2003, p. 100 over het zoeken naar een antwoord op de vraag: ‘Hoe kom ik dichter bij God?’.

324 Van Dam 2003, p. 115 omschrijft geestelijke begeleiding als ‘een helpend gesprek waarin de 
begeleider (op verzoek van de begeleide) een ruimte schept waarin de begeleide uitgedaagd 
wordt te reflecteren op zijn of haar levensweg, een weg die ten diepste verstaan kan worden als 
een omvormingsproces in God’. Schreurs 1990, p. 83 omschrijft het als het bieden van hulp 
aan mensen ‘die een existentieel besef hebben, dat zij geroepen zijn tot een leven in persoonlijke 
liefdesverbondenheid met God’.

325 Schreurs 1990; Andriessen 1996, pp. 175-206; Paintner 2010; Winton-Henry 2009.
326 De Jong-van Campen 2009, p. 312; Schambeck, Mirjam. “Mystagogisches Lernen.” 

Religionsdidaktik. Ein Leitfaden für Studium, Ausbildung und Beruf. Georg Hilger, et al. 
München, Kösel, 2001, pp. 373-384.

327 De Jong-van Campen, pp. 312-313. 
328 Ibidem, p. 86.
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en een gelovig verstaan uitlokt.329 Met het duiden van spirituele ervaring bedoelt 
zij dat informatie over de werkelijkheidsvisie in het perspectief moet worden gezet 
van de geestelijke ontwikkeling die mensen kunnen doormaken. Het gaat daarbij 
volgens haar om het geven van inzicht in de aard van de profane staat van de mens, 
die gebrokenheid, zondigheid, onwetendheid omvat en in de omgevormde staat die 
mogelijk is en waarin een mens geheeld, geheiligd, verlicht is. De overgang tussen 
deze twee staten noemt zij een weg naar inwoning en omvorming: meer en meer 
maakt de myste in de tempel die hij is een plaats voor God om er te wonen en 
meer en meer schept hij dan ook in de omgang met anderen ruimte voor Gods 
aanwezigheid.330

In bibliodans geeft de begeleider de deelnemers de mogelijkheid een spirituele 
ervaring op te doen door te dansen naar aanleiding van de teksten. Met de keuze van 
een thema uit de tekst en de mogelijkheid om zich daarin via de dans in te leven, helpt 
ze hen een brug te slaan tussen de wereld van de tekst en die van hun eigen leven. Ze 
richt hun aandacht op hoe dat thema doorspeelt in hun betrokkenheid op God en in 
hun omgang met zichzelf en anderen. Zo wekt zij bij hen een persoonlijke verbinding 
met de in de traditie opgeslagen kennis. Zij introduceert hen niet in leerstellingen of 
concepten noch in ideeën over hoe een spirituele ontwikkeling zou moeten verlopen. 
Zij brengt steeds een Bijbeltekst als referentiepunt onder de aandacht, waarvan ze 
inschat dat deze aansluit bij wat de deelnemers die zij bij de sessie verwacht, zoeken. 
Zij maakt hen zo bekend met een van de vele Bijbelse ‘spiritualiteiten’ en reikt hen een 
werkelijkheidsvisie aan die gekenmerkt wordt door aandacht voor de grote diversiteit 
van thema’s die in de Bijbel naar voren komen over de verhouding van mensen met 
zichzelf, anderen en God. Als de tekst daartoe aanleiding geeft zou het de overgang 
van een zondige, gebroken staat naar een geheelde, geheiligde staat kunnen betreffen.
 De tekst van en het programma rond psalm 84 levert een ander duidingskader 
dat zich als volgt laat omschrijven. Een zich lichamelijk manifesterend verlangen 
naar God zet de mens op weg naar God. Obstakels onderweg geven de kans vragen 
te stellen over waar de kracht vandaan komt om deze te laten transformeren tot 
zegen: komt die van haarzelf, van God, van beiden? De vraag nodigt uit tot een 
perspectiefwisseling, een zich openstellen voor een beweging van God uit. Achteraf 
kan zij, terugblikkend op haar ervaringen onderweg, een naam geven aan God - om 
die aan anderen door te geven.331 

329 Ibidem, p. 87. 
330 Ibidem, pp. 90-91, 95. 
331 In een artikel over het gezag van de Bijbel bij een feministische Bijbellezing onderscheidt Korte, 

aansluitend bij de theorie van Tolbert daarover, drie vormen van gezag: funderend, existentieel 
en juridisch. Er is sprake van funderende autoriteit als iets een gemeenschap helpt een collectieve 
identiteit te vormen, van een existentiële als het mensen gidst bij hun persoonlijke, existentiële 



165

5. Spirituele vorming

De werkelijkheidsvisie die de begeleider hen aanreikt wordt niet alleen 
gekenmerkt door de inhoud van de tekst. Door hen vertrouwd te maken met dans 
als spirituele oefening en lectio divina maakt ze hen bekend met een visie waarin 
lichaam, beweging en dans essentieel zijn voor het ontwikkelen van een door de 
Bijbelse traditie geïnspireerde spirituele levenshouding. Zo komt ze tegemoet aan de 
bij veel deelnemers levende ‘lijfelijke hang naar het goddelijke’ en integreert die in 
een christelijke werkelijkheidsvisie.332

5.5.2 Inwijding: het geheim van het bestaan, de genade en de kerk
Met ‘geheim van het bestaan’ duidt De Jong-van Campen op het besef dat God op 
de werkelijkheid van het menselijke bestaan betrokken is. Zij omschrijft deze laag 
van de mystagogie als een beweging van de myste naar God toe. ‘De geloofsleerling 
beschouwt vanuit zijn eigen perspectief de werkelijkheid en leert daarin de verborgen 
Aanwezige te herkennen.’333 Met ‘geheim van de genade’ duidt zij op het besef dat 
het geheim van de goddelijke aanwezigheid in de werkelijkheid een geschenk van 
God is dat voorafgaat aan de myste. De geloofsleerling doet de ervaring op ‘dat 
niet hij beweegt, maar dat hij bewogen wordt… dat niet hij ademt, maar dat hij 
beademd wordt’.334 

Met de dansopdrachten waarin de begeleider de deelnemers solo of in groepjes 
uitnodigt God zoals deze in de tekst naar voren komt te verbeelden, de gebaren 
en kracht van de godheid in dans te belichamen en aandacht te geven aan wat uit 
hun eigen leven in deze dans resoneert, wijdt zij hen in in het geheim van Gods 
betrokkenheid op hun bestaan. Als ze hen met improvisatieopdrachten een houding 
van openheid voor het onvoorziene laat oefenen en als ze voor hen met de suggestie 
mee te gaan in het momentum van de beweging de mogelijkheid opent voor de 
ervaring van ‘bewogen worden’, bereidt ze hen voor op het ervaren van het geheim 
van de genade. De snelle afwisseling van ik-posities van handelen, waarnemen en 
ondergaan; de snelle afwisseling van actie en attentional practice in de feedbackloop en 
de mediale ervaring van het bewegen en bewogen worden, geven aanleiding om de 
beweging van het zoeken naar het geheim van het bestaan en die van het ontvangen 

zoektocht, van een juridische als er een instituut is dat daarmee zijn macht legitimeert en zijn 
identiteit bewaakt. Doordat de begeleider Bijbelteksten inbrengt als gemeenschappelijk referen-
tiekader maakt ze het mogelijk dat ze een de groep funderend gezag krijgen. Door deelnemers 
te laten zoeken naar een verbinding tussen de tekst en hun leven, geeft ze de deelnemers de gele-
genheid te ontdekken dat ze existentieel gezag kunnen krijgen. Korte, Anne Marie. “Recapturing 
the Sacred. Feminist-Theological Hermeneutics and the Authority of Holy Texts.” Holy Texts. 
Authority and Language. Charlotte Methuen, et al. red. Leuven, Peeters, 2004, p. 7.  

332 Zie hoofdstuk 2.6 over ‘een lijfelijke hang naar het goddelijke’.
333 De Jong-van Campen 2009, pp. 77, 114-115.
334 Ibidem, p. 114.
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van het geheim van de genade niet zo scherp te onderscheiden als De Jong-van 
Campen doet. In bibliodans interacteert het zoeken naar, ontvangen van en het 
zich laten meenemen door bewegingen vanuit God door de danser met een gezocht 
worden, het zich laten vinden en zichzelf geven van God. In bibliodans interacteren 
het geheim van het bestaan en dat van de genade met elkaar. De begrippen kunnen 
gezien worden als een uitdrukking van een wisseling van perspectief op een en 
hetzelfde gebeuren. Als de begeleider in het hierboven beschreven programma de 
deelnemers uitnodigt met een dans het verlangen naar een beweging van God uit tot 
uitdrukking te brengen, laat ze hen als het ware een perspectiefwisseling meemaken 
van het geheim van het bestaan naar dat van de genade. Zo ook als zij aan het eind 
van de sessie vraagt: ‘Als je terugkijkt naar de weg die je tijdens deze sessie hebt 
afgelegd, welke van de namen van God in de tekst vind je daarbij passen?’ en hen 
uitnodigt die in een dans te verbeelden.
 
De Jong-van Campen omschrijft inwijding in het geheim van de kerk als een door 
iemand met een kerkelijke zending begeleid gebeuren, waarin de mysten komen tot 
deelname aan een lokale kerkelijke gemeenschap met de gebruikelijke praktijken van 
vieren, leren en dienen. Zo worden zij volgens haar deel van een ‘mystiek-transcendente 
gemeenschap die groeit in de verwerkelijking van haar gestalte van het lichaam van 
Christus’.335 De bibliodansbegeleider heeft geen kerkelijke zending, maar werkt als 
zelfstandige zonder personeel. Zij geeft vooral workshops in het kader van christelijk 
geïnspireerde stichtingen of netwerken en veel minder in kerkelijke gemeenten. Zij 
nodigt de deelnemers op verschillende manieren uit tot het vormen van een tijdelijke 
gemeenschap. In het contract dat zij met de deelnemers sluit, spreekt zij hen aan op 
een gedeeld verlangen naar groei in de omgang met zichzelf, anderen en de goddelijke 
dimensie van hun bestaan. Door groepsdansen en door de aandacht te richten op de 
proprioceptieve en kinesthetische waarneming van de lichamelijke aanwezigheid van 
anderen schept zij een lichamelijk gewaargeworden gevoel van gemeenschap. Met de 
tekst geeft ze een gemeenschappelijk referentiekader waarover zij met elkaar kunnen 
spreken en in het kader waarvan zij iets met elkaar kunnen beleven. Door hen te 
vragen samen te dansen en te reflecteren op hun ervaring stimuleert ze hen elkaar te 
ondersteunen bij hun spirituele vorming. Zij introduceert hen niet in een kerkelijke 
gemeente waarin men langer met elkaar op weg gaat. Er zijn echter wel signalen 
dat zij hen inwijdt in kerk als een ‘mystiek-transcendente gemeenschap’. Door 
Bijbelteksten in te brengen verbindt ze de tijdelijke gemeenschap van dansers met de 
grotere gemeenschap van gelovigen van over de hele wereld en door de tijden heen. 
Zo wordt de beslotenheid van de tijdelijke gemeenschap overstegen. Het mystieke 
karakter lijkt niet zozeer te liggen in de groei van de tijdelijke gemeenschap ‘in de 

335 Ibidem, pp. 75, 77.
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verwerkelijking van de gestalte van het lichaam van Christus’. Volgens de begeleider 
ontvouwt het zich veeleer wanneer de dansers zich openstellen voor het waaien van 
de Geest, voor de onvoorziene momenten waarop zij iets van Gods aanwezigheid 
bespeuren, de bewegingen van het goddelijke in de dans ontvangen, zich erdoor 
laten meenemen en daarop antwoorden. 

De Jong-van Campen omschrijft mystagogie als een proces van inwijding in 
geheimen. Ze noteert dat veel mensen ‘opgaan in het tastbare van ons bestaan, zich 
vasthouden aan (schijnbare) zekerheden en voorbijleven aan de betekenisvolheid 
van de werkelijkheid.’ Ze constateert dat zich echter steeds weer gebeurtenissen 
voordoen die door mensen als geheimvol ervaren worden. Het geheim onthult hen 
op verhulde wijze betekenis, het toont het onzichtbare van de werkelijkheid’.336  
Deze omschrijving suggereert dat inwijden in een geheim daaruit bestaat dat men 
de myste erin oefent niet op te gaan in het tastbare van het bestaan, maar een zekere 
afstand daartoe laat eigen maken. Daarnaast dat men de myste oefent in het gevoelig 
worden voor een werkelijkheid die niet tastbaar en zichtbaar is. Inwijden is dan  
de myste ondersteunen bij het loslaten van schijnbare zekerheden en helpen te zoeken 
naar echte zekerheid en werkelijke betekenis. Deze berusten in deze opvatting  
niet in wat tastbaar of zichtbaar is, maar in iets dat niet tastbaar en onzichtbaar 
is. Het zichtbare en tastbare is een verhulling van de werkelijke, ontastbare, 
onzichtbare betekenis. 
 De manier waarop de begeleider het inwijdingsproces in bibliodans beschrijft 
wijst in de richting van een andere invulling van het woord geheim. Wat overeenkomt 
met die van De Jong-van Campen is dat de begeleider aan de deelnemers vraagt zich 
door te improviseren te oefenen in het loslaten van zekerheden met betrekking tot 
bepaalde bewegingsgewoonten en ideeën over hoe een dans of hoe de werkelijkheid 
of hoe God eruit zouden moeten zien. Ze oefent hen ook in het vermogen niet op te 
gaan in de werkelijkheid van de dans, maar afstand te nemen en waar te nemen wat 
gebeurt. Zij vraagt hen echter betekenis juist in het tastbare en zichtbare gebeuren 
van het dansen te ontdekken. Volgens haar is het zichtbare en tastbare van de dans 
niet een verhulling van een werkelijke, onzichtbare en niet tastbare betekenis, maar 
juist de plaats waar betekenis ontstaat. Het geheim is volgens haar niet gelegen in een 
onveranderlijke, vastliggende, onzichtbare, niet tastbare werkelijkheid of betekenis 
die zich onthult. Het geheim wordt volgens haar kenbaar in de steeds voortgaande 
dialoog tussen danser en de tastbare werkelijkheid van de dans. Ook dit heeft 
uiteindelijk gevolgen voor de werkelijkheidsvisie die de deelnemers in bibliodans 
meekrijgen. Deze invulling van het woord geheim suggereert dat de godheid zich 
niet achter de tastbare werkelijkheid verhult, maar dat mensen haar daarin kunnen 

336 Ibidem, p. 112.
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herkennen. En dat het kenbaar worden van het geheim van de godheid niet gelegen 
is in een eenzijdige onthulling door haar, maar in een dialogisch interactief gebeuren 
tussen mensen en een tastbare werkelijkheid waarin de godheid aanwezig is. 

5.5.3 Een spel met meer spelers
Volgens de begeleider zijn er bij de inwijding drie partijen in het spel: de begeleider, 
de deelnemers en de godheid. Elk heeft een eigen rol en in elk van de relaties tussen 
hen is sprake van verschillende spanningsvelden.

In de vorige hoofdstukken werd duidelijk dat het door de begeleider ervaren 
spanningsveld van sturing geven aan en vrijlaten van de deelnemers, inherent is aan 
haar rol als auteur van het programma en choreograaf van improvisatieopdrachten. 
Auteur en choreograaf geven beiden een kader aan waaraan lezers, respectievelijk 
dansers door middel van hun verbeelding een eigen invulling geven en zelf betekenis 
ontdekken.337 Het vormingsproces in bibliodans is dus een proces waarin de 
deelnemers zichzelf vormen binnen de ruimte van het door de begeleider aangereikte 
kader. In de beschrijving van het voorbereidingsproces in dit hoofdstuk wordt 
duidelijk dat binnen dit kader de deelnemers ook ten opzichte van elkaar een rol 
spelen in hun vormingsproces. Als ze met elkaar dansen en als ze in de uitwisseling 
naar aanleiding van het dansen zoeken naar de betekenis van hun ervaring, assisteren 
ze elkaar bij het zichzelf vormen. 

In het speelveld dat de begeleider schept, speelt volgens haar echter nog 
een derde speler een rol. Zij duidt die aan met ‘God als werkzame kracht in het 
gebeuren’. Ook in de relatie met deze derde speler ervaart zij een spanningsveld. Bij 
de voorbereiding en de uitvoering van het programma is er de spanning tussen het 
actief zijn als ontwerper en begeleider en het ontvankelijk zijn voor ‘het waaien van 
de Geest’. Met het programma schept zij een ruimte waarin, naar zij hoopt, ‘hemel 
en aarde elkaar zullen raken’. Zij hoopt dat de deelnemers zich openstellen voor een 
beweging van God uit en dat de goddelijke werkzame kracht hen zal zegenen. Zij 
weet dat zij dit niet kan organiseren. Vanuit het perspectief van de spiritualiteit is 
dit spanningsveld eigen aan het doen en begeleiden van spirituele oefeningen. In het 
actief richting geven aan het ontwerpen van het programma en het zoeken van de 
deelnemers is de skopos te herkennen, in het zich openstellen voor het waaien van de 
Geest de telos. 

In het bibliodansprogramma geeft de begeleider een kader en richting aan 
dat de deelnemers op eigen wijze invullen. Beiden oefenen zich in het zoeken naar, 
ontvangen van en reageren op bewegingen waarin de godheid zich laat kennen. Zo 
scheppen zij een ruimte voor een beweging van God uit, die deze als een geschenk 

337 Zie hoofdstuk 3.7 en 4.7.2 over spanningsvelden bij het voorbereiden en dansen als zoeken naar 
betekenis.
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kan aanbieden. Ieder van de spelers kan het proces van inwijding bevorderen en 
blokkeren. Er is geen inwijding als begeleider en deelnemers niet de beweging van 
God zoeken, ontvangen, antwoorden. Er is geen inwijding als de godheid zich niet 
in bewegingen te kennen geeft. Ook De Jong-van Campen noemt het mystagogisch 
proces een gebeuren met meerdere spelers en rollen.338 In haar visie is het uiteindelijk 
God die doorheen het hele gebeuren de myste inwijdt in zijn geheimen.339 In het 
mystagogisch proces van bibliodans is de inwijding een gebeuren waarin geen sprake 
is van een ‘uiteindelijk’. Ieder van de spelers draagt eraan bij, ieder kan door zich 
ervoor af te sluiten de inwijding verhinderen. 

Tot het spanningsveld tussen richting en vrijheid geven behoort ook de aarzeling 
van de begeleider om de betekenis die zij in het gebeuren in een sessie ontdekt, te 
delen met de deelnemers. Hier wil ik licht op werpen met behulp van een term die 
Winton-Henry gebruikt als zij de rol van de begeleider in geestelijke begeleiding 
door middel van dans verheldert. Zij doet dit aan de hand van een aan de Authentic 
Movement ontleende invulling van het woord getuige. In deze visie geeft de begeleider 
als getuige de dansers een begrenzing in ruimte en tijd en biedt hen zo een rituele 
container voor het gebeuren in de dans. Zij geeft de danser gelegenheid tot rust te 
komen en op te merken wat gebeurt. Met een ontspannen blik vermindert ze de 
vaak voorkomende angst om bekeken en beoordeeld te worden. Ze kijkt naar de 
danser met een zachte focus en voelt de bewegingen van de dansers aan in haar eigen 
lichaam. De getuige analyseert niet, oordeelt niet, is niet alwetend en hoeft geen 
antwoorden te hebben, maar ze neemt wel waar wat de dans van anderen in haar 
oproept aan beelden, associaties, herinneringen of gevoelens. Als de dansers haar 
hun associaties verteld hebben, biedt zij hen de hare aan als informatie die zij, als 
zij willen, kunnen meenemen in hun betekenisgeving.340 In haar terughoudendheid 
om iets van haar associaties te delen, lijkt de begeleider te willen voorkomen dat de 
deelnemers haar woorden opvatten als de boodschap die zij als een dominee aan hen 
wil meegeven.341 De hier gegeven invulling van het begrip getuige geeft een richting 
aan voor het delen van associaties en betekenissen die de begeleider in de dans 
ontwaart. Zo kan zij behalve arrangeur en begeleider van het mystagogisch proces 
ook deelgenoot daarin zijn. 

338 De mystagoog kan de functie vervullen van vroedvrouw, tochtgenoot, medegelovige, bemid-
delaar, voor-ganger, arrangeur, symbool, de andere deelnemers die van in beweging brenger, 
wegbereider, tochtgenoot, passant, weerstand bieder, bevestiger of peetouder. De Jong-van 
Campen, 2009, pp. 80, 10-11 en 312.

339 Ibidem, p. 77.
340 Winton-Henry 2009, pp. 104-109; Adler, Janet. “Who is the Witness. A Description of 

Authentic Movement.” Authentic Movement, Essays by Mary Starks Whitehouse, Janet Adler and 
Joan Chodorow. Patrizia Pallaro, red. Londen, Jessica Kingsley, 1999, pp. 141-159.

341 Zie hoofdstuk 3.7 over spanningsvelden bij het voorbereiden.
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 5.5.4 Een vorm van mystagogische geestelijke begeleiding
Bovenstaande verheldering van de impliciet theoretische noties maakt duidelijk dat 
wat de begeleider met het bibliodansprogramma beoogt, een vorm van geestelijke 
begeleiding is in de zin die Firet daaraan geeft. Zij richt de aandacht niet op één 
van de door Firet genoemde praktijken. In het door haar ontworpen programma 
van dansoefeningen, dansopdrachten naar aanleiding van de tekst en reflectievragen 
biedt zij praktijken als bidden, mediteren, ascese en deelname aan de cultus in een 
geheel eigen constellatie aan. Door te werken met dans helpt zij de deelnemers zich 
heel specifieke kwaliteiten in de omgang met de werkelijkheid van zichzelf, anderen 
en God eigen te maken. In de dansoefeningen kunnen de deelnemers zich oefenen in 
vierende ascese en contemplatie in actie. In het dansen naar aanleiding van de tekst 
kunnen zij een vorm van kataphatisch mediteren met apophatische trekken beoefenen 
en tot gebed komen. In dit alles kunnen zij zich de kwaliteiten eigen maken van het 
loslaten van voor hen gebruikelijke bewegingspatronen en denkbeelden over zichzelf, 
anderen en God en van het zichzelf openstellen voor onvoorziene mogelijkheden. 
Door zich de afwisseling van handelen, waarnemen en ondergaan eigen te maken 
oefenen zij zich in het vermogen niet op te gaan in of juist afstand te houden van de 
werkelijkheid maar daarmee een dialogische relatie aan te gaan. Door improviserend 
te dansen kunnen zij God zoals deze in de tekst naar voren komt belichamen, maar 
ook open staan voor andere dan de hen bekende beelden of de godheid puur in 
beweging waarnemen.

De vorm van spirituele begeleiding die de begeleider op het oog heeft is 
geen één-op-één-gebeuren, maar een spel met meerdere spelers. De begeleider schept 
een ruimte waarin de deelnemers zichzelf kunnen vormen en waarin zij elkaar op 
respectvolle wijze in het vormingsproces kunnen ondersteunen. Zij nodigt hen uit 
zich al dansend open te stellen voor momenten van goddelijke aanwezigheid en het 
waaien van de Geest en om daarop te antwoorden. Zo is het bibliodansgebeuren in 
zekere zin een godsdienstoefening, een cultisch gebeuren.

De begeleider biedt de deelnemers begeleiding bij de verdieping van 
hun spiritualiteit in de context van de christelijke traditie. Ze reikt hen een 
werkelijkheidsvisie aan waarin mensen zichzelf beleven als iemand in relatie met 
God, zoals deze in Bijbelteksten naar voren komt. Zij zet de ontwikkeling van de 
spiritualiteit van de deelnemers niet in het kader van een ‘gemethodiseerde vroomheid’ 
maar wijdt de deelnemers in in wat Welzen noemt een Bijbelse spiritualiteit. In 
deze werkelijkheidsvisie is ruimte voor een diversiteit aan beelden voor en thema’s 
over de omgang tussen mensen en God. De begeleider kiest een tekst omdat zij een 
bepaalde correspondentie vermoedt tussen de leefwereld van de deelnemers en die 
van de tekst. Zij helpt de deelnemers de betekenis van de tekst te ontdekken door 
hen te stimuleren in gesprek te gaan met de tekst. Doordat zij hen improviserend 
laat dansen richt zij hun aandacht op de werkelijkheid van zichzelf, anderen en God 
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en de relaties daartussen als een belichaamde, tastbare, steeds veranderende wereld 
van mogelijkheden. De begeleider biedt de dans aan als ‘plaats’ waar zich dit alles 
voltrekken kan. 

Het samen dansen en lichamelijk waarnemen van elkaars aanwezigheid schept een 
lichamelijk ervaren gemeenschap. Het loslaten van gebruikelijke bewegingspatronen 
en uitbreiden van bewegingsmogelijkheden is een vorm van ascese waarin de vrijheid 
niet gezocht wordt in het ‘afzien’ van het lichaam, maar in het honoreren van de 
mogelijkheden en de beweeglijkheid ervan. De wisseling tussen de ik-posities 
tijdens het improviserend dansen schept ruimte voor een lichamelijke, dialogische, 
interactieve verhouding met de werkelijkheid. Men gaat niet op in bewegingen van 
zichzelf, anderen of godheid, men blijft niet als een waarnemer op afstand. Men is 
contemplatief in actie. 

Het dansen leidt tot significance van de tekst: als men aandacht heeft voor 
de opgeroepen indrukken kan men deze relateren aan het eigen leven. Als men God, 
zoals deze in de tekst naar voren komt, in dans verbeeldt, kan men ontdekken hoe 
deze op het leven betrokken is. Men ervaart iets van het geheim van het bestaan. In 
het representeren van de beelden van de godheid, in het navolgen van de goddelijke 
gebaren en het verbeelden van goddelijke kracht, kan de dans een plaats worden 
waarin de danser iets van God ontmoeten kan. De ontmoeting kan zich ook 
voltrekken in een fenomenale of mediale ervaring waarin beelden zijn weggevallen en 
de danser een ervaring ten deel valt van een puur bewegen en bewogen worden. Zo 
wordt zij ingewijd in het geheim van de genade. Omdat in het improviserend dansen 
de danser zich openstelt voor het onvoorziene kan deze zichzelf, anderen, de godheid 
ervaren als ‘anders’ dan gedacht. Het improviserend dansen opent de mogelijkheid 
de werkelijkheid van zichzelf, anderen en God en van hun onderlinge relaties te 
ervaren als een wereld van mogelijkheden. In het dansen zijn deze relaties verankerd 
in het lichaam. De beweging van de dans maakt duidelijk dat ze niet vastliggen, maar 
voortdurend in beweging zijn en veranderen.

Zo biedt de begeleider een vorm van mystagogische spirituele begeleiding aan. Met 
het aanbieden van teksten uit de Bijbelse traditie, met het dansen als vorm van 
spirituele lezing en spirituele oefening, wijdt de begeleider de deelnemers in in de 
Bijbelse traditie, de gemeenschap die deze heeft overgeleverd en in praktijken die 
ruimte scheppen voor een ontmoeting met de goddelijke dimensie van hun bestaan. 
Met deze conclusies over bibliodans als spirituele vorming kom ik op het terrein van 
de theologie. In het volgende hoofdstuk ga ik dieper in op de theologische aspecten 
van bibliodans. 
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Dit hoofdstuk begin ik met een uiteenzetting over de aard van de theologische 
reflectie die ik beoefen en de rol van de dans daarin. Vervolgens breng ik de impliciet 
theologische noties aan het licht die naar voren komen in de thick descriptions die ik 
met de beschrijving van voorbereidingen, programmaontwerpen en de theoretische 
verheldering daarvan construeerde. Zij vormen de basis voor de daarop volgende 
constructieve narratieve theologische reflectie. Daarbij spelen het verhaal van de 
Annunciatie, de begrippen perichoresis, circuminsessio, circumincessio en apophasis een 
belangrijke rol.  

6. Een constructieve narratieve  
theologische reflectie

 
6.1 Theologische reflectie

In dit hoofdstuk reflecteer ik op praktisch theologische wijze op de bevindingen in de vorige 
hoofdstukken. Theologie is de discipline waarin men reflecteert op vragen die leven over 
de verhouding tussen God en mensen. In godsdienstige praktijken als vieringen, pastorale 
gesprekken, gespreksgroepen, retraites, werkgroepen met kunstzinnige werkvormen en 
informele gesprekken is sprake van geleefde theologie. Theologische noties die in het 
spreken en handelen in die praktijken een rol spelen, blijven meestal impliciet en komen 
veelal niet systematisch aan de orde. In de academische theologie maakt men theologische 
noties expliciet. Men reflecteert daarop op wetenschappelijke wijze en maakt daarbij 
gebruik van bronnen (Bijbelwetenschap, kerkgeschiedenis), opvattingen (systematische 
theologie) en praktijken (spiritualiteitstudies en liturgiewetenschap). Academische 
theologische reflectie komt ten diepste voort uit vragen uit of naar aanleiding van de 
levende praktijk van gelovigen die zoeken naar betekenis van wat in hun leven gebeurt 
en naar een heilzame manier om zich te verhouden met God, zichzelf, anderen en 
hun omgeving. De theorievorming in alle theologische disciplines berust uiteindelijk  
op de intentie om de bij gelovigen en geloofsgemeenschappen levende praktijken en 
vragen, in de context van specifieke culturen en samenlevingen van dienst te zijn. 
De theorievorming kan inspiratie leveren voor of kritische vragen stellen over het 
zoeken naar betekenis en het omgaan met God, zichzelf en anderen. De verbinding 
tussen praktijk en theorievorming zie ik echter niet als eenrichtingsverkeer waarbij 
de theorievorming alleen de functie heeft de praktijk te verhelderen, te inspireren 
of te denken te geven. Theorie en praktijk staan in wisselwerking. De praktijk levert 
ook ideeën, inzichten of noties die een nieuw licht werpen op bekende theologische 
noties of uitdagen tot reflectie op niet eerder theologisch doordachte thema’s  
of praktijken. 
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6.1.1 Een constructieve narratieve benadering
Deze opvatting over theologie herken ik in wat Graham, Walton en Ward schrijven 
in hun inleidend artikel bij Theological Reflection: Methods.342 Theologische reflectie 
zien zij als een zoeken naar een verbinding tussen geleefde praktijk en de studie naar 
Bijbelse, historische en systematisch-theologische bronnen en zij stellen de vraag hoe 
deze methodisch kan worden uitgevoerd. Zij laten zien dat, met de resultaten van 
theologisch onderzoek naar bronnen, opvattingen en praktijken op de achtergrond, 
verschillende methoden van theologische reflectie gebruikt kunnen worden. Zij 
onderscheiden zeven benaderingen die elk uitgaan van een specifieke praktijk en elk 
op eigen wijze de verbinding tussen praktijk en bronnen leggen.343 De benadering 
die ik voorsta, valt onder wat zij constructieve narratieve theologie noemen. Walton 
omschrijft die als een methode van reflectie waarin

‘The narratives that form the foundational traditions of faith are woven together 
with the stories that believers tell of the encounter of God in their lives. These 
vividly constructed interwoven narratives tell of experiences that have become 
revelatory for us, and link them back to Christian tradition.’344

Het is een benadering waarin verhalen uit de Bijbel en die van mensen uit andere 
tijden en plaatsen met elkaar in gesprek worden gebracht. Men heeft daarbij oog 
voor verhalen en ervaringen uit onverwachte bronnen.

‘The authoritative narrative of Scripture is augmented and challenged by the 
voices of alternative experiences. Often, theological insights are gained from 
unexpected sources and woven into the canonical accounts to produce a richer 
tapestry of perspectives.’345 

Deze benadering is gebaseerd op het idee dat mensen verhalen vertellen om hun 
identiteit te construeren zoals ook culturen verhalen nodig hebben om hun identiteit 
te verhelderen. Het begrip verhaal vatten de auteurs ruim op: volgens hen vallen ook 
rituelen, symbolen en uiteenlopende kunstvormen daaronder. 

342 Graham 2005, pp. 1-17.
343 Deze methoden heeft Walton in een inleiding op Writing Methods in Theological Reflection nader 

gespecificeerd. Walton, Heather. Writing Methods in Theological Reflection. Londen, SCM Press 
2014, p. xx. De onderscheiden methoden worden getypeerd als Writing the Living Human 
Document, Constructive Narrative Theology, Canonical Narrative Theology, Corporate Theological 
Reflection, Critical Correlation Theological Reflection, The Praxis Method en Local Theology. 

344 Walton 2014, p. xx. 
345 Ibidem, p. 13. 
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Volgens hen is de valkuil van de constructieve narratieve methode dat men 
vooral de analogie tussen bronverhalen en levensverhalen benadrukt. Zij pleiten ervoor 
niet alleen te zoeken naar gelijkenis tussen bron- en levensverhalen, maar ook aandacht 
te schenken aan hoe zij elkaar kritisch kunnen bevragen. Ze roepen op om verhalen, 
symbolen of kunstvormen die uitdrukking geven aan een leven in de marge of leven 
met ongeluk, met pijn of datgene wat niet te beheersen of te begrijpen valt, serieus te 
nemen. Ze zien daarin een uitdaging om theologische constructies kritisch onder de loep 
te nemen en in de war te schoppen. Dit is gebaseerd op hun opvatting dat de verhalen 
die mensen vertellen parabels zijn die niet alleen een gevoel van samenhang, betekenis 
en identiteit scheppen, maar ook ruimte geven aan onbegrijpelijke en onverzoenlijke 
aspecten van de menselijke ervaring. Ook speelt daarin hun overtuiging een rol dat 
God niet zomaar in de plot van menselijke verhalen kan worden ingevoegd.346 

De beschrijving en de theoretische verheldering van het voorbereidingsproces voor 
een bibliodanssessie in de vorige hoofdstukken vormen een verhaal waarin de geleefde 
praktijk van het voorbereiden verweven wordt met uit metaforen en theoretische 
noties bestaande verhalen uit verschillende disciplines. Deze thick descriptions vormen 
tezamen een verhaal waarin de eigenheid – identiteit – van bibliodans als methode 
van spirituele vorming geconstrueerd wordt. In § 6.2 wil ik de theologische noties 
die in de thick descriptions impliciet zijn gebleven aan het licht brengen. Zij vormen 
een bron voor constructieve narratieve theologische reflecties in § 6.3. 

6.1.2 Dans als bron voor theologisch reflectie
Het eigene van bibliodans als methode voor spirituele vorming is het improviserend 
dansen naar aanleiding van een tekst uit de Bijbelse traditie. In vergelijking met 
andere methoden voor spirituele vorming op basis van teksten uit de Bijbelse traditie 
(bijvoorbeeld bibliodrama of lectio divina) is het dansen het meest eigene van 
bibliodans. Daarom wil ik bij het opdelven van de impliciet theologische noties in de 
thick descriptions vooral kijken naar wat het dansen aan theologische noties met zich 
meebrengt. Inspiratiebron voor deze aanpak is het artikel Why dance? Toward a Theory 
of Religion as Practice and Performance van danser en religiewetenschapper LaMothe. 
Hierin stelt zij voor godsdienstige dansen niet in de eerste plaats te beschouwen als 
de uitdrukking van een diep in de dans verscholen godsdienstige tekst. Zij nodigt uit 
godsdienstige dansen te bezien als een manier van doen die de danser mogelijkheid 
geeft een bepaalde relatie aan te gaan met zijn religieuze traditie, met de gemeenschap 
waarvan hij deel uitmaakt en met de godheid die daarin vereerd wordt.347 LaMothe  

346 Graham 2005, pp. 47, 49, 69, 71-74, 76.
347 LaMothe. “Why Dance? Towards a Theory of Religion as Practice and Performance.” Method 

and Theory in the Study of Religion, jrg. 17, nr. 2, 2005, pp. 128-130. 
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brengt haar ideeën naar voren in het kader van haar religiewetenschappelijk onderzoek. 
Vragen over wat dansen teweeg kan brengen in de relatie tussen danser, gemeenschap, 
traditie en godheid zie ik echter als vragen die ook behoren tot het domein van de 
theologie. De thick descriptions in de vorige hoofdstukken geven daar ook aanleiding 
toe. De begeleider zet het dansen in als een manier van lezen van een Bijbeltekst, als 
een manier om zich een bepaalde wijze van omgaan met zichzelf, anderen en God 
eigen te maken. Zij doet dit met het oog op de spirituele vorming van de deelnemers, 
met name waar het gaat om hun betrekking met God zoals deze in de tekst ter 
sprake komt. Geïnspireerd door LaMothe zal ik in de volgende paragraaf aan het 
licht brengen welke impliciet theologische noties meespelen wanneer de begeleider 
dans inzet om iets teweeg te brengen in de relatie van de danser tot zichzelf, tot de 
gemeenschap, tot de Bijbeltekst en tot God, zoals deze daarin ter sprake komt. Ik wil 
de theologische noties die in het verhaal van de thick descriptions impliciet gebleven 
zijn, expliciet maken en inzetten als een onverwachte, want zelden gebruikte bron 
voor theologische reflectie op constructieve narratieve wijze. 

In het verhaal van bibliodans speelt dans als beweging van het lichaam een belangrijke 
rol. Het zijn vooral vrouwen die deelnemen aan bibliodanssessies. Dit roept vragen 
op over gender-aspecten van de bibliodans. In de theoretische verheldering over 
het ideale en waargenomen lichaam in bibliodans werd duidelijk dat het lichaam 
in bibliodans niet naar voren komt als een vrouwelijk of mannelijk lichaam. Het 
is veeleer present als een lichaam in beweging en de beweging blijkt daarbij een 
transformerende kracht te zijn. In de dans ronden de deelnemers zaken uit het 
alledaagse leven af en proberen nieuwe bewegingsmogelijkheden, instellingen en 
verhoudingswijzen uit. Deze blijken soms, maar lang niet altijd betrekking te hebben 
op gender-aspecten. 348 Hoewel de begeleider vooral met vrouwen werkt beschouwt 
zij dans niet als een specifiek vrouwelijke activiteit of een vrouwelijke manier van 
de wereld benaderen. Zij gaat niet mee in de veel voorkomende oppositie van man-
vrouw, waarbij man verbonden wordt met geest en ratio en vrouw met lichaam en 
gevoel of in een essentialistische benadering van deze oppositie. Zij blijkt het dansen 
eerder te zien als een kracht die de genoemde opposities doorbreekt of overstijgt.349 
In de paragraaf over perichoresis zal ik de positie van de begeleider met betrekking tot 
de genderaspecten verhelderen aan de hand van een artikel van Keller: The Apophasis 
of Gender: A Fourfold Unsaying of Feminist Theology.350

348 Hoofdstuk 4.6.1 en hoofdstuk 2.6 over het ideale, gedemonstreerde en waargenomen lichaam en 
een ‘lijfelijke hang naar het goddelijke’.

349 Hoofdstuk 2.7 over bibliodans in kerk en cultuur.
350 Keller 2008, pp. 905-933. 
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6.1.3 Theologie als hermeneutische wetenschap
In dit hoofdstuk werk ik met theologie zoals ik in de vorige hoofdstukken 
met theorievorming in de literatuurwetenschap en danswetenschap en in de 
spiritualiteitstudies werkte. Ik zet theologie in als een discipline die helpt bepaalde 
aspecten van een praktijk (de voorbereidingen voor bibliodanssessies) en het verhaal 
daarover (de thick descriptions) naar voren te brengen en met behulp van theoretische 
(i.c. theologische) noties te verhelderen. Door te kiezen voor een constructieve 
narratieve theologische reflectie doe ik echter meer dan dat. Ik laat theologie niet 
alleen fungeren als een gesprekspartner die een bepaald licht werpt op een theoretisch 
verhelderde praktijk, maar ook als een partner die door de theoretisch verhelderde 
praktijk op andere ideeën gebracht kan worden. Daarin verschilt mijn aanpak met 
die van Browning. Ik maak gebruik van zijn methode voor het ontwikkelen van 
een thick description. Maar ik zet theologie niet, zoals hij, in als een normerende 
gesprekspartner die vraagt de theoretische verheldering kritisch onder de loep te 
nemen (fundamentele praktische theologie) of suggesties te doen voor de verbetering 
van de voorbereiding en opbouw van bibliodansprogramma’s (strategische praktische 
theologie). Ik zet theologie echter ook niet in als puur beschrijvende wetenschap. 
Door te kiezen voor een constructieve narratieve theologische reflectie zet ik theologie 
ook in als een hermeneutische discipline: een die een theologische betekenis van 
een praktijk naar voren brengt en tegelijk de betekenis van theologische begrippen 
daardoor laat beïnvloeden (hermeneutische praktische theologie). 

6.2 Impliciet theologische noties 

Het verhaal van bibliodans is gebaseerd op de thick descriptions in de vorige 
hoofdstukken, waarin ik lezen, dansen en spirituele vorming benaderde vanuit 
theorievorming in respectievelijk de literatuurwetenschap, danswetenschap en 
spiritualiteitstudies. Het bestaat uit twee delen: het verhaal van de begeleider over 
de voorbereiding van bibliodansprogramma’s en het relaas van de onderzoeker over 
de verheldering van een aantal impliciet theoretische noties in het verhaal van de 
begeleider. Op zoek naar de impliciet theologische noties begin ik bij het verhaal 
van de begeleider. Daarin blijken vier complexen van theologische noties naar 
voren te komen. De eerste betreft de notie van bibliodans als ‘een bijdrage aan de 
spirituele vorming van de deelnemers’. De tweede die van dansen naar aanleiding 
van Bijbelteksten als een manier om ‘spirituele betekenis te ontdekken’, de derde die 
van dans als een oefening in het ‘zich openstellen voor een goddelijke werkelijkheid ’, 
de vierde die van bibliodans als ‘het scheppen van een ruimte waarin hemel en aarde 
elkaar kunnen raken’. Deze noties vormen het uitgangspunt voor de ordening van 
de impliciet theologische noties in het verhaal van de theoretische verheldering door 
de onderzoeker. 
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6.2.1 Het perspectief van de begeleider
• Bibliodans: een bijdrage aan de spirituele vorming van de deelnemers
De begeleider beschouwt de bibliodans als een methode voor spirituele vorming. 
Spiritualiteit omschrijft ze als een bepaalde wijze van omgaan met zichzelf, anderen, 
de omgeving en God. Met de danssessies wil de begeleider de deelnemers de 
gelegenheid geven hun spiritualiteit te verdiepen door hen ruimte te bieden om met 
elkaar een spirituele ervaring op te doen in een activiteit waarbij lichaam, gevoel en 
denken worden aangesproken. Ze wil aansluiten bij een verlangen van deelnemers 
om ‘tot zichzelf te komen’. Zij zet dans in als een manier om op lichamelijke 
wijze tot zichzelf te komen en zich een bepaalde manier van omgaan met zichzelf, 
anderen en de godheid eigen te maken. Met het dansen naar aanleiding van de tekst 
wil zij hen uitnodigen zichzelf te gaan zien en beleven als een zelf-in-relatie-met-
God. Zij wil met de bibliodanssessies een kader scheppen waarin de dansers zich 
veilig voelen, met elkaar kunnen groeien in deze relatie en oog kunnen krijgen voor  
hoe deze samenhangt met en kan doorwerken in hun leven van alledag. Zij ziet 
het vormingsproces als een samenspel van begeleider, deelnemers en ‘de Geest  
die waait’. 

• Bibliodans: spirituele betekenis in een Bijbeltekst ontdekken 
Met dansopdrachten naar aanleiding van de tekst wil de begeleider de deelnemers de 
mogelijkheid geven elementen daaruit tot uitdrukking te brengen en de indrukken 
die zij op die manier opdoen waar te nemen. Zij wil hen zo de gelegenheid geven 
een betekenis in de tekst te ontdekken, na te gaan of en zo ja op welke manier er een 
verbinding is tussen de wereld van de tekst en die van hun leven. Zij geeft hen de 
mogelijkheid te zoeken naar inzicht over zichzelf in relatie tot God, zoals deze in de 
tekst ter sprake komt, en naar hoe de relatie doorwerkt in hun omgang met anderen 
en hun omgeving in hun alledaagse bestaan. Zij schetst de tekst als een partner met 
wie de deelnemers in gesprek kunnen gaan over de verhouding tussen God en mens, 
tussen godheid en zelf. Ze geeft de deelnemers ruimte om na te gaan wat zij in de 
tekst herkennen, waartegen zij in verzet komen of wat voor hen een uitdaging vormt. 
De begeleider geeft aan dat de deelnemers tijdens het dansen met de tekst niet alleen 
inzicht opdoen over hun omgang met zichzelf, anderen, omgeving en God, maar ook 
tot een vorm van gebed of ontmoeting met God kunnen komen. 

• Dansen: een manier om zich open te stellen voor een goddelijke werkelijkheid 
De begeleider beschouwt het dansen als een manier om zich open te stellen voor 
een goddelijke werkelijkheid. Wanneer zij de deelnemers vraagt God zoals deze in 
de tekst ter sprake komt, in dans te verbeelden, vraagt zij hen zich op lichamelijke 
wijze in te leven in een bepaald aspect van de godheid. Tegelijkertijd weet zij dat het 
dansen een ‘beeldenstorm’ kan veroorzaken, dat door het dansen de beelden kunnen 
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veranderen of ook helemaal kunnen wegvallen zodat er alleen sprake is van bewegen 
en bewogen worden.

De begeleider presenteert het improviserend dansen als een mogelijkheid om 
beperkingen in bewegingsmogelijkheden te honoreren én te zoeken naar manieren 
om de bewegingsmogelijkheden uit te breiden. Zij biedt het aan als een manier om 
woorden, beelden of gevoelens actief tot expressie te brengen en ontvankelijk te zijn 
voor de impressies die daarin gewekt worden. Ze geeft aan dat in die impressies het 
leven van de dansers ‘meeklinkt’. Ze ziet het dansen als een mogelijkheid om zich 
open te stellen voor wat men niet bedenken kan en om een ervaring op te doen van 
niet alleen te bewegen, maar ook bewogen te worden. Het improviserend dansen 
beschouwt zij dus als een manier om zich al doende te oefenen in het zich eigen maken 
van een bepaalde manier van omgaan met de werkelijkheid van zichzelf, anderen 
en de godheid. Een omgang waarin ruimte is voor wederkerigheid, beweeglijkheid, 
verandering en ongekende mogelijkheden. 

• Bibliodans: een ruimte waar hemel en aarde elkaar kunnen raken 
Het dansen op zich en het dansen naar aanleiding van de tekst zet de begeleider 
in als een methode voor spirituele vorming en zij richt daarbij de aandacht 
vooral op de relatie met de godheid. De spirituele vorming voltrekt zich volgens 
haar in een samenspel tussen verschillende spelers: begeleider, deelnemers en een 
goddelijke werkzame kracht of Geest. Ieder van hen speelt een eigen rol in het 
bibliodansgebeuren. De begeleider wil ruimte scheppen voor de goddelijke dimensie 
van het bestaan door de aandacht van de deelnemers te richten op God zoals deze 
in de tekst ter sprake wordt gebracht. Met dansopdrachten naar aanleiding van de 
tekst geeft zij hen de mogelijkheid God zoals deze in de tekst naar voren komt, 
te verbeelden of zich dansend tot God te richten. Met oefeningen om gewaar te 
worden wat in hun lichaam en gemoed gebeurt, hoopt ze de deelnemers ontvankelijk 
te maken voor momenten waarop ‘iets van Godswege gebeurt’. Met een oefening 
om ‘mee te gaan met de beweging’, wijst ze hen impliciet op de mogelijkheid om 
in relatie tot God te bewegen en bewogen te worden. Ze hoopt dat begeleider en 
deelnemers met het geven en uitvoeren van dansopdrachten een ruimte scheppen 
waarin ‘hemel en aarde elkaar raken’, waarin zij ‘de godheid kunnen ontvangen’, ‘iets 
van God gebeuren kan’, ‘de Geest kan waaien’, ‘de deelnemers door God aangeraakt 
en gezegend kunnen worden’. De begeleider geeft aan dat in wat zich afspeelt tussen 
begeleider, dansers en goddelijke dimensie steeds sprake is van een spanningsveld van 
sturing en vrijheid geven, actief en ontvankelijk zijn, bewegen en zich laten bewegen. 
Zij kunnen zich openstellen voor een ontmoeting met God, maar hebben niet in de 
hand of deze zal plaatsvinden. 
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6.2.2 Het perspectief van de onderzoeker
Met behulp van de ordening van de impliciet theologische noties in het verhaal 
van de begeleider orden ik in deze paragraaf de impliciet theologische noties in de 
theoretische verheldering in de vorige hoofdstukken. Ook hier formuleer ik deze 
vanuit het perspectief van de dans. Het overkoepelende begrip is bibliodans als 
spirituele vorming. 

6.2.2.1 Bibliodans als spirituele vorming
Met behulp van de theorievorming van De Jong-van Campen heb ik duidelijk 
gemaakt dat een bibliodanssessie een mystagogisch arrangement blijkt te zijn, waarin 
de begeleider de deelnemers een bepaalde werkelijkheidsvisie wil aanreiken en hen 
een spirituele ervaring wil laten meemaken en duiden.351 Ze blijkt hen te willen 
inwijden in een Bijbelse spiritualiteit, die getuigt van een grote diversiteit aan beelden 
van God, mens en de relatie tussen hen. De door haar aangeboden dansstijl is in feite 
een spirituele oefening in een bepaalde manier van omgaan met de werkelijkheid en 
het dansen naar aanleiding van de tekst een spirituele lezing daarvan. Ze blijkt de 
deelnemers door de lichamelijke activiteit van het dansen te willen inwijden in de 
kerk, in het bestaan en in de genade.352 

• Een mystiek-transcendente gemeenschap lichamelijk ervaren
Door de deelnemers te vragen samen te dansen en tegelijkertijd elkaars aanwezigheid 
op lichamelijke wijze gewaar te worden (proprioceptieve waarneming) roept zij op 
tot het vormen van een tijdelijke, lichamelijk ervaren gemeenschap. Met de tekst 
als inspiratiebron voor het dansen biedt zij de deelnemers een gemeenschappelijk 
referentiekader aan. Door hen te vragen die in dans te verbeelden nodigt zij hen uit 
zich op lichamelijke wijze te verbinden met een grotere gemeenschap van gelovigen 
door de tijden heen. Zij geeft impulsen voor het vormingsproces, geeft met haar 
dans- en reflectieopdrachten suggesties om daarin verder te komen en is getuige 
van wat zich daarin ontwikkelt. Door de deelnemers te vragen samen te dansen en 
te reflecteren vraagt zij hen elkaar in het proces van vorming te ondersteunen. De 
begeleider wijst de deelnemers ook op de mogelijkheid om zich op lichamelijke wijze 
open te stellen voor ‘het waaien van de Geest’ en ‘iets wat van Godswege gebeurt’. Ze 
blijkt de deelnemers te willen inwijden in het geheim van de kerk als een mystiek-
transcendente gemeenschap die lichamelijk ervaren kan worden. 

351 Zie hoofdstuk 5.5.1 over werkelijkheidsvisie en spirituele ervaring.
352 Zie hoofdstuk 5.5.2 over inwijding in het geheim van het bestaan, de genade en de kerk.
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• Gods betrokkenheid op het menselijk bestaan lichamelijk ervaren
Met de door haar ontworpen danssessies nodigt de begeleider de dansers uit tot 
zichzelf te komen. Ze vraagt hen bijvoorbeeld naar lichamelijke sensaties tijdens het 
dansen en naar wat het dansen aan gevoel, beelden, associaties of herinneringen 
oproept (attentional practice). Door geen bewegingen voor te doen maar te vragen 
improviserend te dansen geeft ze hen de gelegenheid zelf bewegingen te vinden die 
bij hen passen. Met dansinstructies naar aanleiding van de tekst en vragen om de 
aandacht te richten op de verhouding tussen mens en God daarin, nodigt ze hen 
uit zichzelf meer en meer te gaan zien en ervaren als een ‘zelf-in-relatie-tot-God’. 
Met instructies voor dansimprovisaties blijkt ze hen te oefenen in aandacht voor 
hun lichaam in de omgang met zichzelf, anderen, hun omgeving en God. Met het 
dansen naar aanleiding van de tekst neemt ze de deelnemers in feite mee in een 
gedanste lectio divina, een lezing van de tekst met het oog op het gesprek met en 
het verdiepen van de omgang met God, zoals deze in de tekst ter sprake komt en de 
doorwerking daarvan in het leven van alledag. Zo blijkt ze voor hen de mogelijkheid 
te scheppen om het geheim van hun bestaan, namelijk dat het een bestaan is waarop 
God betrokken is, op lichamelijke wijze te ervaren. 

• Een lichamelijke ervaring van genade 
De begeleider beschrijft een bibliodanssesie als een dynamisch gebeuren waarin 
begeleider, deelnemers en de Geest samenwerken. In de feedbackloop van het 
improviseren oefent ze hen in het afwisselen van lichamelijk actief en ontvankelijk 
zijn. Daarmee blijkt ze de deelnemers uit te nodigen zich ook ten opzichte van de 
godheid actief en ontvankelijk op te stellen. Zij geeft hen zo in feite de mogelijkheid 
zich open te stellen voor momenten waarop ‘hemel en aarde elkaar kunnen raken’ 
en zij ‘door God aangeraakt en gezegend worden’. Tegelijkertijd geeft de begeleider 
aan dat noch zij, noch de deelnemers een dergelijk moment van ‘geraakt en gezegend 
worden’ kunnen organiseren. Hiermee blijkt ze in de richting te wijzen van wat De 
Jong-van Campen het ‘geheim van de genade’ noemt. 

De begeleider van bibliodanssessie blijkt de spirituele vorming dus te willen faciliteren 
met dans als spirituele lezing van een Bijbeltekst en dans als spirituele oefening in 
een bepaalde omgang met de werkelijkheid. In de volgende paragrafen breng ik de 
impliciet theologische noties daarin verder in kaart. 

6.2.2.2 Bibliodans: de spirituele betekenis van een tekst ontdekken
• Zichzelf gaan ervaren als een zelf-in-relatie-tot-God
De begeleider wil met een bibliodansprogramma ingaan op een bij de deelnemers 
levend verlangen om tot zichzelf te komen. Met de theorievorming van Sointu 
en Woodhead verhelderde ik dat als een verlangen om een weg te vinden in het 
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spanningsveld van ‘leven-voor-zichzelf ’ en ‘leven voor anderen’. Zij zoeken naar een 
authentiek en autonoom zelf om vandaar uit weer in relatie te treden met anderen. Zij 
zoeken dit authentieke, autonome zelf in relatie met een ‘heilige aanwezigheid’. De 
begeleider ontwerpt dansopdrachten waarin zij op eigen wijze contact kunnen maken 
met hun lichaam, gevoel, herinneringen, fantasie. Zo geeft zij hen de mogelijkheid 
authentiek en autonoom te dansen. Met dansopdrachten naar aanleiding van de 
tekst en door in deze opdrachten hun aandacht te richten op de verhouding tussen 
God en mens geeft de begeleider de deelnemers de mogelijkheid iets te ontdekken 
over een authentiek en autonoom ‘zelf-in-relatie-tot-God’. 

• Uiteenlopende perspectieven op de relatie tussen God en zelf verkennen.
De begeleider ziet de tekst als een ruimte die zij tijdens het voorbereidingsproces 
verkent en waar ze de deelnemers tijdens de danssessie doorheen gidst. De motieven 
van de tekst zijn als de patronen op een karpet. Ze worden gevormd door lijnen van 
het repertoire van door de auteur gebruikte beelden, én de lege plekken binnen deze 
omlijning (vacancies). Tussen de tekstmotieven bevinden zich tussenruimtes (blanks). 
Lezen van een tekst is als een zwerftocht (wandering viewpoint) door de witte plekken. 
De lezer loopt als het ware door deze tussenruimtes langs de verschillende motieven 
en krijgt zo steeds een ander zicht daarop. De lezer heeft de vrijheid om langs de 
motieven te blijven zwerven of om zich te identificeren met een van de door de 
motieven gevormde perspectieven op de omgang tussen God en mens. Met de keus 
van repertoire en de organisatie van motieven en perspectieven hoopt de auteur de 
lezer op de positie van de geïmpliceerde lezer (implied reader) te brengen: hij wil de 
lezer een door hem verhoopt antwoord ontlokken. Binnen het kader van de tekst 
is de lezer echter vrij een eigen weg te gaan, een eigen invulling te geven aan de 
motieven en zo een eigen antwoord te formuleren. De begeleider leidt de deelnemers 
in de opbouw van haar programma langs verschillende delen van de tekst. Ze gidst 
hen door de witte plekken langs verschillende motieven en geeft zo richting aan hun 
zwervend gezichtspunt. Met de dansopdrachten naar aanleiding van de motieven of 
tekstdelen richt ze de aandacht van de deelnemers op de verschillende perspectieven 
op de relatie tussen God en mens die in de motieven naar voren komen. Door 
de manier waarop zij richting geeft aan de zwerftocht van de deelnemers wijst zij 
hen in de richting van de geïmpliceerde lezer. Met de dansopdrachten geeft zij de 
deelnemers de mogelijkheid de verschillende perspectieven op een ‘zelf-in-relatie-
tot-God’ te verkennen. Door hen uit te nodigen de motieven al improviserend en op 
eigen wijze in te vullen en door hen in het nagesprek niet expliciet te confronteren 
met de geïmpliceerde lezer, geeft zij de deelnemers ruimte om het door de auteur 
geïmpliceerde antwoord te geven of niet. 
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• Zoeken naar een ‘zelf-in-relatie-tot God’ in verbinding met het alledaagse leven
Iser noemt het beeld dat men zich tijdens het lezen vormt van de wereld van de 
tekst een esthetisch object en de meaning van de tekst. Tijdens het vormen van een 
esthetisch object komt volgens Iser echter ook significance tot stand: een verbinding 
tussen de wereld van de tekst en die van de deelnemers. De lezer brengt tijdens het 
lezen immers eigen ervaringen mee, waarmee hij de lege plekken in de tekst invult. 
In bibliodans krijgen de deelnemers de mogelijkheid zich door te dansen een beeld 
te vormen van de tekst en op te merken hoe in het lichaam opgeslagen ervaringen 
gaan meeklinken. Met tekstgerichte vragen blijkt de begeleider de deelnemers uit 
te nodigen te verwoorden wat zij als de meaning van de tekst ontdekt hebben. Met 
persoonsgerichte vragen nodigt zij hen uit te vertellen wat zij als de significance van 
de tekst hebben ontdekt. Deze kan gaan over hoe zij omgaan met zichzelf, met 
anderen, met hun omgeving. Wanneer zij de aandacht richt op de relatie tussen God 
en mens geeft zij hen de mogelijkheid om zoeken naar wat de tijdens het dansen 
ontdekte meaning en significance hen aanreiken over hun ‘zelf-in-relatie-tot-God’ en 
de hiermee in verbinding staande aspecten van hun alledaagse leven. 

• In gesprek met de tekst over ‘zelf-in-relatie-tot-God’
Iser beschrijft de interactie tussen tekst en lezer als een gesprek. Volgens hem kan dit 
gesprek op verschillende manieren verlopen. Als de lezer hetgeen de tekst wil zeggen 
als voorspelbaar ervaart, is er volgens Iser sprake van pseudocontingentie. Als de 
lezer zijn eigen verhaal opgeeft voor dat van de tekst, spreekt Iser van asymmetrische 
contingentie. Reageert de lezer zonder na te denken, dan is er sprake van reactieve 
contingentie. Als de lezer zowel de tekst als het eigen verhaal recht wil doen, ontstaat 
wederzijdse contingentie, een creatief gebeuren met een onvoorspelbare uitkomst: 
de lezer komt er verrijkt uit tevoorschijn of de tegenstellingen verscherpen zich 
juist. Wanneer de begeleider vraagt naar wat de deelnemers in de tekst herkennen 
of wat weerstand, vervreemding of een gevoel van uitgedaagd te worden oproept 
en dat in een dans tot uitdrukking te brengen, nodigt zij hen in feite uit tot een 
wederzijds contingent gesprek met de tekst. De impliciet theologische notie daarin 
is dat de deelnemers de beelden die de tekst levert over een ‘zelf-in-relatie-tot-God’ 
niet voor zoete koek hoeven aan te nemen. Zij kunnen proeven of deze beelden hen 
iets zeggen over hun ‘zelf-in-relatie-tot-God’ of dat zij die naast zich neer willen 
leggen. Tegelijkertijd schept de begeleider daarmee een sfeer waarin het mogelijk is 
om ook op wederzijds contingente wijze in gesprek te gaan met elkaar en met God.

• Van overwegen over ‘zelf-in-relatie-tot-God’ tot gesprek en ‘in beweging zijn’ met God
Vanuit het perspectief van de spiritualiteitstudies blijkt het programma met dansen 
naar aanleiding van de tekst een vorm van lectio divina te zijn. De lectio is terug te 
vinden in de lezing van de tekst aan het begin van een programma. De meditatio krijgt 
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vorm wanneer de deelnemers de tekst dansend verbeelden en reflecteren op wat dat 
aan meaning en significance opgeroepen heeft. Met haar keuze voor tekstgedeelten en 
reflectievragen richt de begeleider hun aandacht voor de meditatio op de betrekking 
tussen God en mensen. Zij geeft hen de mogelijkheid tot oratio te komen als zij 
hen uitnodigt zich dansend richten tot God. Oratio blijkt echter ook deel uit te 
kunnen maken van de meditatio: als een gedanst gesprek met God die als een 
persoon wordt voorgesteld of in een gedanste interactie met een in onpersoonlijke 
beelden voorgestelde godheid. Als de begeleider wijst op de mogelijkheid van ‘puur 
in beweging te zijn’ (fenomenale ervaring) en die van tegelijkertijd te bewegen en 
bewogen te worden (mediale ervaring), blijkt ze de dansers voor te bereiden op een 
mogelijke contemplatio. De impliciet theologische notie hierin is dat het ‘zelf-in-
relatie-tot-God’ ook ervaren kan worden als een ‘in beweging zijn’ met God, als een 
dans waarin beiden bewegen en bewogen worden. Met vragen naar wat zij van het 
dansgebeuren als aandachtspunt willen meenemen in hun dagelijks leven wijst de 
begeleider de deelnemers in de richting van de operatio. In de spirituele lezing die 
bibliodans blijkt te zijn, is het dansen de wijze waarop lectio en meditatio voltrokken 
worden, de plaats waar oratio kan geschieden, contemplatio kan gebeuren en operatio 
gestalte kan krijgen. Met de begeleide en gedanste lectio divina geeft de begeleider de 
deelnemers dus de mogelijkheid de weg te gaan van een overwegen over zichzelf-in-
relatie-tot-God, naar een in gesprek of interactie zijn met God of een met de godheid 
deel uitmaken van een beweging van bewegen en bewogen worden. 

6.2.2.3 Bibliodans: zich openstellen voor een goddelijke werkelijkheid 
 In bibliodans heeft het dansen enerzijds de functie van het zoeken naar betekenis 
van de tekst, anderzijds die van een oefening in een bepaalde manier van omgaan 
met de werkelijkheid van zichzelf, anderen, de omgeving en de godheid. In dit 
onderzoek heb ik vooral aandacht gegeven aan wat de begeleider in gang wil zetten 
met betrekking tot de omgang met de goddelijke werkelijkheid. In de volgende 
paragraaf zal ik de impliciet theologische noties daarvan opdiepen. 

• Dansen: een goddelijke werkelijkheid lichamelijk ontmoeten
Met haar dansprogramma blijkt de begeleider tegemoet te willen komen aan wat 
Korte noemt: een lijfelijke hang naar het goddelijke. Hierin komt de notie naar 
voren dat de beweging van het lichaam een ruimte kan worden voor een ontmoeting 
met God. Dit blijkt ook aanwezig te zijn in de theoretische verheldering van wat 
de begeleider schrijft over het vertalen van tekst in beweging. Met behulp van de 
theorievorming van Johnson maakte ik duidelijk dat de begeleider dan van het 
doeldomein van de taal naar het brondomein van de beweging gaat. Zij gaat dan 
in feite op zoek naar de door acties en sensaties (vitality-affect contour) gekenmerkte 
lichamelijke ervaring (immanent embodied meaning) die de dichter heeft opgedaan 
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in een interactie met zijn omgeving en die hij verwoordt als een ontmoeting met 
God. De impliciet theologische notie is dat immanent embodied meaning bewust 
gemaakt kan worden als een ontmoeting met een goddelijke werkelijkheid en dat de 
goddelijke werkelijkheid op lichamelijke wijze ervaren kan worden.   

• Dansen: goddelijke kracht gestalte geven, goddelijke gedragingen imiteren 
Met de dansinstructies bij de tekst geeft de begeleider de deelnemers als een 
choreograaf aanwijzingen om God, zoals deze in de tekst naar voren komt, op een 
bepaalde wijze te representeren. Met behulp van de theorievorming van Foster 
onderscheid ik verschillende representatiewijzen: resemblance, imitation, replication. 
Kiest zij voor resemblance dan vraagt de begeleider de dansers in de kracht waarmee 
zij de beweging uitvoeren de kracht van de godheid gestalte te geven. Kiest ze voor 
imitation dan vraagt ze de dansers de visuele karaktertrekken en gedragingen van de 
godheid te imiteren. Wanneer zij de nadruk legt op de relatie tussen God en andere 
spelers in de tekst en de ontwikkeling daarvan en de bijbehorende gevoelens, is er 
sprake van replication. Met instructies voor dansimprovisaties geeft de begeleider de 
dansers ruimte voor het ontwikkelen van bewegingen en relaties op een manier die 
niet door de tekst, noch door de begeleiders, noch door de dansers zelf is voorzien. 
De theologische implicatie van de theoretische verheldering is dat dansen een 
manier is waarop de deelnemers God zoals deze in de tekst ter sprake komt, kunnen 
representeren, goddelijke kracht gestalte kunnen geven en goddelijke gedragingen 
kunnen imiteren. En dat zij de relatie tussen God en mensen zoals die in de tekst 
beschreven wordt, steeds verder kunnen ontwikkelen.

• Dansen: openstaan voor beweeglijkheid in de relatie tussen God en zelf 
De begeleider is zich ervan bewust dat het dansen niet alleen een manier is om 
het goddelijke te verbeelden maar ook een ‘beeldenstorm’ teweeg kan brengen. De 
spanning tussen verbeelden en beelden moeten loslaten verhelderde ik met behulp 
van Egan en Mujica als een spanning tussen kataphatisch en apophatisch mediteren.
De impliciet theologische notie is dat het dansen met zich meebrengt dat beelden 
van de godheid en bijgevolg die van de relatie tussen mens en godheid steeds weer 
in beweging komen. Deze notie komt ook naar voren in de uitnodiging van de 
begeleider om bewegingsgewoonten los te laten en te zoeken naar een uitbreiding 
van hun bewegingsmogelijkheden en daarmee naar die van hun vermogen tot het 
verbeelden in dans. Geïnspireerd door Firet en Korte heb ik deze benoemd als een 
vorm van ascese, die de dansers de mogelijkheid geeft God te verbeelden op een 
manier die voor hen ongebruikelijk is en zo ook de vrijheid om op ongebruikelijke 
manieren met God om te gaan. In het improviserend karakter van het dansen is 
ook een aspect van de ascese te vinden: het geeft de dansers de gelegenheid open te 
staan voor de mogelijkheid dat de goddelijke werkelijkheid zich als meer en anders 
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kan manifesteren dan zij gewoon zijn of bedenken kunnen. De begeleider geeft de 
dansers de mogelijkheid de relatie tussen zelf en God te ervaren als een relatie die 
gestalte krijgt in het lichaam en altijd in beweging is.

• Dansen: zich openstellen voor een wederkerige verhouding tussen God en zelf
De begeleider vraagt de deelnemers expressief te dansen én open te staan voor de 
impressies die het dansen wekt. Met danswetenschapper De Spain verhelderde ik 
dit als een vertrouwd maken met de feedbackloop van het improviseren, waarin 
de deelnemers de kans krijgen zich te oefenen in een afwisseling van actief en 
ontvankelijk zijn met betrekking tot wat om hen heen en in henzelf gebeurt. Dit 
duidt op de theologische notie dat dansen ruimte schept voor een wederkerige 
omgang tussen deelnemers en godheid. Met het begrip mediale ervaring benoemde 
ik de ervaring van dansers dat zij soms het gevoel krijgen te bewegen en tegelijkertijd 
bewogen te worden. Ook hierin ligt de theologische notie besloten dat het dansen 
het voor de dansers mogelijk maakt de relatie tussen God en henzelf te ervaren als 
een wederkerig gebeuren.  

• Dansen: sporen van God ontdekken in het alledaagse
De houding die de begeleider de deelnemers vraagt te ontwikkelen in de feedbackloop 
verhelderde ik verder met behulp van Martin als een oefening in het vermogen  
tot ‘contemplatie in actie’, het vermogen om in de drukte van alledaagse activiteiten 
sporen van God te ontwaren. De feedbackloop in het dansen is dus de wijze waarop 
de in de vorige paragraafgenoemde noties van het ‘zoeken naar een zelf-in-relatie-
tot-God in verbinding met het alledaagse leven’ op lichamelijke wijze geoefend  
kan worden. 

• Dansen: God en zelf als een wereld van mogelijkheden 
Door hen te vragen bewegingsgewoonten los te laten helpt de begeleider de dansers 
hun bewegingsmogelijkheden en dus verbeeldingsvermogen in dans te vergroten. Zo 
krijgen zij meer mogelijkheden om zelf, God en hun relatie te verbeelden. Door hen 
te wijzen op de mogelijkheid van de fenomenale ervaring van het puur in beweging 
zijn en de mediale ervaring van bewegen en bewogen worden, geeft de begeleider 
hen de kans God, zelf en hun relatie mee te maken als een lichamelijke ervaring 
zonder beelden. Wanneer zij hen vraagt niet van tevoren te bedenken hoe zij zullen 
dansen, geeft zij hen de mogelijkheid open te staan voor het ontdekken van God, 
zelf en hun verhouding als anders dan hen bekend is. Danswetenschapper Albright 
noemt het improviserend dansen een uitnodiging om te verblijven in een wereld 
van mogelijkheden (dwelling in possibility) waarin zich onvoorziene mogelijkheden 
kunnen voordoen en ongebruikelijke keuzes kunnen worden gemaakt. Met alle 
genoemde aspecten van het improviserend dansen schept de begeleider voor de 
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dansers een ruimte om zelf en God en de relatie tussen die twee te zien als een 
wereld van vele mogelijkheden. Het dansen kan zo tot een ruimte worden waarin de 
godheid zich op een ongekende, ongebruikelijke manier kan voordoen. 

6.2.2.4 Bibliodans: een ruimte waarin hemel en aarde elkaar kunnen raken
De begeleider noemt bibliodans een ruimte waarin hemel en aarde elkaar kunnen 
raken en iets van God kan gebeuren. Een sessie kan op uiteenlopende momenten tot 
een dergelijk gebeuren worden. Bijvoorbeeld in een wederzijds contingent gesprek met 
de tekst, in de feedbackloop van actief en ontvankelijk zijn, in het apophatisch moment 
van het dansen. Of wanneer tijdens de danssessie de deelnemers inzicht krijgen in 
hoe zij ‘zelf-in-relatie-met-God’ zijn of kunnen worden (meditatio) of wanneer zij 
bidden (oratio). Het kan zich voordoen in een moment van bewegen en bewogen 
(mediale ervaring) worden of van een bewegen aan woorden voorbij (contemplatio). 
Het spanningsveld van het actief ruimte ervoor maken maar het ontstaan ervan niet 
kunnen organiseren of in de hand hebben, heb ik verhelderd met het onderscheid 
dat Waaijman maakt tussen de skopos en de telos van spirituele oefeningen. De skopos 
is het doel dat men door oefening en inspanning kan bereiken: de vaardigheid om 
ruimte te scheppen en zich open te stellen voor dergelijke momenten. De telos, het 
verhoopte moment van ontmoeting, van bewegen en bewogen worden in relatie 
met de godheid, kan als een geschenk ontvangen worden. De spanning tussen skopos 
en telos draagt impliciet de notie in zich dat het geheim van de genade niet alleen 
een geschenk van God is, maar zich voordoet in een gebeuren waarin God en mens 
beiden actief en ontvankelijk, bewegend en bewogen wordend, betrokken zijn. 

6.2.3 Waarom dans? Theologische noties in het verhaal van bibliodans
Nu ik de impliciet theologische noties in de thick descriptions aan het licht heb 
gebracht, kan ik een antwoord formuleren op de vragen van LaMothe: Waarom 
dans? Welke relatie met traditie, gemeenschap en godheid maakt het dansen voor de 
danser mogelijk? De relatie tussen dansers en traditie, gemeenschap en godheid is er 
niet zonder dat zij een relatie met zichzelf hebben. Daarom begin ik met duidelijk te 
maken welke relatie tussen de danser en zichzelf het dansen mogelijk maakt. 

Met het dansen geeft de begeleider de deelnemers de gelegenheid zichzelf te ervaren 
en zich bewust te worden van zichzelf als een lichamelijk wezen, met fysieke 
gewaarwordingen, aan het lichaam ervaren gevoelens, door de beweging opgeroepen 
fantasieën en herinneringen. Dit brengt met zich mee een ‘laten zijn’, een aanvaarden 
en beamen van alles wat zich in, aan en door de dans manifesteert aan lichamelijke 
gewaarwordingen, affectieve gevoelens, emoties, herinneringen, verlangens en 
fantasieën. Zo nodigt de begeleider de dansers uit om met alles wat zij zijn op 
aandachtige wijze present te zijn in relatie tot zichzelf, anderen én hun omgeving, 
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bijvoorbeeld de tekst en de godheid.353 Door hen een kader aan te reiken waarbinnen 
zij hun eigen dans kunnen ontwikkelen, daagt zij hen uit autonoom-in-relatie te 
zijn. Door te werken met dans geeft zij hen de mogelijkheid zichzelf te ervaren als 
een wezen dat in alle levensdomeinen in beweging en ontwikkeling is. Ze geeft hen 
de mogelijkheid hun relaties te zien als een dynamisch gebeuren, waarin zich vele 
mogelijkheden voordoen en waarin ruimte is voor weerbarstigheid en creativiteit. 
Door hen uit te nodigen hun bewegingsmogelijkheden te vergroten, de tijdelijke 
gemeenschap van dansers lichamelijk waar te nemen en zich op lichamelijke wijze 
open te stellen voor een verbinding met de goddelijke dimensie van hun bestaan, 
geeft ze hen gelegenheid de beslotenheid en beperkingen van hun lichamelijke zelf 
te transcenderen. Door hen te vragen te dansen naar aanleiding van de tekst, biedt 
ze hen de mogelijkheid zich op lichamelijke wijze te verbinden met de gemeenschap 
waaruit de tekst is voortgekomen en die de tekst heeft overgedragen en overdraagt. 
De dansers kunnen op deze manier een lichamelijk ervaren verbinding met de traditie 
aangaan en aan de ontwikkeling ervan een bijdrage leveren met wat zij tijdens het 
dansen ontdekken. 

Met de dansopdrachten naar aanleiding van de tekst geeft de begeleider de 
deelnemers een sleutel die toegang geeft tot de wereld van de tekst. Met de op de 
tekst gebaseerde dansopdrachten nodigt ze hen uit deze via de beweging binnen 
te gaan en de lichamelijke ervaring erachter te verkennen. Tegelijkertijd treedt 
tijdens het dansen de wereld van de tekst binnen in het lichaam en de wereld van 
de danser. De intertekstuele lezing van de wereld van de tekst en die van de in het 
lichaam opgeslagen ervaringen is een lichamelijk ervaren interactie waarin de tekst 
betekenis krijgt. De tekst getuigt ervan hoe God zich aan vroegere gelovigen heeft 
laten kennen. De dansers treden dus op een lichamelijke manier binnen in een 
wereld waarin God zich heeft laten kennen en de wereld waarin God zich heeft laten 
kennen kan binnentreden in het lichaam en het leven van de dansers.354 De dansers 
kunnen de godheid leren kennen door de goddelijke kracht en gedragingen die in de 
tekst beschreven worden, met hun bewegingen gestalte te geven en na te volgen. Dit 
alles maakt het mogelijk zichzelf te gaan zien en beleven als een lichamelijk-zelf-in-
relatie-tot-God-die-op-lichamelijke-wijze-ervaren-kan-worden. Het streven naar een 
wederzijds contingent gesprek tussen tekst en danser geeft ruimte om ook ongeloof, 
niet weten of ervaringen die geheel anders zijn dan die in de tekst worden verwoord, 
in te brengen. 

De afwisseling actief en ontvankelijk zijn die het dansen met zich meebrengt, 
opent voor de dansers de mogelijkheid van het ervaren van wederkerigheid in de 

353 Mann 1997, pp. 2-6. 
354 Meinhard 1992, p. 81; Martin 2008, pp. 41-46.
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relatie. Het helpt hen de aanwezigheid van God actief te zoeken, maar ook open te 
staan voor een beweging van God uit. De wederkerigheid die in het gedanste gesprek 
met de tekst wordt geoefend, kan voor hen een model worden voor de wederkerigheid 
in het gesprek met God. Het opent de mogelijkheid tot een gesprek waarin ruimte 
is voor herkenning, verzet, uitdaging. Het kan een vorm van bidden worden, van 
spreken en luisteren, van doen en gewaarworden. Het oefent hen bovendien in de 
vaardigheid sporen van God te ontwaren in het dansen en in het leven van alledag, in 
de omgang met zichzelf, anderen en hun omgeving. Het geeft hen de mogelijkheid 
God te ervaren als betrokken op hun alledaagse het leven. Het improviserend dansen 
geeft de dansers de kans zich een levenshouding eigen te maken waarin men open 
staat voor wat niet voorzien is en ruimte maakt voor de onverwachte en ongrijpbare 
aspecten van Gods tegenwoordigheid.355 
  Bibliodans maakt het de dansers mogelijk zichzelf-in-relatie-tot-God te zien 
als een wereld van mogelijkheden en als een relatie die voortdurend in beweging is. 
Dit is enerzijds inherent aan de Bijbelse traditie die een grote diversiteit aan beelden 
voor de omgang tussen God en mens laat zien. Anderzijds draagt ook het dansen 
hieraan bij. De transformerende kracht van de dans brengt met zich mee dat beelden 
van het zelf, van God, zoals deze in de tekst ter sprake komt en die van de relatie tussen 
God en zelf, in beweging komen en veranderen. Het startpunt voor een dans kan 
bijvoorbeeld bestaan uit beelden met een patriarchaal karakter. Het improviserend 
dansen maakt het mogelijk een eigen invulling bij de beelden te zoeken zodat er 
andere beelden voor in de plaats komen, nieuwe beelden ontstaan. De danser kan 
dus beelden krijgen en taal kiezen om die beelden te verwoorden die niet gevangen 
zijn in patriarchale of traditionele man-vrouw-beelden voor de verhouding tussen 
God en mens. Ten slotte kunnen alle beelden zelfs wegvallen, waardoor de dansers 
op momenten in pure beweging een betrekking tussen zelf en God, een betrekking 
van wederzijds bewegen en bewogen worden, kunnen ervaren. 

6.3 Constructieve narratieve theologische reflectie

Met deze theologische noties in het achterhoofd ga ik in de volgende paragrafen over 
tot een constructieve narratieve theologische reflectie. De begeleider hoopt dat het 
verhaal voor de deelnemers niet zonder betekenis zal blijven. Dit associeer ik met 
het ‘Gods woord zal niet krachteloos wezen’ in het verhaal van de Annunciatie. 356 Ik 

355 Voor een beschouwing over het spanningsveld van handelen en niet kunnen organiseren van 
goddelijke aanwezigheid vanuit godsdienst-didactisch perspectief zie: Jonker, Evert. ”Planung des 
Unverfügbaren. Lernen Gott zu begegnen.“ Jahrbuch für konstruktivistischen Religionspädagogik 
5. Religionsunterricht planen. Gerhad Büttner, red. Babenhausen, LUSA, 2014, pp. 85-99.

356 Bijbel. Nieuwe vertaling in opdracht van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, bewerkt door de 
daartoe benoemde commissies. Leeuwarden, Jongbloed, 1951, Lucas 1:26-38.



189

6. Een constructieve narratieve theologische reflectie

zal zoeken naar analogieën tussen het verhaal van de Annunciatie en het verhaal van 
bibliodans. Perichoresis is het enige woord in de christelijke traditie waarin men over 
de verhouding van God en mensen spreekt in termen van dans. Daarom zoek ik ook 
naar analogieën tussen perichoresis en het verhaal van bibliodans. In beide gevallen ga 
ik in op enkele wrijvingspunten: de nadruk op mannelijke beelden van de godheid 
en het verborgen blijven van de rol van het lichaam.

6.3.1 ‘Geen woord dat van God komt zal krachteloos wezen’ 

Lucas 1: 26-38
26 In de zesde maand nu werd de engel Gabriël van God gezonden naar een 
stad in Galilea, genaamd Nazareth, 27 tot een maagd die ondertrouwd was met 
een man, genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam van de maagd 
was Maria.
28 En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: Wees gegroet, gij 
begenadigde, de Here is met u. 
29 Zij ontroerde bij dat woord en overlegde welke de betekenis van dien groet 
mocht zijn. 
30 En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria, want gij hebt genade 
gevonden bij God. 31 En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren en gij 
zult Hem de naam Jezus geven. 32 Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten 
genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, 
33 en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid en 
zijn koningschap zal geen einde nemen. 
34 En Maria zeide tot den engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang 
met een man heb? 
35 En de engel antwoordde: De heilige Geest zal over u komen en de kracht van 
de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal het heilige dat verwekt 
wordt, Zoon Gods genoemd worden. 36 En zie, Elisabeth, uw verwante, is 
eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom en dit is reeds de zesde maand 
voor haar die onvruchtbaar heette. 37 Want geen woord, dat van God komt, zal 
krachteloos wezen.
38 En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw 
woord. 
En de engel ging van haar heen. 

6.3.1.1 Genade: hoe Gabriël, Maria en God met elkaar samenwerken…
Met zijn: ‘Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u’, zegt Gabriël Maria Gods 
aanwezigheid toe. Het ‘u’ is een ‘u’ zonder meer. Er zijn geen voorwaarden waaraan 
zij moet voldoen, God zoekt haar op waar zij op dat moment is. Met deze woorden 
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brengt Gabriël Maria innerlijk in beroering en hij neemt het effect van zijn woorden 
waar: vrees. Hij benoemt dat en vraagt haar zich er niet door te laten bepalen: ‘Wees 
niet bevreesd’. Hij neemt haar tegenwerping serieus en geeft antwoord op de vraag 
hoe hetgeen hij haar toezegt, kan gebeuren: ‘De heilige Geest zal over u komen en de 
kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen’. Met de verwijzing naar Elisabeth 
laat hij haar weten dat zij niet alleen is in wat met haar gebeurt en zo sticht hij een 
vorm van gemeenschap. Met dit ‘arrangement‘ van woorden van genade, bevestiging 
en belofte, geeft hij haar ruimte om de geestkracht van God te ontdekken en zich 
ervoor open te stellen. Hij is getuige van hoe zij de weg naar haar ‘fiat’ aflegt. Zijn 
rol beperkt zich tot deze ene ontmoeting. Als Maria tot haar antwoord is gekomen 
gaat hij van haar weg. Hij laat het aan haar over om haar weg verder te gaan en haar 
antwoord buiten de ruimte van deze ontmoeting te leven. Haar reis naar Elisabeth, 
het lied dat zij zingt en haar hele verdere leven vallen buiten zijn gezichtsveld. 

Maria reageert op Gabriëls verschijning en zijn woorden als op een gebeurtenis 
die zij totaal niet heeft voorzien. Ze laat zien dat die haar niet onberoerd laten en 
vrees aanjagen. Als in een meditatie overweegt zij wat de woorden zouden kunnen 
betekenen. Zij laat zichzelf kennen door de vraag te stellen die Gabriëls woorden 
hebben opgeroepen: ’Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man 
heb?’ Maria’s woorden getuigen van een besef dat wat te gebeuren staat noch van haar 
actie (ík heb geen omgang met), noch van de actie van een ander mens (ik heb geen 
omgang met een mán) afhankelijk is. Gabriëls antwoord laat haar weten dat God 
haar tegemoet zal komen: als Heilige Geest en als ‘kracht van de Allerhoogste’. Dan 
geeft zij haar antwoord: ‘Mij geschiede naar uw woord’. Haar antwoord laat in het 
midden wiens woord zij bedoelt: dat van de engel of dat van de Heer. 

In wat zich tussen Gabriël, Maria en God afspeelt zien we hoe het woord van God 
niet krachteloos blijft. Het is een proces waarin elk van de spelers een bijdrage levert. 
Het woord van God krijgt een werking door hoe Gabriël Maria aanspreekt, serieus 
neemt en naar Gods kracht verwijst. Het krijgt een werking doordat Maria zich laat 
kennen met haar vrees en haar vragen en zich openstelt voor de Geest en de kracht 
van God. Het blijft niet krachteloos doordat Gabriël en Maria in hun ontmoeting 
ruimte maken voor de kracht en de Geest van de Allerhoogste. Tegelijkertijd is het 
verloop van de ontmoeting zelf een teken van de werkzaamheid van de Geest en 
de kracht van de Allerhoogste: er ontstaat een beweging tussen de engel, God en 
Maria. Er is sprake van wederkerige verhoudingen: alle drie de spelers zijn actief 
en ontvankelijk, zij benaderen de anderen actief en laten hen ontvankelijk op zich 
toekomen. Gabriël door woorden van God door te geven aan Maria, haar reactie 
waar te nemen en naar haar woorden te luisteren. Maria door wat in haar teweeg 
gebracht wordt uit te spreken en de woorden van Gabriël en de geestkracht van God 
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te ontvangen. De Allerhoogste door in de woorden van Gabriël naar Maria uit te 
gaan en haar fiat te ontvangen…

In deze uitleg van het verhaal van de Annunciatie heb ik noties uit de thick descriptions 
verweven met die in het verhaal. Het verhaal is een gelijkenis voor wat zich volgens de 
begeleider in een bibliodanssessie kan afspelen. In het programma dat zij ontwerpt, 
vervult zij een rol als die van Gabriël. Zij kiest teksten en thema’s waarvan zij denkt 
dat ze aansluiten bij ‘waar de deelnemers zijn’, in de overtuiging dat in alle thema’s 
hun verhouding met de goddelijke dimensie van het bestaan ontdekt kan worden. 
Daarin krijgt het ’God met jou’ gestalte. Met de spelregels die zij aangeeft, probeert 
zij een veilige sfeer te scheppen zodat de deelnemers de betekenis van de woorden 
van de tekst voor hun bestaan kunnen ontdekken. Daarin laat zich het ’Wees niet 
bevreesd’ herkennen. Als Gabriël sticht de begeleider gemeenschap door teksten in te 
brengen die getuigen van de verhouding die mensen uit het verleden met God hebben 
gehad. Met het aanreiken van de woorden van de Bijbeltekst wijst de begeleider op 
een werkelijkheid waarin God en mens op elkaar betrokken zijn. En als Gabriël is 
zij getuige van wat zich ontwikkelt en laat zij de deelnemers na de ontmoeting in de 
danssessie los en laat zij het leven met wat daarin gebeurd is aan de deelnemers over. 

De deelnemers spelen in de danssessie een rol als die van Maria. Ze laten 
zich kennen: met hun bewegingen, met de woorden waarmee ze aanduiden wat in 
hen in beweging komt aan vragen, weerstand, inzichten en gevoelens. Door zich in te 
laten met de geïmproviseerde dansstijl stellen zij zich als Maria open voor wat ze niet 
kunnen voorzien. Hun antwoord krijgt vorm tijdens de gedanste meditatio en oratio 
en in de aandachtspunten die zij meenemen (operatio). Ook de begeleider lijkt op 
Maria. Zoals Maria de woorden van Gabriël ontvangt, ontvangt zij de woorden van 
de tekst. Zij laat ze op zich inwerken, stelt zich vragen over wat de betekenis ervan is 
en hoe ze betekenis kunnen krijgen. Door af en toe af te zien van de activiteit van het 
ontwerpen van een programma en te luisteren naar ‘waar het heen wil’, stelt zij zich 
open voor de heilige Geest en de kracht van de Allerhoogste. 

In het samenspel van begeleider en deelnemers kan ruimte ontstaan voor een 
wederkerige betrokkenheid van God en dansers. In de woorden van het verhaal: de 
dansers kunnen ontvankelijk raken voor het komen van de heilige Geest en de kracht 
van de Allerhoogste. Als dat gebeurt, is dat ook een teken van de werkzaamheid van 
de Geest en de kracht van God. 

In de voorgaande paragrafen valt enkele keren het woord ‘genade’. De begeleider 
blijkt de deelnemers te willen inwijden in het geheim van de genade. In 6.2.2.4 komt 
de notie naar voren dat het geheim van de genade niet alleen een geschenk van God 
is, maar zich voordoet in een gebeuren waarin God én mens actief en ontvankelijk, 
bewegend en bewogen wordend, betrokken zijn. Vanuit dat perspectief valt mij op 
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dat in het verhaal van de Annunciatie genade zich ontvouwt in een samenspel van 
Gabriël, Maria en de Heilige Geest en kracht van de Allerhoogste. Dit versterkt de 
gedachte dat genade geen eenrichtingsverkeer is. De betekenis van het Griekse woord 
charis versterkt deze notie. Het is vertaald met ‘begenadigde’ dat meestal wordt 
geïnterpreteerd als ‘begunstigde’. In het Grieks heeft het echter ook de connotatie 
van ‘aantrekkelijk’.357 Dit maakt de uitleg aannemelijk dat ‘genade’ in dit verhaal niet 
alleen duidt op de gunst van God, maar ook op Maria’s aantrekkingskracht. Beweging 
van God en beweging van Maria ontmoeten elkaar. Ook op andere plaatsen in het 
Nieuwe Testament duidt het woord charis een verweven zijn van de werkzaamheid 
van God en die van een mens aan. Paulus zegt bijvoorbeeld:

‘Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet 
vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de 
genade Gods, die met mij is’. 358 

De spanning tussen de arbeid van Paulus en het werk van God wordt niet opgelost: 
het is Paulus die werkt en in zijn werken werkt God. Er is geen tegenstelling, maar 
een spanningsvolle verhouding waarin de een werkt in, door en met de ander en 
omgekeerd. Een dergelijke verwevenheid wordt ook aangeduid in het ‘mij geschiede 
naar uw woord’, dat in het midden laat of het gaat om Gabriëls of Gods woorden. 
Ook de namen die de toekomstige boreling toebedeeld krijgt, spreken van een 
dergelijke dubbelzinnigheid: de Zoon van de Allerhoogste, de Zoon van God is 
tegelijkertijd zoon van David en doordat Maria hem draagt ook: zoon van Maria. 
Datgene waarvoor de begeleider ruimte wil scheppen: het verweven raken van de 
werkzaamheid van de begeleider en de deelnemers en die van God, kan als ‘genade’ 
begrepen worden. 

De rol van menselijke actie en ontvankelijkheid en het vervlochten raken van de 
werkzaamheid van de mens en die van God in het tot stand komen van genade, wil 
ik verhelderen met begrippen die Versteegen introduceert in haar onderzoek naar 
genade-ervaringen van katholieke vrouwen.359 Zij laat zien dat deze vrouwen niet uit 
de voeten kunnen met het begrip gratuïteit, dat door mannelijke theologen als De 
Lubac, Rahner en Schillebeeckx wordt gebruikt om het absoluut door God gegeven 
karakter van genade aan te duiden, dat niet door mensen bewerkt of verdiend kan 

357 Bauer, Walter. A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature. 
4e verbeterde druk door William F. Arndt, en F. Wilbur Gingrich. 15e druk. Chicago, The 
University of Chicago Press, 1974, p. 885. 

358 Bijbel. Nieuwe vertaling in opdracht van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, bewerkt door de 
daartoe benoemde commissies. Leeuwarden, Jongbloed, 1951.1 Corinthiërs 15: 10.

359 Versteegen 2013. 
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worden. De katholieke vrouwen vertellen over genade die zij in alledaagse ervaringen 
meemaken. Genade beschouwen zij niet als ‘loon naar werken’ of als iets dat zij 
‘verdienen’. Zij geven de naam ‘genade’ aan een gebeuren dat tot stand komt door 
de inspanning die zij verrichten en dat zij tegelijkertijd ervaren als een geschenk dat 
onverwacht komt. Zij maken duidelijk dat zij genade zien als iets dat men ontvangt als 
men zich er ontvankelijk voor toont en verkrijgt door zich in te spannen.360 Versteegen 
schetst de vrouwen als agents van genade. Dit begrip uit de antropologie brengt tot 
uitdrukking dat individuen het vermogen en de macht hebben om bron en oorzaak 
te zijn van handelingen binnen bepaalde sociale structuren. De agent kan de uitkomst 
van de handelingen echter niet bepalen. Versteegen duidt agency in relatie tot genade: 
men spant zich in om tot een bepaalde verandering te komen, maar kan de uitkomst 
daarvan niet bepalen.361 Het spanningsveld tussen de inspanningen en het gegeven 
karakter van de genade verheldert zij verder met het begrip tender competence van Vest. 

‘Als wij volledig verantwoordelijk zijn, is er geen plaats voor Gods handelingen. 
Als we totaal hulpeloos zijn, weigeren we niet alleen Gods wens om in ons midden 
werkzaam te zijn, maar ook de mogelijkheden die er voor ons zijn en onze eigen 
competentie om die te gebruiken.’362 

In de door Versteegen gebruikte termen ‘vrouwen als agents’ van genade en tender 
compentence herken ik het spanningsveld van actie en ontvankelijkheid, de mediale 
ervaring van bewegen en bewogen worden, de skopos en telos van bibliodans als 
spirituele oefening en het samenspel van begeleider, dansers en God in het ‘niet 
krachteloos blijven’ van het woord van God.

6.3.1.2 Woord en lichaam in het gebeuren 
Wat zich in het verhaal afspeelt, draagt het karakter van een lectio divina avant la lettre. 
‘Maria ontroerde bij dat woord en overlegde wat de betekenis van de groet mocht 
zijn’. Het woord dat vertaald wordt met ‘ontroerd’ heeft in het Grieks de connotatie: 
‘hevig in beroering gebracht, verontrust worden’. Dit zijn allemaal woorden die een 
sterke innerlijke beweging aanduiden.363 Maria hoort de van Godswege gesproken 
woorden en komt daardoor innerlijk in beweging. Zij overweegt wat de betekenis 
ervan is, gaat erover met de boodschapper in gesprek (meditatio) en geeft uiteindelijk 
haar antwoord: ‘Mij geschiede naar uw woord’ (oratio).364 Zoals in het verhaal 

360 Ibidem, pp. 254-256.
361 Ibidem, p. 274.
362 Ibidem, p. 275.
363  Bauer 1974, p. 188.
364 In schilderingen van het verhaal van de Annunciatie wordt Maria vaak afgebeeld op een bidstoel, 

met een boek. Een verbeelding van haar ‘lectio divina’? 
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Gabriël Maria begeleidt in de lectio divina, begeleidt in bibliodans de begeleider de 
deelnemers in een lectio divina van woorden die van God getuigen. 

Anders echter dan in de lectio divina die bibliodans is, blijft in het verhaal van de 
Annunciatie de bijdrage van het lichamelijke verborgen. De verheldering in de 
thick descriptions helpen mij lichamelijke aspecten in het verhaal aan het licht te 
brengen. In de lectio divina van het dansprogramma vinden de van God getuigende 
woorden van de tekst een klankbord in het lichaam van de dansers. Herinneringen, 
beelden, gevoelens trillen mee en worden in de dans uitvergroot en vormgegeven. 
Na de eerste woorden van Gabriël spreekt Maria niet tot Gabriël. Zij overweegt voor 
zichzelf wat zijn woorden zouden kunnen betekenen. Uit Gabriëls reactie kunnen we 
opmaken dat Maria met haar lichaamstaal laat zien wat zijn woorden in haar teweeg 
brachten. De innerlijke beweging die bij haar op gang komt bij de begroeting met 
het ‘Godswoord’, komt naar buiten in lichaamstaal die Gabriël als een uiting van 
vrees bestempelt. Verder is haar lichaam aanwezig in de belofte van zwangerschap. 
In de zwangerschap zal Maria’s lichaam een plaats zijn waarin het woord van God, 
de kracht van de Allerhoogste en haar fiat samenkomen en vruchtbaar worden. Haar 
lichaam is aanwezig als drager van de vrucht van de zwangerschap, die met zijn namen 
een handelingsprogamma krijgt toebedeeld: koning te zijn als David. De beelden uit 
het verhaal kunnen op hun beurt weer betekenis geven aan de rol van het lichaam 
in bibliodans. Wat het dansen naar aanleiding van de tekst met zich meebrengt is in 
eerste instantie belichaamd, immanent, onbewust. De vrucht van wat in het dansen 
gebeurt is nog verborgen voor het bewustzijn. De betekenis ervan kan onbewust op 
een belichaamde, immanente wijze, als in een zwangerschap meegedragen worden 
in de wijze waarop men in het dagelijks leven omgaat met zichzelf, anderen en God. 
De betekenis kan ook, als een vrucht na een geboorte, bewust worden meegedragen 
in de vorm van aandachtspunten voor de omgang met zichzelf, anderen en God. De 
door de deelnemers geformuleerde aandachtspunten kunnen aanwijzingen worden 
voor een handelingsprogramma. 

De noties uit de thick descriptions geven mij ook oog voor lichamelijk waar te nemen 
aspecten van de andere spelers in het spel. Gabriël kan worden waargenomen in 
de stem waarmee hij zich tot Maria richt. De heilige Geest en de Allerhoogste 
worden geschilderd in woorden die lichamelijkheid in zich dragen. Het Griekse 
woord pneuma kan niet alleen met ‘geest’ maar ook met ‘adem’ worden vertaald. 
Het woord kracht is een vertaling van het woord dunamis, een woord dat beweging 
en dynamiek suggereert.365 De lichamelijke, niet per se vrouwelijke of mannelijke 
woorden als adem, kracht en beweging laten ruimte voor het duiden van lichamelijke 

365 Bauer, 1974, pp. 680, 206.
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gewaarwordingen als een gewaarwording van goddelijke aanwezigheid. In zijn 
studie naar genezingsrituelen bij Rooms-Katholieke Charismatici in Noord-Amerika 
beschrijft Thomas Csordas dat zij met het begrip anointment, zalving een lichamelijke 
gewaarwording aanduiden van de goddelijke kracht die genezing teweeg kan brengen. 
Het lichaam tintelt bijvoorbeeld, wordt warm, trilt of voelt juist heel licht aan. Dit 
uit de geleefde religieuze ervaring opgekomen begrip, geeft een naam aan de door 
mij beschreven mogelijkheid om de Geest en de kracht van God lichamelijk gewaar 
te worden.366

6.3.1.3 Tekst en lichaam: heilig en profaan
Wat gebeurt er met tekst en lichaam als vrouwen van nu werken met teksten uit 
een patriarchale traditie? In een artikel over de verschillende manieren waarop 
feministische theologen gezag toekennen aan de Bijbel laat Korte zien dat men zich 
aan de institutionele, doctrinaire vorm van gezag weinig gelegen laat liggen, maar 
des te meer aan het narratieve, existentiële en funderende gezag.367 Phyllis Trible 
bijvoorbeeld ziet de Bijbel als een gezel op de zoektocht naar betekenis, een gezel 
met duistere kanten, een waarmee af en toe een robbertje gevochten moet worden, 
maar niettemin: een gezel die ook zegen brengt. Schüssler Fiorenza speurt in Bijbelse 
teksten naar de sporen van een strijd om het vestigen van een gemeenschap waarin 
vrouwen en mannen als gelijken leerling van Jezus kunnen zijn. Zij maken duidelijk 
dat de teksten funderend kunnen zijn voor christelijke, niet patriarchaal geordende 
gemeenschappen, als men ongemak ermee honoreert en er niet voor schuwt ermee 
in gevecht te gaan.368 Met haar manier van werken staat de bibliodansbegeleider 
in deze feministisch-theologische traditie. Korte koppelt vragen over het gezag 
van de Bijbel aan de vraag wat de heiligheid van teksten uitmaakt. Ze stelt daarbij 
de kritische vraag of met deze westerse, academische feministisch-theologische 
benadering geen onrecht wordt gedaan aan benaderingen van vrouwen in andere 
contexten en situaties. Bevestigt men in deze benadering niet de dominantie van het 
lezen van teksten over mondelinge overlevering, van woord over beeld en gebaar, van 
intellect over emotie, de hoge waarde van individualiteit, autonomie en persoonlijke 
vrijheid en het concept van geloof als iets dat innerlijke transformatie, inzicht en 
genezing constitueert? En herstelt men ermee niet de ‘gender based distinctions 

366 Csordas, Thomas. The Sacred Self. A Cultural Phenomenology of Charismatic Healing. Berkeley, 
University of California Press, 1994, p. 49. De ervaringsdeskundigen in deze studie waarschu-
wen er echter ook voor deze verschijnselen niet naïef te benaderen en na te gaan of er inderdaad 
iets goddelijks plaatsvindt. Zij verwijzen daarmee naar de noodzaak van de onderscheiding der 
geesten. Dit is ook voor een evaluatie van wat in bibliodans gebeurt van belang. Dit vraagt om 
nadere studie die in dit kader echter niet uitgevoerd kan worden.

367  Korte 2004, pp. 13-30.
368 Ibidem, pp. 21-23.
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between the sacred and the profane’? Ze sluit zich aan bij Ricoeur met de stelling 
dat het heilige niet gevonden kan worden in de orde van woorden. Ze stelt voor 
om met de Mexicaanse feministisch-theologe Tamez een heilige tekst voor te stellen 
als het lichaam van een vrouw – geliefd en gewantrouwd, verheerlijkt en verkracht, 
genegeerd en opnieuw ontdekt. 

‘When we try to imagine texts as bodies and bodies as texts, taking very seriously 
our often ambivalent experiences and histories with respect to women’s bodies, 
recapturing the sacred becomes not only a practice of new reading, but also of a 
new living and embodying of holy texts.369 

De beschrijving en de theoretische verheldering van het voorbereidingsproces en 
intenties voor een bibliodanssessie maken duidelijk dat een dergelijke vorm van lezen 
en leven van heilige teksten mogelijk is. Met de door haar beoogde dansante lezing 
doorbreekt de begeleider de dominantie van woord en intellect. Zij schrijft ze niet af, 
maar zet ze in een spanningsvolle verhouding met gebaar/dans en emotie. Zij legt de 
nadruk op de mogelijke veranderingen in inzicht. Door aandacht te hebben voor de 
doorwerking van de in de dans opgedane ervaringen, stimuleert zij een verbinding 
tussen de bewegingen in het innerlijk en die in de buitenwereld. Het lichaam van 
de dansers komt naar voren als de plaats waar de innerlijke en de uiterlijke wereld 
elkaar ontmoeten in een levenshouding, een manier van zich bewegen in relatie 
tot zichzelf en de omringende wereld. In de theologische reflectie naar aanleiding 
van het verhaal van de Annunciatie wordt duidelijk dat de verhouding tussen het 
heilige en het profane niet een tegenstelling is, maar een spanningsvolle verhouding 
tussen twee polen. Er is geen sprake van een heilige tekst en een profaan lichaam. 
In de dans naar aanleiding van de tekst raakt de heilige tekst thuis in het profane 
lichaam, het profane lichaam in de heilige tekst. De tekst heiligt het lichaam, het 
lichaam profaniseert de tekst. Het spel van heiliging en profanisering is een spel van 
toenadering, een dans waarin afwending, verzet en overgave, ongemak en weerstand, 
plezier en wrijvingswarmte een plaats hebben.

6.3.2 Perichoresis: tango met God?
6.3.2.1 Inwonen en om elkaar heen dansen
Vanuit mijn bevindingen tot nu toe, ga ik ook in gesprek met een andere theologische 
notie. In de spirituele literatuur komt de verhouding tussen God en mens regelmatig 
ter sprake met behulp van de metafoor van de dans.370 Hierin ziet men de 

369 Ibidem, pp. 28-29.
370 Zie bijvoorbeeld: Nissen, Peter. “A Dancing God. Reflections on a Passage in Marie Noël’s 

“Notes Intimes” (1959).” Feministische Theologie in Europa-mehr als ein halbes Leben. Ein 
Lesebuch für Hedwig Meijer-Wilmes/Feminist Theology in Europe-More Than half a Life. A Reader 



197

6. Een constructieve narratieve theologische reflectie

weerspiegeling van het begrip perichoresis waarmee theologen door de eeuwen heen 
iets wilden verduidelijken omtrent de verhouding tussen de verschillende personen 
van de godheid en tussen God en mensen. Het woord stamt af van ‘gaan’; perichoreoo 
betekent ‘om elkaar heen gaan’. In de stoïcijnse en neoplatoonse filosofie duidde 
men daarmee de innige verbinding aan tussen lichaam en ziel. Deze betekenis van 
het woord werkt door in de christelijke theologie: men gebruikt deze term om de 
verhouding tussen de goddelijke en menselijke natuur van Jezus aan te duiden. 
Daarnaast gebruikt men hem ook om de onderlinge verhouding van de drie personen 
van de godheid te benoemen.371 Andere theologen zien perichoresis niet als een dans 
van de drie goddelijke personen onderling, maar als een waarin zij zich alle drie met 
de mensheid verbinden.372 Er is verschil van mening over de vraag of het begrip op 
een meer statische kwaliteit of een meer dynamische kwaliteit duidt. 
 Sinds de 13e eeuw wordt het begrip in het Latijn vertaald met zowel 
circuminsessio (van de stam sedere: zitten), als circumincessio (van de stam cedere: gaan). 
Circuminsessio wordt dan opgevat als een relatief statisch gebeuren. Men beschrijft 
het als een beweging die echter geen verandering of dynamiekverschillen met zich 
meebrengt en gebruikt daarvoor ook wel het woord communio. Circumincessio vat 
men, meer in de lijn van de Griekse kerkvaders, op als een dynamisch gebeuren, 
waarvoor men de term communicatio gebruikt. Met het begrip perichoresis wil men dus 
iets vertellen over de meer stabiliserende of dynamische kwaliteiten in de verhouding 
tussen de goddelijke en de menselijke aspecten in de persoon van Christus en over 
de betrokkenheid tussen de verschillende gestalten van de godheid en de mens. 
Wanneer men nadruk wil leggen op de statische kwaliteiten in de verhoudingen dan 
gebruikt men het woord circuminsessio, ook wel vertaald met het woord inwoning. 
Wanneer men de dynamische kwaliteiten wil benadrukken, dan kiest men voor het 
begrip circumincessio en kiest men eerder voor een vertaling met het woord dans.373 

in honour of Hedwig Meijer-Wilmes. E. Adamiak, en M.-Th. Wacker, red. Berlin, LIT Verlag, 
2013, pp. 262-274; Rohr, Richard en Mike Morell. De goddelijke dans. Vertaald door Ernst 
Bergboer. Kampen, Kok, 2017. 

371 Jüngel, Eberhard. “Perichorese.“ Religion in Geschichte und Gegenwart, Handwörterbuch für 
Theologie und Religionswissenschaft. Band 6 N-Q, Hans Dieter von Betz, et al. red. Tübingen, 
Mohr Siebeck Verlag, 2003, pp. 1109-1111; Greshake, Gisbert. “Perichorese.” Lexicon für 
Theologie und Kirche. Achter Band. Kasper, Walter, et al. red. Freiburg, Herder, 1999, pp. 31-33.

372 LaCugna duidt dit verschil aan met de begrippen immanente en economische triniteit. 
LaCugna, Catherine Mowry. God for Us. The Trinity and Christian Life. San Francisco, 
HarperCollns, 1993, p. 3.

373 Harrison, Verna. “Perichoresis in the Greek Fathers.” St Vladimir’s Theological Quarterly, jrg. 35, 
Nr. 1, 1991, pp. 53-65. Volgens Harrison was Gregorius van Nazianze de eerste die de term 
gebruikte en wel om er de verhouding van de twee naturen van Christus mee aan te duiden. Hij 
werd daarin gevolgd door Maximus, Pseudo-Cyrillus en Johannes Damascenus. (53). De eerste 
die de term perichoresis gebruikte om de verhouding tussen de drie personen van de godheid aan 
te duiden was Pseudo-Cyrillus. Stramara laat zien dat wat Pseudo-Cyrillus ermee aanduidde al 
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Net als het verhaal van de Annunciatie is dat van perichoresis een gelijkenis voor 
datgene waarvoor de begeleider met een bibliodansprogramma ruimte wil maken. 
Zij wil gelegenheid geven tot een intertekstuele lezing van lichaam en tekst. Zij hoopt 
dat daarin de dansers binnentreden in een ruimte die getuigt van een goddelijke 
aanwezigheid. En dat tegelijkertijd God, zoals deze in de tekst naar voren komt, 
binnentreedt in de ruimte van de dans. In termen van het verhaal van perichoresis: zij 
hoopt dat zich momenten zullen voordoen dat de dansers en God in elkaars ruimte 
verblijven (circuminsessio/communio). Wanneer zij echter uitnodigt tot een wederzijds 
contingente interactie, met ruimte voor herkenning, verzet en uitdaging; wanneer zij 
attent maakt op de mediale ervaring van bewegen en bewogen te worden; wanneer 
zij de deelnemers laat kennismaken met het apophatische aspect van het dansen en 
het improviseren als een verblijven in een wereld van mogelijkheden, dan hoopt zij 
op een circumincessio/communicatio, een dynamisch gebeuren tussen God en dansers. 
Zij hoopt dat zich een dans zal ontwikkelen waarin – zoals in het lied: ‘Tango met 
God’ – het initiatief dan weer bij de een en dan weer bij de ander ligt, met momenten 
waarin niet meer te onderscheiden is wie wie beweegt, maar God en dansers beiden 
actief en ontvankelijk, bewegend en bewogen wordend, deel uitmaken van een 
gezamenlijke dans met ruimte voor dynamiekverschillen.

6.3.2.2 Een lichamelijk en geestelijk gebeuren
Het begrip perichoresis helpt me een bepaald aspect van bibliodans te verhelderen. 
Vanuit de thick descriptions van het voorbereidingsproces van bibliodans loop ik 
echter tegen twee struikelblokken in het verhaal van perichoresis op. Het eerste wordt 
gevormd door het feit dat theologen het begrip vooral gebruiken als een metafoor voor 
een geestelijk gebeuren.374 Het concrete, geleefde lichaam van mensen in hun relatie 
tot God, of het nu om individuen of gemeenschappen gaat, is in hun overwegingen 
afwezig. In bibliodans kunnen zich tijdens het dansen echter momenten voordoen 

te vinden is bij Gregorius van Nyssa. Al gebruikt deze soms een beeld dat een zekere rust sug-
gereert: ieder van de goddelijke personen wordt omvat door de andere en omvat hen ook weer 
(259), de woorden die Gregorius gebruikt om de onderlinge verhoudingen tussen de personen 
van de triniteit aan te duiden: peripheresis, anacyclesis, cyclophoroumene, suggereren vooral bewe-
ging. Ze roepen beelden op van om elkaar heen en in elkaar wervelen, over elkaar heen vallen, 
zich met elkaar vervlechtende cirkels en een cirkel die om andere cirkels heen draait(262). In dit 
beweeglijke gebeuren zijn volgens Gregorius de schepping en de mensen betrokken: in Christus 
maakt de hele menselijke natuur deel uit van de dynamiek in God en in Christus omcirkelt 
God de Schepper het hele universum (262, 263). Stramara Jr., Daniel F. “Gregory of Nyssa’s 
Terminology for Trinitarian Perichoresis.” Vigiliae Christinianae, jrg. 52, nr. 3, 1998, pp. 257-
263. Zie verder: Jüngel 2003; Greshake 1999.

374 Zie bijvoorbeeld: Baxter Kruger C. “Parable of the dancing God.” Perichoresis,  
www.perichoresis.org/product/the-parable-of-the-dancing-god-ebook-free/; Nissen: 2013; 
LaCugna 1993, pp. 270-278; Leene, Almatine. Samen dansen in de kerk. Als mannen en vrouwen 
op God lijken. Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 2013, pp. 194-197, 271-275. 
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waarin een aanwezigheid van God in de beweging en dus op lichamelijke wijze ervaren 
wordt. Het lichamelijk zijn van de mensen en de mogelijkheid tot een ervaring van 
een lichamelijke inwerking van God (anointment) worden volop gehonoreerd. De 
lichamelijke ervaring van ‘iets van God’ legt de lichamelijke ervaring bloot die ten 
grondslag ligt aan de metafoor van de dans. Bibliodans kan als een lichamelijke 
ervaring benoemd worden met de metafoor van de dans, een perichoresis van God 
en mens. 

6.3.2.3 Aan man- en vrouwbeelden voorbij?
Een tweede struikelblok wordt gevormd door het feit dat de dansende Drie-eenheid 
vooral wordt voorgesteld met mannelijke beelden: Vader, Zoon en heilige Geest. In 
een bibliodanssessie kan echter iets van God naar voren komen in wat de woorden 
van de tekst over God teweegbrengen, in het daardoor geraakt worden van de dansers 
in lichaam en ziel, in dat wat als in hun lichaam opgeslagen ervaring doorwerkt in 
het alledaagse leven van de omgang met zichzelf, anderen en God. Met de woorden 
van het verhaal van de Annunciatie: op dergelijke momenten kunnen het Woord 
van God, de kracht van de Allerhoogste, de heilige Geest en de Vrucht, die verwekt 
wordt, zich manifesteren. Bibliodans geeft de dansers de mogelijkheid de godheid 
te leren kennen als Woord, Kracht en Geest en in de Vrucht die alle op lichamelijke 
wijze ervaren kunnen worden. Ook de onpersoonlijke beelden van God die de 
begeleider via de uiteenlopende Bijbelteksten de deelnemers kan aanbieden en verder 
de vernieuwing en verschuiving van beelden die zich tijdens het dansen kunnen 
voordoen, maken het mogelijk de godheid mee te maken via andere dan typische 
mannelijke beelden. De beeldenstorm van mannelijke godsbeelden wordt verder 
versterkt door het apophatische aspect van het dansen. Gedurende de dans kunnen 
zich momenten voordoen waarin zelf, God en de relatie tussen die twee ervaren 
kunnen in een puur bewegen en bewogen worden, zonder dat beelden daarbij een 
rol spelen. 

In The Apophasis of Gender: A Fourfold Unsaying of Feminist Theology omschrijft 
Keller apophasis als het blootleggen van theologische afgodsbeelden. Het is volgens 
haar een ‘unnaming’ van God, een instrument waarmee men kritisch kan kijken naar 
patriarchale beelden in traditionele theologie, maar ook naar beelden van de godheid 
die in feministische theologie opgeld doen. Keller zet de bevestigende, positieve, 
kataphatische houding met betrekking tot beelden van God en de kritische, negatieve, 
apophatische niet neer als een dichotomie, als tegengestelden die elkaar uitsluiten. 
Zij spreekt van oscillatie, een heen en weer gaande beweging tussen kataphasis en 
apophasis. In de kataphatische benadering loopt men tegen de grenzen aan van wat 
men kan benoemen en zeggen en komt er ruimte voor een apophatische benadering. 
Deze schept op haar beurt weer ruimte voor een kataphatisch openstaan voor een 
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overvloedige hoeveelheid namen en beelden waarmee de oneindigheid van het 
goddelijk wezen genoemd kan worden. Deze oscillatie tussen kataphasis en apophasis 
maakt het mogelijk patriarchale benamingen voor de goddelijke Drie-eenheid als 
Vader, Zoon en Heilige Geest niet te verwerpen, maar te relativeren. De apophasis 
schept ruimte voor creativiteit in het zoeken naar andere namen. Tegelijkertijd helpt 
de apophatische houding kritisch na te gaan of de beelden die men kiest niet tot 
afgodsbeelden worden. De apophasis van de ‘unsaying of God’ maakt het mogelijk 
ook te denken over apophasis van het zelf als een ego met een gender. Keller zegt 
het niet met zoveel woorden, maar de consequentie van haar redenering is dat de 
apophasis mensen de ruimte geeft hun identiteit in andere termen te omschrijven 
dan mannelijk of vrouwelijk. Tegelijkertijd geeft het de ruimte deze termen niet te 
verwerpen, maar te relativeren en er een nieuwe verhouding mee te zoeken.375 

De begeleider werkt vooral met vrouwen, maar presenteert bibliodans 
niet als een feministisch-theologische werkwijze. Zij biedt hen teksten aan uit 
een patriarchale traditie. Door hen in te voeren in de dans als een kataphatische 
werkwijze met apophatische aspecten, geeft zij hen de gelegenheid zich in te leven 
in de patriarchale beelden voor de godheid, deze los te laten en andere beelden te 
vinden. Ze geeft hen de mogelijkheid om beelden van zichzelf als vrouw los te laten en 
beelden te laten opkomen die niet per se in gendercategorieën vallen. Ze geeft hen de 
mogelijkheid de relatie tussen zelf en godheid mee te maken in andere dan specifieke 
genderbeelden. Met het dansen geeft zij hen de ruimte een zelf-in-relatie-tot-God te 
ontdekken anders dan als een vrouwelijke mens tegenover mannelijke God, zonder 
dat zij de man-vrouwbeelden hoeven te verwerpen. Met het apophatische aspect van 
de dans geeft de begeleider de mogelijkheid zowel typisch patriarchale beelden als 
eigen beelden van de verhouding tussen zelf en God te toetsen op ‘afgodsgehalte’. 
Op deze wijze introduceert ze hen in een niet-essentialistische benadering van de 
invulling van ‘man’ en ‘vrouw’ in het beeld van zelf-in-relatie-tot-God.

Nu ik de impliciet theoretische en theologische noties aan het licht heb gebracht  
en verhelderd kan ik een antwoord formuleren op de vraag die in dit onderzoek 
centraal staat: Wat zijn de kenmerkende eigenschappen van de spirituele vorming die 
een bibliodansbegeleider met door haar ontworpen bibliodansprogramma’s mogelijk 
wil maken?

375 Keller 2008, pp. 910-917. 
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In dit hoofdstuk vat ik de bevindingen uit de vorige hoofdstukken samen, formuleer 
ik een antwoord op mijn onderzoeksvraag, lever ik een bijdrage aan het discours over 
dans in een kerkelijke setting en doe ik enkele voorstellen voor verder onderzoek.

7. Samenvatting en conclusies

7.1 De weg van vraag naar antwoord
 
• De onderzoeksvraag
Met dit onderzoek wil ik een bijdrage leveren aan de theoretische verheldering van 
bibliodans als een methode voor spirituele vorming en aan het discours over dansen 
in een kerkelijke setting. Mijn vraag luidde: 

- Wat zijn de kenmerkende eigenschappen van de spirituele vorming die een 
bibliodansbegeleider met door haar ontworpen bibliodansprogramma’s mogelijk 
wil maken?

Om deze vraag te beantwoorden stelde ik de volgende subvragen: Hoe leest de 
begeleider de tekst, welke beelden heeft zij ervan? Hoe ontwerpt ze dansopdrachten 
en welk beeld heeft ze van de relatie tussen dans en tekst? Hoe zet ze dans en tekst 
in ten bate van de spirituele vorming van de deelnemers en welk beeld heeft ze 
van spirituele vorming en de rol van dans en tekst daarin? Hoe ziet de begeleider 
de verhouding tussen de deelnemers, haarzelf en de God waarvan de Bijbeltekst 
getuigt en wat betekent dat voor de spirituele vorming van de deelnemers? Wat is 
de theologische betekenis van de dynamiek tussen tekst en dans, tussen begeleider, 
deelnemers en God?

• Methode van onderzoek 
De basis voor het onderzoek wordt gevormd door de beschrijving van het 
voorbereidingsproces van en het daaruit voortkomende programmaontwerp voor 
een aantal bibliodanssessies die ik zelf gegeven heb. Daarin was ik aan het woord als 
bibliodans-professional. In de theoretische verheldering schreef ik als onderzoeker 
over mijzelf als ‘de begeleider’. Met mijn aanpak zocht ik naar warranted en rational 
acceptability: een coherent geheel dat door andere onderzoekers met vergelijkbare 
onderzoekspraktijken kan worden nagetrokken en bruikbaar is voor de professionele 
setting van het geven van bibliodansworkshops. Om dit te bereiken heb ik gebruik 
gemaakt van de door Browning voorgestelde methode voor een beschrijvende 
praktische theologie. Hij stelt dat iedere praktijk geladen is met impliciet theoretische 
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en theologische noties. De taak van de beschrijvende praktisch theoloog is om deze 
aan het licht te brengen en met behulp van uiteenlopende disciplines te analyseren 
en te interpreteren. De thick descriptions die zo tot stand komen, vormen in zijn 
benadering het onderzoeksmateriaal voor een kritische doordenking in wat hij een 
fundamentele praktische theologie noemt. In hoofdstuk 2 keek ik op basis van 
het werk van Browning naar praktijken, rollen, regels en communicatiepatronen, 
Tendencies en Needs en Environment en Social Contect die een rol spelen bij de 
voorbereidingen. In hoofdstuk 3, 4 en 5 diepte ik de impliciet theoretische noties 
(Visional Dimension) met betrekking tot tekst, dans en spirituele vorming op. Ik 
ontwikkelde een theoretische verheldering daarvan met behulp van theorievorming 
uit literatuurwetenschap, danswetenschap en spiritualiteitstudies. In hoofdstuk 6 
formuleerde ik de impliciet theologische noties in de thick descriptions die ik op 
deze wijze construeerde. Voor de theologische reflectie koos ik voor een andere 
methode dan de fundamenteel praktisch theologische benadering en wel voor de 
constructieve narratieve theologische reflectie zoals die door Graham, Walton en 
Ward beschreven is. Anders dan in de benadering van Browning is daarin meer 
tweerichtingsverkeer mogelijk tussen de resultaten van de theoretische verheldering 
en een theologische benadering. In mijn theologische reflectie besteedde ik ook 
aandacht aan genderaspecten van bibliodans.

In de volgende paragraaf formuleer ik de antwoorden die ik op de subvragen 
gevonden heb en formuleer ik de implicaties daarvan voor bibliodans als methode 
voor spirituele vorming. Vervolgens formuleer ik het antwoord op de hoofdvraag. In 
de paragrafen erna maak ik duidelijk wat de resultaten van het onderzoek bijdragen 
aan enkele thema’s in het discours over dans in een kerkelijke setting. Ten slotte doe 
ik enkele suggesties voor nader onderzoek. 

7.2 Bibliodans als methode voor spirituele vorming theoretisch verhelderd

7.2.1 Context
De voorbereidingen blijken zich af te spelen in het spanningsveld tussen de behoeften 
van deelnemers (Tendencies en Needs) en de plaats van lichamelijke praktijken ten bate 
van spirituele vorming in de kerkelijke wereld en omringende cultuur (Environment 
en Social Context).

 De begeleider leest de tekst, ontwerpt naar aanleiding daarvan dansopdrachten 
met het oog op de spirituele vorming van de deelnemers. Zij wil een ruimte scheppen 
waarin deelnemers in contact komen met zichzelf, anderen en de goddelijke dimensie 
van hun bestaan. Zij reikt Bijbelteksten aan met thema’s die zij voor hun spirituele 
vorming van belang acht en die aansluiten bij wat hen naar haar inschatting 
bezighoudt. Ze nodigt uit tot dansen om fysieke, affectieve en mentale aspecten 
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te betrekken in de spirituele vorming. Met de opbouw van het programma leidt 
zij de deelnemers langs een aantal aspecten van de tekst. Met de instructies voor 
dansimprovisaties naar aanleiding van de tekst geeft ze de deelnemers vrijheid om de 
tekst op eigen wijze te verbeelden. Zij vraagt wat het dansen oproept aan associaties, 
gevoelens en herinneringen en welke aandachtspunten dit geeft voor hun leven van 
alledag. Zo geeft zij hen ruimte om zelf na te gaan wat de betekenis van de tekst voor 
hen zou kunnen zijn. 

Met haar werkwijze trekt de begeleider vooral vrouwelijke deelnemers. Zij 
worden vaak aangetrokken tot holistische praktijken voor spirituele vorming. Deze 
komen tegemoet aan hun ‘lijfelijke hang naar het goddelijke’ (Korte). Daarnaast 
zoeken zij in holistische praktijken naar tegenwicht tegen hun diep ingesleten vorming 
als een self-for-others. Zij zoeken naar autonomie-in-relatie met anderen en met de 
goddelijke dimensie van hun bestaan (Sointu en Woodhead). In holistische praktijken 
is echter vaak geen ruimte om zich te verhouden met bronnen uit de christelijke 
traditie. De begeleider beweegt zich bij de voorbereidingen in een spanningsveld 
van holistische en Bijbelse/christelijke spiritualiteit. Met de dans sluit zij aan bij de 
‘lijfelijke hang naar het goddelijke’. Zij ontwikkelt een lichamelijke praktijk voor 
spirituele vorming in het kader van de christelijke traditie. Met de teksten reikt 
zij de deelnemers een Bijbels perspectief op de werkelijkheid van het omgaan met 
zichzelf, anderen en de godheid aan. Zo geeft zij een bepaalde richting aan voor het 
ontwikkelen van hun spiritualiteit. Met het geven van improvisatieopdrachten bij de 
tekst en het vragen om de betekenis ervan zelf te formuleren sluit zij echter aan bij 
hun zoeken naar autonomie-in-relatie. Zo begeeft zij zich in een spanningsveld van 
sturing en vrijheid geven aan het proces van spirituele vorming.

Met haar benadering neemt de begeleider een eigen plek in te midden van 
andere kerkelijke danspraktijken. Zij presenteert bibliodans niet als een vorm van 
verkondigen of evangeliseren. Evenmin presenteert zij holistische inspiratiebronnen 
als sleutel tot begrip van teksten uit de Bijbelse traditie. Zij streeft ernaar de spanning 
tussen de polen van holistische en christelijke spiritualiteit vol te houden.

7.2.2 Tekst 
In hoofdstuk 3 beantwoordde ik de vraag: hoe leest de begeleider de tekst? Welk 
beeld heeft zij van de tekst?

 De begeleider biedt de deelnemers teksten uit de Bijbelse traditie aan die 
zij van belang acht voor hun spirituele vorming. De beelden, impliciet theoretische 
noties of Visional Dimension die in de beschrijving van het voorbereidingsproces naar 
voren kwamen, zijn: de tekst als ruimte waar de begeleider de deelnemers doorheen 
leidt, als bron van betekenis, als gesprekspartner met wie zij een gesprek stimuleert en 
als artistieke inspiratiebron voor het ontwerpen van dansopdrachten en dansen. Deze 
verhelderde ik met behulp van begrippen uit de Aesthetic-Response theorie van Iser. 
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1) De tekst als ruimte. De begeleider leidt de deelnemers door de tekst als over 
het patroon van een karpet. De motieven van de tekst zijn als figuren op het 
karpet. Ze bestaan uit het door de auteur gekozen repertoire van beelden (de 
omlijning van de figuren) met daarbinnen lege ruimtes (vacancies). Tussen 
de motieven bevinden zich tussenruimtes (blanks). Lezen is als het zwerven 
door deze tussenruimtes langs de motieven heen (wandering viewpoint). 
De begeleider leidt de deelnemers door de tussenruimtes en geeft hen de 
mogelijkheid de lege ruimtes in de figuren met eigen verbeelding in te vullen. 
Zo laat ze hen kennismaken met de in de motieven opgeslagen thema’s met 
betrekking tot en perspectieven op de omgang tussen mensen en zichzelf, 
anderen en God zoals deze in de tekst ter sprake komt. 

2) De tekst als bron van betekenis. De begeleider maakt onderscheid tussen 
tekstgerichte en persoonsgerichte betekenis. Met de vraag naar wat de dans 
oplevert over hun beeld van de tekst vraagt de begeleider naar de meaning 
ervan. Met die naar aandachtspunten voor het leven van alledag naar de 
significance, het belang ervan. De deelnemers formuleren de significance op 
basis van een keuze uit de vele mogelijke betekenissen die in het verbeelden 
van de tekstmotieven tot stand komen. De begeleider stimuleert daarmee 
een doorwerking van hun ontdekkingen met betrekking tot de tekst in hun 
dagelijks leven.376

3) De tekst als gesprekspartner. Met vragen naar wat ze herkennen en wat 
hen vreemd is in de tekst, stimuleert de begeleider de deelnemers tot een 
wederzijds contingent gesprek met de tekst, waarin beide partners evenveel 
recht van spreken hebben. Dit brengt met zich mee dat de deelnemers een 
betekenis kunnen formuleren, een antwoord kunnen geven dat anders is 
dan het antwoord dat de tekst wil uitlokken (de implied reader oftewel: de 
geïmpliceerde lezer). Dit antwoord kan gaan over de omgang van mensen 
met zichzelf, anderen en de godheid die in de tekst ter sprake komt. Wanneer 
de begeleider de aandacht richt op een van deze aspecten en voor de 
dansopdrachten uit de verschillende tekstmotieven een keuze maakt, geeft 
zij signalen voor het antwoord dat zij hoopt dat de deelnemers zullen geven 
(de geïmpliceerde deelnemer). Zij pleegt echter geen interventies om de 

376 Tucker en Freeman zeggen dat de dans naar aanleiding van een tekst uit de Torah leidt tot 
nieuwe verhalen en inzichten over het belang van de tekst voor het leven van de dansers. Zij 
beschouwen dans als een werkvorm die leidt tot midrasjim waarin ‘gaten in de tekst van de Torah 
worden gevuld met woordspelen, verbindingen met hedendaagse kwesties, uitleg over Joodse 
waarden enzovoort’(zie hoofdstuk 1.2.1). De theoretische verheldering van bibliodans als een 
vorm van lezen waarin de danser de witte plekken in het repertoire en de lege plekken tussen 
de segmenten van een tekst vullen om zo meaning en significance te vinden, verheldert ook hun 
impliciet theoretische notie over de rol van dans met betrekking tot de tekst. 
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deelnemers in de richting van de geïmpliceerde lezer of deelnemer te leiden. 
Zo geeft ze de ruimte aan het ontwikkelen van autonomie in relatie tot de 
tekst en tot haar als begeleider. 

4) De tekst als artistieke inspiratiebron voor het ontwikkelen van dansopdrachten 
en dansen. Met dansopdrachten naar aanleiding van de tekst nodigt zij hen 
uit de wereld van de tekst op artistieke wijze te verbeelden en te herscheppen. 
Met het stimuleren van een wederzijds contingent gesprek maakt zij hen 
bewust van het spel dat de tekst met hun verwachtingen speelt. De verbeelding 
van de tekst en de vragen naar wat de deelnemers herkennen en wat hen 
vreemd is, vormen samen een zogenaamde esthetische lezing van de tekst. 
Zo wordt duidelijk dat de tekst niet alleen herkenning, troost of bevestiging 
biedt, maar ook kan uitdagen een ander dan een al bekend perspectief op de 
werkelijkheid van mensen in relatie met zichzelf, met elkaar en met God in 
te nemen. Op deze wijze wordt de wereld van de tekst van belang voor die 
van de deelnemer.  

7.2.3 Dans
In hoofdstuk 4 beantwoordde ik de subvraag: hoe ontwerpt de begeleider 
dansopdrachten bij de tekst? Welk beeld heeft zij van de dans en de relatie tussen 
dans en tekst?

 De begeleider presenteert het dansen als een lichamelijke spirituele 
praktijk. De impliciet theoretische noties die naar voren kwamen, betreffen dans als 
verbeelding van de tekst en dans als oefening in een bepaalde manier van omgaan 
met wat gebeurt. Bij de notie van dans als verbeelding komen beelden naar voren van 
dans als taal, representatiewijze, expressie en impressie. Bij die van dans als oefening: 
expressie en impressie, improviseren, spelen met lichamelijke mogelijkheden en 
beperkingen. Auteurs als Preston-Dunlop, Foster en De Spain hielpen mij deze noties 
verder uit te werken. 
1) Om de tekst te kunnen verbeelden stimuleert de begeleider de deelnemers 

zich de taal van de dans eigen te maken. Met oefeningen in de combinatie 
van verschillende danselementen en het uitvoeren van bewegingen met een 
bepaalde kracht, maakt ze hen vertrouwd met syntaxis en uitingswijze. Door 
te vragen naar wat de dans aan gewaarwordingen, beelden en gevoelens 
oproept, laat ze hen zoeken naar de semantische inhoud. Met in de 
dansopdrachten voorgestelde representatiewijzen als imitation, resemblance 
en replication geeft ze suggesties om motieven uit de tekst te verbeelden 
door een bepaald gebruik van beweging, ordening van gebruik van ruimte 
en de relatie met andere dansers. Het zijn improvisatieopdrachten die de 
deelnemers op eigen wijze kunnen invullen. Zo stimuleert ze hun autonomie 
in relatie tot haar als begeleider. 
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 De geïmproviseerde dansen komen tot stand in een feedbackloop van het tot 
uitdrukking brengen en verbeelden of vormgeven van de tekstmotieven en de 
attentional practice van het waarnemen van lichamelijke sensaties, gevoelens, 
beelden, herinneringen. De begeleider stimuleert de deelnemers meaning en 
significance te ontdekken in de afwisseling van het dansend representeren van 
de tekst en het lichamelijk gewaarworden van wat dat oproept. Meaning en 
significance worden door deelnemers aanvankelijk waargenomen als embodied 
meaning, in de gewaarwording van lichamelijke sensaties en de bijbehorende 
affecties (vitality-affect contour). De begeleider vraagt hen zich de embodied 
meaning bewust te maken door die expliciet te verwoorden of vorm te geven 
in de taal van dans. 

 Zo wordt duidelijk dat in bibliodans de betekenis van de perspectieven die 
de tekst biedt op de omgang van mensen met zichzelf, anderen en de godheid 
gevonden kan worden in het lichamelijk gebeuren van de dans. De betekenis 
komt op lichamelijke wijze, in de dans tot stand. Wanneer de begeleider 
de aandacht wil richten op het aspect van de omgang met de godheid, 
ontwikkelt zij dansimprovisatieopdrachten waarin de deelnemers God 
zoals deze in de tekst ter sprake wordt gebracht, door middel van imitation 
(imiteren van handelingen en gedragingen) of resemblance (het verbeelden 
van de kracht waarmee deze worden uitgevoerd) kunnen representeren. Zij 
geeft geen instructies met betrekking tot de replication (de ontwikkeling 
van de relatie), deze laat zij over aan het gebeuren in de dans. Zo geeft zij 
hen de mogelijkheid de godheid zoals deze in de tekst naar voren komt op 
lichamelijke wijze te leren kennen en zich ermee te verhouden.

2) Met de improvisatieopdrachten naar aanleiding van de tekst geeft de 
begeleider de deelnemers tegelijkertijd een oefening in een bepaalde manier 
van omgaan met wat in de dans gebeurt. In de feedbackloop kunnen zij 
zich oefenen in de afwisseling van de ik-posities van regisseren, waarnemen 
(attentional practice) en ondergaan van de beweging. Dit bereidt hen voor 
op de mogelijkheid van een mediale ervaring: een moment waarin actief en 
niet-actief zijn samenkomen in het gevoel niet alleen te bewegen, maar ook 
bewogen te worden. Concentratie op de waarneming van de beweging kan 
met zich meebrengen dat zij een fenomenale ervaring krijgen. Daarin vallen 
beelden en associaties weg en ervaren zij de dans puur als beweging in het 
hier en nu van ruimte en tijd. Door niet van tevoren te bedenken wat zij 
zullen doen krijgen zij gaandeweg de vele mogelijkheden in het vizier om de 
dans verder te ontwikkelen en zo verschillende betekenissen te ontdekken. 
Ze oefenen zich in het ‘verwijlen in een wereld van mogelijkheden’ die zij niet 
hebben voorzien. Zo ontwikkelen zij de mogelijkheid tekst en dans, zichzelf, 
anderen en de godheid niet op te sluiten in beelden en betekenissen die zij al 
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kennen, maar zich open te stellen voor onvermoede beelden en betekenissen. 
Deze mogelijkheid wordt ook gestimuleerd wanneer de begeleider hen in het 
begin van het programma uitdaagt hun bewegingsgewoonten te overstijgen 
en nieuwe bewegingsmogelijkheden te verkennen. Daarmee ontwikkelen 
zij namelijk het vermogen de tekstelementen op andere manieren in dans 
vorm te geven dan zij gewoon zijn en kunnen zij voor hen onbekende 
betekenissen ontdekken. 

7.2.4 Spirituele vorming
De subvraag luidde: hoe zet de begeleider dans en tekst in ten bate van de spirituele 
vorming van de deelnemers? Welk beeld heeft zij van spirituele vorming en de rol van 
dans en tekst daarin? Deze beantwoordde ik in hoofdstuk 5.

De begeleider zet dans en tekst in ten bate van de spirituele vorming van de 
deelnemers. Hierbij is sprake van de volgende impliciet theoretische noties: bibliodans 
als spirituele lezing, spirituele oefening en spirituele vorming. Deze verhelderde ik 
met theorievorming door onder anderen Waaijman, Reedijk, Egan, Mujica, Firet en 
De Jong-van Campen. 
1) De begeleider omschrijft spiritualiteit als de omgang van mensen met 

zichzelf, anderen en God en de samenhang daartussen. Zij kan het accent 
leggen op ieder van deze relaties. Wanneer zij de aandacht vestigt op de 
omgang met God formuleert zij als doel van de bibliodanssessie dat de 
deelnemers zichzelf gaan zien en beleven als een zelf-in-relatie-tot-God. In 
dat kader kan de lezing van de tekst gezien worden als spirituele lezing die 
verwantschap toont met de lectio divina: een lezing van een Bijbeltekst met 
het oog op de verdieping van de omgang met God. De verschillende aspecten 
daarvan, te weten de lectio, meditatio, oratio, contemplatio en operatio zijn in 
de opbouw van een danssessie te herkennen. De lectio vindt plaats in het 
hardop lezen van de tekst aan het begin van de bijeenkomst. De meditatio 
wanneer de deelnemers in de feedbackloop van het dansend verbeelden van 
door de begeleider aangereikte tekstelementen en de attentional practice 
van het gewaarworden van wat het dansen oproept, meaning en significance 
ontdekken. Oratio wanneer zij de tijdens de meditatio opgeroepen vragen, 
verlangens, gevoelens van verzet of uitgedaagd te worden, uitdansen voor het 
aangezicht van God. De mediale of fenomenale ervaringen die de dansers 
soms ten deel vallen, kunnen gezien worden als een vorm van contemplatio: 
een met God in beweging zijn. De operatio kan de vorm aannemen van de 
embodied meaning die min of meer bewust in het dagelijks leven doorwerkt of 
van een bewust geformuleerd aandachtspunt. Het feit dat de spirituele lezing 
in dans plaats vindt, brengt met zich mee dat de grenzen tussen meditatio 
en oratio en die tussen meditatio en contemplatio vloeiend zijn. Wanneer de 
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deelnemer in de meditatio een door de tekst aangereikt beeld van de godheid 
tot uitdrukking brengt en aandacht schenkt aan de indrukken die gewekt 
worden, ontstaat een vorm van interactie die men kan zien als een vorm 
van gebed, oratio. Wanneer beelden wegvallen en de danser ervaart puur 
in beweging te zijn, tegelijkertijd te bewegen en bewogen te worden krijgt 
de meditatio het karakter van contemplatio. De aard daarvan is anders dan 
wat men daar traditioneel onder verstaat. Niet het stil aanschouwen van 
de bewegingen van het goddelijke is karakteristiek voor de contemplatio 
in bibliodans, maar een gebeuren waarin de bewegingen van de danser en 
het goddelijke in interactie zijn. Door hen te begeleiden in een gedanste 
lectio divina laat de begeleider de deelnemers gaandeweg ervaren dat zichzelf 
gaan zien en beleven als een zelf-in-relatie-tot-God niet alleen ontstaat in de 
monologue intérieur van de meditatio/feedbackloop van het improviseren. Ook 
het dialogische karakter van een gedanste oratio of de interactie in de gedanste 
contemplatio dragen daartoe bij. Verder wordt het belang duidelijk van het 
lichaam als ‘voertuig’ voor de operatio. Het is niet alleen de bron van bewust 
geformuleerde aandachtspunten, maar ook van nog niet bewustgemaakte 
betekenissen die in het leven van alledag kunnen doorwerken en aan het 
licht kunnen komen.

2) De manier van omgaan met de werkelijkheid die in het improviserend 
dansen geoefend wordt, vertoont verwantschap met traditionele spirituele 
oefeningen. De afwisseling in de ik-posities van het regisseren en waarnemen, 
geeft de deelnemers de mogelijkheid zich te oefenen in contemplatie in actie, 
het vermogen om in de drukte van het alledaagse sporen van goddelijke 
aanwezigheid te ontdekken. Als de dansers de beelden van God zoals deze 
in de tekst ter sprake komen in hun dans belichamen, oefenen zij zich in 
een vorm van kataphatisch mediteren. Als zij attent zijn op de mogelijkheid 
dat deze tijdens het dansen kunnen veranderen en zij zich openstellen 
voor de mogelijkheid van een fenomenale en mediale ervaring, oefenen zij 
zich in een vorm van apophatisch mediteren. Zij nemen de beelden van 
de godheid in de tekst serieus (via positiva), maar oefenen zich ook in het 
besef dat God meer is dan alle beelden (via negativa). Ten slotte kan het 
loslaten van bewegingsgewoonten en het verkennen van ongebruikelijke 
bewegingsmogelijkheden gezien worden als een vorm van vierende ascese. 
Het ascetische aspect bestaat hierin dat men zich oefent in het afzien van wat 
men al kent en zich vrijheid verwerft zichzelf, anderen en de godheid gewaar 
te worden als ‘anders dan gedacht’. 

 Met de spirituele oefeningen in de vorm van dans geeft de begeleider de 
deelnemers de mogelijkheid om dans, maar ook alledaagse handelingen, 
te honoreren als mogelijke vindplaatsen van God. Daarnaast biedt zij de 
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mogelijkheid om zich open te stellen voor de transformatie van beelden 
van zichzelf, anderen en God en hun relaties. De doorwerking schept, zoals 
bibliodansdeelnemers melden, ook mogelijkheden voor transformaties 
in het leven van alledag. Verder wordt duidelijk dat ascese niet hoeft te 
betekenen dat men afziet van lichamelijke activiteiten, maar deze juist kan 
inzetten om los te komen van beperkende gewoonten en een houding van 
vrijheid en openheid voor transformatie te scheppen. Ten slotte wordt in 
deze praktijk duidelijk dat men wel ruimte kan scheppen voor een religieuze 
ervaring, maar dat deze niet maakbaar is. Het door de begeleider beschreven 
spanningsveld tussen het scheppen van ruimte voor goddelijke aanwezigheid 
maar die aanwezigheid niet kunnen ‘organiseren’ is eigen aan het fenomeen 
spirituele oefening. Daarin is sprake van skopos, het werkdoel: datgene 
waar de beoefenaar aan kan werken en waarin hij zich meer en meer kan 
bekwamen. Daarnaast is er de telos, datgene waarvan de beoefenaar hoopt 
dat het uiteindelijk gebeuren zal: een ervaring van goddelijke aanwezigheid, 
die slechts als een geschenk ontvangen kan worden.

3) De begeleider geeft met bibliodans een vorm van spirituele begeleiding die 
mystagogisch van aard is. Zij wijdt deelnemers in in een werkelijkheidsvisie 
die gekenmerkt wordt door de in Bijbelse teksten naar voren komende 
spiritualiteit met een grote diversiteit aan beelden voor en thema’s over de 
omgang tussen mensen en God en met aandacht voor de polariteit tussen 
tekst en lezer. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van de werkelijkheidsvisie 
dat het lichaam en lichamelijke beweging een belangrijke sleutel vormen tot 
spirituele vorming. De begeleider wijdt hen in in ‘kerk’ als een tijdelijke 
gemeenschap rond een tekst uit de Bijbelse traditie die verbonden is met 
‘kerk’ als mystiek-transcendente kerkelijke gemeenschap: de auteurs van de 
teksten, degenen die de teksten door de eeuwen heen hebben gelezen en 
betekenis gegeven. De spirituele vorming die in deze gemeenschap plaats 
vindt, komt tot stand in een spel met drie spelers. Zij krijgt gestalte doordat 
de begeleider daarvoor een kader schept, doordat de deelnemers samen 
dansen, oefenen en met elkaar spreken en doordat mogelijk in dat alles ‘de 
Geest waait’ en ‘iets van God gebeurt’. De begeleider geeft de deelnemers 
met het bibliodansprogramma de mogelijkheid de ontwikkeling van een 
zelf-in-relatie-tot-God te gaan zien als iets dat niet puur individueel maar in 
een wijdere gemeenschap tot stand komt in een gebeuren waaraan mens en 
God elk op eigen wijze bijdragen. 

7.2.5 Theologische reflectie 
De subvragen luidden: hoe ziet de begeleider de verhouding tussen de deelnemers, 
haarzelf en de God waarvan in de Bijbeltekst getuigd wordt en wat betekent dat voor 
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de spirituele vorming van de deelnemers? Wat is de theologische betekenis van de 
dynamiek tussen tekst en dans, tussen begeleider, deelnemers en God waarvoor de 
begeleider met het programma ruimte wil maken? 
 Om die te beantwoorden ben ik in hoofdstuk 6 nagegaan wat de impliciet 
theologische noties zijn in de thick descriptions die ik construeerde uit de beschrijving 
en theoretische verheldering van voorbereidingsproces en programma ontwerpen. 
Deze noties vatte ik samen aan de hand van de door religiewetenschapper LaMothe 
opgeworpen vraag welke relatie met traditie, gemeenschap en godheid het dansen 
voor de danser mogelijk maakt.
 Met het improviserend dansen geeft de begeleider de dansers de gelegenheid 
zichzelf te ervaren als een lichamelijk wezen met fysieke gewaarwordingen, gevoelens, 
fantasieën en herinneringen. Het dansen vraagt hen aandachtig en met alles wat in 
hen is, present te zijn. Het improviseren daagt hen uit autonoom te zijn in relatie 
tot zichzelf, anderen, de tekst en de godheid. Het geeft hen de mogelijkheid zichzelf 
en hun relaties te zien als een dynamisch gebeuren, waarin zich vele mogelijkheden 
voordoen en waarin ruimte is voor weerbarstigheid en creativiteit. Oefeningen 
om hun bewegingsvocabulaire te vergroten en zich op lichamelijke wijze open te 
stellen voor de andere dansers en de godheid waarvan in de tekst sprake is, bieden 
de mogelijkheid de beslotenheid en beperkingen van hun lichamelijke zelf te 
transcenderen. Zij kunnen zich op lichamelijke wijze verbinden met de gemeenschap 
waaruit de tekst is voortgekomen en die de tekst heeft overgedragen en overdraagt. 
Zo kunnen zij een lichamelijk ervaren verbinding met de traditie aangaan. Met wat 
zij tijdens het dansen in de tekst aan betekenis ontdekken kunnen zij een bijdrage 
leveren aan de ontwikkeling ervan. 

In het dansen naar aanleiding van de tekst krijgt deze betekenis. De dansers 
betreden de wereld van de tekst en de wereld van de tekst treedt binnen in het 
lichaam van de danser. De tekst getuigt ervan hoe God zich aan vroegere gelovigen 
heeft laten kennen. De dansers treden dus op een lichamelijke manier binnen in een 
wereld waarin God zich heeft laten kennen. En de wereld waarin God zich heeft laten 
kennen, treedt binnen in het lichaam van de dansers. De dansers kunnen de godheid 
leren kennen door de goddelijke kracht en gedragingen die in de tekst beschreven 
worden, met hun bewegingen gestalte te geven en na te volgen. Dit alles maakt het 
mogelijk zichzelf te gaan zien en beleven als een lichamelijk-zelf-in-relatie-tot-God-
die-op-lichamelijke-wijze-ervaren-kan-worden. In de feedbackloop van het afwisselend 
actief en ontvankelijk zijn, ontvouwt zich voor de dansers de mogelijkheid om in de 
relatie wederkerigheid te ervaren. Zij kunnen Gods aanwezigheid actief zoeken en 
zich openstellen voor een beweging van God uit. In de interactie die zo ontstaan 
kan, is ruimte voor herkenning, verzet, uitdaging. Het dansen kan een vorm van 
bidden worden. Dansend oefenen zij bovendien in de vaardigheid sporen van God te 
ontwaren in het leven van alledag. Met het improviserend dansen krijgen de dansers 
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de kans zich een levenshouding eigen te maken van openheid voor wat niet voorzien 
is en voor de onverwachte en ongrijpbare aspecten van Gods tegenwoordigheid. 
De transformerende kracht van de dans brengt met zich mee dat beelden van het 
zelf, van God en die van de relatie tussen God en zelf in beweging kunnen komen 
en veranderen. Tijdens het dansen kunnen bijvoorbeeld traditionele man-vrouw-
beelden voor de verhouding tussen God en mens veranderen in beelden uit een 
ander domein. Ten slotte kunnen alle beelden zelfs wegvallen, waardoor de dansers 
op momenten in pure beweging een betrekking tussen zelf en God, een wederzijds 
bewegen en bewogen worden, kunnen ervaren. 
Deze bevindingen vormden het uitgangspunt voor de theologische reflectie.
1) De notie dat de tekst betekenis krijgt heb ik in gesprek met het ‘Gods 

woord zal niet krachteloos blijven’ in het verhaal van de Annunciatie verder 
doordacht. De drie spelers in het bibliodansgebeuren lijken op Gabriel, 
Maria en de Heilige Geest. Zoals in dat verhaal de vrucht die Maria de wereld 
in zal dragen tot stand komt in het samenspel van die drie, komt de vrucht 
in bibliodanssessies tot stand in het samenspel van begeleider, dansers en de 
Heilige Geest. Net als Gabriel, Maria en de Heilige Geest kunnen begeleider, 
dansers en de Heilige Geest beschouwd worden als agents van genade 
(Versteegen). Ieder van hen heeft invloed op ‘het niet krachteloos blijven van 
het woord van God’. Ieder van hen kan dat stimuleren of blokkeren. 

 Vanuit het perspectief van de dans komen de lichamelijke aspecten van 
het verhaal die in de uitleg ervan meestal verborgen blijven, aan het licht. 
Bijvoorbeeld de lichaamstaal van Maria als zij schrikt en Gabriëls woorden 
overweegt en haar lichaam als plaats waar de vrucht van de genade gestalte 
krijgt. Verder dat de werking van God beschreven wordt in een lichamelijke 
term als kracht (dunamis) en het woord geest (pneuma), dat ook met een 
lichamelijk woord als ‘adem’ kan worden vertaald. 

 De implicatie van dit alles is dat de traditionele oppositie tussen heilige 
tekst en profaan lichaam, die vaak verbonden wordt met die tussen geest en 
lichaam, man en vrouw doorbroken wordt (Korte). Bijbelteksten worden 
heilig geacht omdat zij getuigen van een heilige, goddelijke aanwezigheid. 
Lichamen worden profaan geacht omdat zij in het alledaagse leven niet 
heilig, dat wil zeggen niet zonder smet of gebrek zijn. Net als in het verhaal 
van de Annunciatie treden in bibliodans woorden die getuigen van een 
heilige aanwezigheid binnen in de alledaagse lichamen van de dansers. De 
lichamen van de dansers waarin ervaringen van schoonheid, verdriet, plezier, 
pijn en schendingen opgeslagen liggen, vullen de ruimte van de van heilige 
aanwezigheid getuigende woorden. Het heilige en het profane interfereren 
met elkaar waardoor de tegenstelling tussen de heiligheid van de tekst en het 
profane van het lichaam wordt doorbroken. Het heilige vervult het profane, 
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de tekst heiligt het lichaam. Het profane vervult het heilige, het lichaam 
profaniseert de tekst. 

2) Over de notie van dans als plaats voor mogelijke interactie tussen danser 
en God heb ik gereflecteerd met behulp van de begrippen perichoresis, 
circuminsessio en circumincessio. Deze beschouw ik als een gelijkenis voor 
datgene waarvoor de begeleider met een bibliodansprogramma ruimte wil 
maken. In de intertekstuele lezing van tekst en lichaam geeft zij de dansers 
de gelegenheid binnen te treden in een ruimte die getuigt van goddelijke 
aanwezigheid en zich open te stellen voor de mogelijkheid dat God, zoals 
deze in de tekst naar voren komt, binnentreedt in de ruimte van de dans. Zo 
helpt zij hen ruimte te scheppen voor wederzijdse ‘inwoning’ (circuminsessio). 
Wanneer zij uitnodigt tot een wederzijds contingente interactie, met ruimte 
voor herkenning, verzet en uitdaging en wanneer zij attent maakt op de 
mediale ervaring van bewegen en bewogen worden, nodigt zij hen uit ruimte 
te maken voor een beweeglijk, dynamisch gebeuren tussen God en dansers 
(circumincessio). 

 In de traditie wordt het begrip perichoresis vooral gezien als een metafoor 
voor een geestelijke werkelijkheid. Vanuit het perspectief van de dans wordt 
duidelijk dat perichoresis in het lichaam ervaren kan worden. Bijvoorbeeld 
wanneer de dansers bewegingen en de kracht waarmee God in de tekst 
geschilderd wordt door imitation of resemblance representeren of wanneer zij 
op contemplatieve wijze ervaren te bewegen en bewogen te worden. 

 In de traditionele verhalen over perichoresis wordt de drie-ene God getekend 
als Vader, Zoon en Heilige Geest. In bibliodans als een vorm van kataphatisch 
mediteren met apophatische trekken krijgen dansers de mogelijkheid daar op 
een bepaalde manier mee om te gaan. In een kataphatische benadering loopt 
men tegen de grenzen aan van hoe men de godheid kan verbeelden. Er komt 
ruimte voor een apophatische benadering, een besef dat God niet in beelden 
te vangen is. Dit schept op haar beurt weer ruimte voor een kataphatisch 
openstaan voor een overvloedige hoeveelheid namen en beelden waarmee de 
oneindigheid van het goddelijk wezen genoemd kan worden. Het heen en 
weer gaan tussen deze benaderingen maakt het mogelijk kritisch te kijken 
naar zowel patriarchale als feministische beelden van de godheid. Men hoeft 
geen van die beelden te verwerpen, maar kan ze belichamen en onderzoeken 
maar ook relativeren en creatief zoeken naar andere namen. De apophasis of 
unsaying of God (Keller) maakt het mogelijk over de godheid na te denken 
in andere dan gender-bepaalde termen. Een apophatische houding schept 
ook ruimte om het zelf van mensen te omschrijven in andere termen 
dan mannelijk of vrouwelijk. In bibliodans krijgen de deelnemers dus de 
mogelijkheid een ‘zelf-in-relatie-tot-God’ te ontwikkelen waarin ruimte is 
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voor het serieus nemen, bekritiseren en relativeren van genderspecifieke 
beelden van zelf, God en de relatie ertussen en voor het ontwikkelen van 
andere beelden hiervan.

7.3 Kenmerken van bibliodans als methode voor spirituele vorming

Nu ik de subvragen beantwoord heb, kan ik een antwoord formuleren op de 
hoofdvraag: Wat zijn de kenmerkende eigenschappen van de spirituele vorming die een 
bibliodansbegeleider met door haar ontworpen bibliodansprogramma’s mogelijk wil maken? 
- Met bibliodans beoogt de begeleider een inwijding in een spiritualiteit die 

Bijbels is en holistisch. Met teksten uit de Bijbelse traditie biedt ze thema’s 
aan die van belang kunnen zijn voor de ontwikkeling van de omgang van 
de deelnemers met zichzelf, anderen en de godheid. Met het improviserend 
dansen naar aanleiding van de teksten sluit ze aan bij holistische ‘lijfelijke 
hang naar het goddelijke’ en het streven naar autonomie-in-relatie. De 
deelnemers kunnen een eigen spirituele identiteit ontwikkelen in gesprek en 
‘onderhandeling’ met de Bijbelse traditie. 

- De vorming vindt plaats door een esthetische lezing van de tekst met het 
oog op het vinden van de significantie. De begeleider nodigt de deelnemers 
uit dansend de wereld van de tekst te herscheppen en na te gaan hoe de 
tekst speelt met de verwachtingen die zij over de betekenis ervan hebben. Ze 
nodigt hen vervolgens uit tot het formuleren van een significante betekenis: 
een mogelijke verbinding tussen de wereld van de tekst en hun eigen wereld. 
In het zoeken naar het belang van de tekst is ruimte voor het zoeken naar 
bevestiging, het bieden van weerstand, stellen van vragen of ingaan op 
uitdagingen. De lezing wordt spirituele lezing wanneer de begeleider de 
deelnemers vraagt aandacht te besteden aan de betekenis hiervan voor hun 
omgang met zichzelf, anderen, hun omgeving en God en de samenhang 
daartussen. Wanneer zij de aandacht vooral richt op de omgang met het 
goddelijke wordt het een vorm van lectio divina, met ruimte voor lectio, 
meditatio, oratio en contemplatio. 

- De begeleider nodigt de deelnemers uit tot het aangaan van een dialogische 
verhouding met de Bijbeltekst. Ze stimuleert hen vanuit ervaringen van 
herkenning, weerstand of uitdaging in gesprek te gaan met de tekst. Zo 
komt de meditatio tot stand. Door hen uit te nodigen dansend in gesprek 
of interactie te gaan met de godheid nodigt ze hen uit tot oratio. Ze richt 
de aandacht niet op een streven naar versmelting met de godheid of een stil 
aanschouwen van goddelijke bewegingen. Ze stimuleert hen tot een vorm 
van contemplatio, waarin ruimte is voor afgaan op, meegaan in, ingaan tegen 
bewegingen van en interactie met de godheid.
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- Met een vorm van improviserend dansen nodigt de begeleider de deelnemers 
uit zich te oefenen in een houding van vierende ascese, contemplatie in actie 
en openheid voor het onvoorziene, waardoor zij zich de vrijheid kunnen 
verwerven om God in het dansen, maar ook in het alledaagse tegen te 
komen en te leren kennen op voor hen ongekende manieren en in voor hen 
onbekende beelden. 

- De begeleider zet het dansen in als kataphatische vorm van mediteren met 
apophatische trekken. Zij geeft de deelnemers de gelegenheid beelden van 
God te belichamen en in beweging te laten komen. Zij nodigt hen uit 
om hun dansen ruimte te laten zijn voor een mogelijke ontmoeting met 
de godheid. Zo geeft zij hen de gelegenheid het dansen te ervaren als een 
vorm van perichoresis, een gebeuren waarin een lichamelijke ervaring van 
goddelijke aanwezigheid tot stand kan komen. Tegelijkertijd geeft zij hen 
de mogelijkheid kennis te maken met het dansen als een vorm van kritiek 
op het vasthouden aan vertrouwde beelden van God en het zelf-in-relatie-
tot-God. 

- De begeleider nodigt de deelnemers uit zichzelf te gaan zien als agents van 
genade in relatie tot andere agents: de begeleider en de Geest die waait. Zij 
oefent hen in een houding waarin zij zich openstellen voor een genadevol 
ervaren van een goddelijke aanwezigheid en in het bewustzijn dat zij dat niet 
kunnen organiseren.  

- Met de bibliodansprogramma’s brengt de begeleider de deelnemers in 
aanraking met een vorm van spiritualiteit waarin zij hun dansend lichaam 
kunnen ervaren als een plaats van autonomie-in-relatie met God, als ook een 
plaats van transformatie van beelden van zichzelf, God en hun relatie. De 
begeleider richt de aandacht niet op de transformatie van genderspecifieke 
beelden van zichzelf en de godheid. De transformerende kracht van de dans 
kan echter daarop wel van invloed zijn.  

- Zo brengt de begeleider de deelnemers in aanraking met een nomadische 
spiritualiteit. Zij nodigt hen uit om ‘zwervers’ te worden door niet te blijven 
bij beelden en ideeën die ze kennen. De dans brengt immers met zich mee 
dat beelden van zelf, God en de relatie tussen hen voor deelnemers geen 
vaste verblijfplaats zijn, maar altijd weer in beweging komen. De begeleider 
nodigt hen uit op zoek te gaan naar andere ‘plaatsen’, een wereld met nieuwe 
beelden of misschien zonder…
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7.4 Bijdrage aan het discours over dans in kerkelijke setting

7.4.1 Lichamelijkheid 
Het meest in het oog lopende aspect van bibliodans als methode voor spirituele 
vorming is het feit dat deze voltrokken wordt in de lichamelijke handeling van 
het dansen. Tijdens het dansen ontstaat een interactie tussen danser en tekst. 
De geïmproviseerde dans naar aanleiding van de tekst kan een gebeuren worden 
waarin de danser en de godheid waarvan in de tekst sprake is, elkaar ontmoeten. 
De belichaamde, immanente betekenis (embodied meaning) die in de dans ontstaat, 
wordt bewuste betekenis wanneer de danser datgene wat is opgeroepen, vormgeeft 
in dans- of woordtaal. Wanneer zij kiest voor woordtaal kan ze refereren naar de 
op lichamelijke ervaring gebaseerde metaforen in de tekst of ook naar uit de haar 
omringende cultuur stammende of eigen metaforen. Door de lichamelijke activiteit 
van het dansen maakt zij de beweging van het domein van de metaforen naar de 
lichamelijke ervaringen die bron daarvan zijn en vanuit de bron van de lichamelijke 
ervaring die zij opdoet tijdens het dansen keert ze terug naar het domein van de 
metaforen. Het dansen is dus niet alleen een lichamelijke ervaring, maar ook een 
bron van metaforen. 

In het discours over dansen in een kerkelijke context neemt men verschillende 
posities in met betrekking tot het fysieke, lichamelijke aspect van het dansen en het 
metaforische. Schroeder omschrijft Bijbelteksten als een metaforische weergave van 
een lichamelijke ervaring van vroegere gelovigen en het dansen als een belichamen 
van deze metaforen. Ze benoemt lichamelijke ervaring als het brondomein van het 
doeldomein van de metaforen in de tekst en het dansen als een beweging van het 
doeldomein van de metaforen naar het brondomein van lichamelijke ervaringen 
(Johnson). Wanneer Tercic schrijft over perichoresis, is de dans voor hem een beeld voor 
de onderlinge verhoudingen tussen de personen van de drie-ene God. Hij gebruikt 
het beeld van de dans om een immanent trinitarisch gebeuren te verhelderen.377 
Hij ziet de dans als metafoor, maar gaat voorbij aan de lichamelijke aspecten ervan. 
LaCugna onderscheidt naast een immanente een economische perichoresis. Zij ziet 
perichoresis niet alleen als een beeld voor een beweging tussen de drie personen van de 
triniteit maar ook als een beeld voor een beweging tussen de drie-ene God en mensen. 
Wanneer in de theologische reflectie over het begrip perichoresis ook de omgang 
tussen God en mensen betrokken wordt, dan kan het niet anders dan dat men daarin 
ook de menselijke lichamelijkheid betrekt. Mensen zijn immers lichamelijke wezens. 
Het begrip economische perichoresis geeft dus ruimte aan de ervaring van dansende 
gelovigen dat God in het dansen op lichamelijke wijze ontmoet kan worden. 
Schroeder schetst een dergelijke ervaring wanneer ze schrijft hoe tijdens het dansen 

377 LaCugna 1991, pp. 2-3. 
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in de gewaarwording van de adem God aan de lijve ervaren kan worden. En wanneer 
Sudbrack schrijft dat God in alle dingen, tot in de bewegingen van het eigen lichaam 
toe gevonden kan worden, tekent ook hij de lichamelijke activiteit van het dansen 
als een vindplaats van God. Als Tercic in zijn theologische verhandeling over de drie-
eenheid het economische aspect van perichoresis in ogenschouw had genomen, dan 
had hij naast de metaforische ook de lichamelijke aspecten van de dans in het oog 
kunnen krijgen en daarmee de dans als een mogelijke vindplaats van God. 

7.4.2 Bewegen in spanningsvelden
Een andere kenmerk van bibliodans als methode voor spirituele vorming is, dat 
die plaats vindt in verschillende spanningsvelden. De door de begeleider gekozen 
dansstijl blijkt een manier om spanningen niet op te lossen maar te laten staan en 
ertussen heen en weer te bewegen. Met improvisatieopdrachten naar aanleiding van 
de teksten geeft de begeleider een richting aan voor de vormgeving van de dans, 
maar de dansers kunnen het door haar aangereikte kader op eigen wijze invullen. 
Zo nodigt zij hen uit zich te bewegen in het spanningsveld van zich laten sturen 
en vrijheid nemen. Wanneer zij hen in de feedbackloop van het improviseren laat 
oefenen in de afwisseling van actief vormgeven van tekstmotieven en waarnemen wat 
daarin wordt opgeroepen, vraagt ze hen zich te bewegen in het spanningsveld van 
regisseren en ontvangen. Met dit soort oefeningen bereidt ze de dansers voor om niet 
alleen in relatie tot de dans in deze spanningsvelden te bewegen, maar ook in relatie 
tot zichzelf, anderen en de godheid zich te bewegen. De theologische implicatie van 
het bewegen in deze spanningsvelden is, dat begeleider en deelnemers van invloed 
zijn op het tot stand komen van een ontmoeting met God, maar deze niet kunnen 
‘maken’. En dat de godheid de vrijheid heeft om het tot een ontmoeting te laten 
komen, maar niet over de vrijheid van de dansers kan beschikken. Zowel begeleider 
als dansers als God zijn agents van de genade. Zij kunnen zich inspannen om tot een 
genadevolle ontmoeting te komen, maar kunnen de uitkomst van hun inspanningen 
niet bepalen. Blankesteijn, Pfaff en Vogler vragen zich af of kerkelijke dansers niet 
te veel uit zijn op het tot stand brengen van een spirituele ervaring en waarschuwen 
dat zij de Unverfügbarkeit van God niet tekort moeten doen. Zij verliezen uit het oog 
dat dansen een spirituele oefening is waarin men werkt aan de skopos (bijvoorbeeld 
openheid voor wederkerigheid, voor het onvoorziene) en niet beschikt over de telos 
(het tot stand komen van de ontmoeting). Zij lijken er geen vertrouwen in te hebben 
dat in het dansen het spanningsveld tussen ‘doen’ en ‘niet kunnen beschikken over’ 
intact blijft en de deelnemers zich tijdens het dansen juist daarin kunnen oefenen. 
Daarnaast dreigen zij de Unverfügbarkeit van mensen tegenover God over het hoofd 
te zien. Zij leggen de nadruk op de genade van de ontmoeting als een gunst van God 
aan de mens en vergeten dat het begrip charis ook duidt op het werken, het aandeel 
van de mens in het tot stand komen daarvan. 
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7.4.3 Wederkerigheid tussen holistische en christelijke spiritualiteit
Met de positieve benadering van het lichaam en de dans en de nadruk op dans 
als het bewegen in spanningsvelden als sturing en vrijheid geven en ontvangen of 
regisseren en ontvankelijk zijn, sluit bibliodans aan bij belangrijke aandachtspunten 
in holistische methoden voor spirituele vorming: een ‘lijfelijke hang naar het 
goddelijke’ en een zoeken naar autonomie-in-relatie tot anderen en tot de goddelijke 
dimensie van het bestaan. Tegelijkertijd is het dansen een vorm van inwijding in een 
Bijbelse spiritualiteit. Bibliodans staat dus in het spanningsveld van holistische en 
Bijbelse of christelijke spiritualiteit. Ook andere dansvormen in kerkelijke setting 
staan in dit spanningsveld. In iedere dansvorm beweegt men zich daarin weer op 
andere wijze. In de evangelische verkondigingsdans bijvoorbeeld, beweegt men 
vanuit de Bijbelse of christelijke pool naar buiten om mensen naar de christelijke 
pool toe te trekken. In dansvormen als sacrale dans of dans!kerk wil men met een 
holistische manier van werken de christelijke spiritualiteit hervormen. De beweging 
in het spanningsveld lijkt een vorm van eenrichtingsverkeer te zijn. Dit onderzoek 
laat zien dat het mogelijk is een wederkerige beweging tussen een christelijke en 
niet-christelijke, holistische pool gestalte te geven. In bibliodans worden dansers 
uitgenodigd te zoeken naar een wederzijds contingent gesprek tussen beide vormen 
van spiritualiteit. Het gesprek vindt plaats in de tijdelijke gemeenschap van dansers, 
van ‘kerk’ als een mystiek-transcendente gemeenschap. Daarin bezinnen de leden 
zich dansend op de in de teksten opgeslagen ervaringen van vroegere gelovigen en 
staan elkaar bij in hun zoeken naar een autonoom-zelf-in-relatie-met-God door 
samen te dansen en elkaar ‘tot spreken te horen’. 

7.5 Suggesties voor verder onderzoek 

Door de afbakening van het onderzoeksveld is een belangrijk aspect van het dansen 
als methode voor spirituele vorming blijven liggen: de rol van de muziek. Muziek 
heeft grote invloed op de manier waarop dansers bewegen en op de gevoelens die 
gewekt worden. Niet alleen met de dansopdrachten of de vragen voor de attentional 
practice geeft de begeleider richting aan de betekenisvorming, maar ook met haar 
muziekkeuze. De vraag op grond waarvan de begeleider muziek kiest en wat de invloed 
daarvan is op beweging en gevoel van en betekenisvorming door de deelnemers en 
de ontwikkeling van een zelf-in-relatie-tot-God, zou uitgangpunt kunnen zijn voor 
verder onderzoek. 

Dit onderzoek richtte zich op de voorbereidingen van de begeleider en daarmee 
op de intenties die zij met het door haar ontworpen programma heeft. Hoe het 
programma door de deelnemers ontvangen wordt, vraagt nader onderzoek. Daarbij 
zouden de volgende punten aan de orde kunnen komen. 
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 In het improviserend dansen naar aanleiding van de tekst komen meaning 
en significance van de tekst tot stand. De begeleider vraagt de dansers vooral de 
significance te formuleren. Wat zou gebeuren als zij de aandacht richt op de meaning? 
Welke bijdrage zou hetgeen de deelnemers over meaning en significance naar voren 
brengen, kunnen leveren aan andere vormen van exegese? 

In bibliodans ontstaat een expliciete, bewuste betekenis op basis van de 
immanente, belichaamde betekenis. In de traditionele lectio divina en in bibliodrama 
speelt het lichaam ook een rol, juist door niet te bewegen of in spelbewegingen. Hoe 
kan de theoretische verheldering met behulp van het begrip embodied meaning en 
attentional practice begeleiders van lectio divina en bibliodrama ondersteunen bij het 
zoeken naar manieren om deelnemers betekenis te laten formuleren vanuit aandacht 
voor lichamelijke sensaties en kinesthetisch waargenomen affecties? 

De begeleider nodigt deelnemers uit tot een wederzijds contingent gesprek 
tussen tekst en dansers. Hoe kan zij een dergelijk gesprek op gang brengen bij 
deelnemers die eerder zoeken naar een ‘gehoorzamen aan het Woord van God’ of de 
vreemdheid van de tekst negeren door deze in te kaderen in eigen denkkaders (beiden 
zijn vormen van asymmetrische contingentie)? Kan zij via bibliodansopdrachten 
beweging brengen in deze posities en de onderliggende overtuigingen? Via 
reflectieopdrachten? Welke rol zouden het uitbreiden van bewegingsmogelijkheden 
en het openstaan voor onvoorziene mogelijkheden in de vierende ascese hierbij 
kunnen spelen? Welke bijdrage zou een onderzoek hiernaar kunnen leveren aan 
godsdienstdidactiek? 
  De begeleider legt meer nadruk op het op dansante wijze belichamen van 
beelden in de tekst dan op hoe de dans deze beelden kan transformeren of in een 
fenomenaal moment doen wegvallen. Bibliodans komt zo eerder als een kataphatische 
dan apophatische meditatiewijze naar voren. Hoe zou zij de apophatische aspecten 
meer onder de aandacht kunnen brengen? Wat zou de impact daarvan zijn op de 
wijze waarop de dansers zichzelf in relatie tot anderen en de godheid zien en beleven? 
Welke invloed zou dit bijvoorbeeld hebben op de gender-aspecten van deze relaties? 
 Uit het onderzoek blijkt dat de begeleider het dansen naar aanleiding van 
de tekst beschouwt als een plaats waar God en danser elkaar kunnen ontmoeten. 
Regelmatig brengen dansers de betekenis die zij dansend ontdekken naar voren in 
psychologische termen, met betrekking tot zichzelf-in-relatie-tot-zelf en zichzelf-in-
relatie-tot-anderen. Zij hebben dan schroom over het dansen en hun lichaam te 
spreken in termen van zichzelf-in-relatie-tot-God. Een onderzoek naar wat hiervan de 
reden is, zou een bijdrage kunnen leveren aan een verdere verdieping van bibliodans 
als methode voor spirituele vorming. Hierin zouden bijvoorbeeld vragen gesteld 
kunnen worden over contrastervaringen, over opvattingen over de relatie tussen het 
lichamelijke en het heilige of goddelijke en over gender-aspecten daarin. 
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 In dit onderzoek komt bibliodans naar voren als een methode voor 
spirituele vorming waarin de dansers de mogelijkheid krijgen de relatie met de 
godheid te ervaren als een dynamisch, belichaamd gebeuren. Dit is een thema dat 
in de procestheologie centraal staat. Een gesprek tussen de in bibliodans naar voren 
gekomen theologische noties en die in de procestheologie zou theologische reflectie 
op bibliodans kunnen verdiepen.

Ten slotte
De verheldering van de processen die de begeleider in bibliodans wil faciliteren 
hebben duidelijk gemaakt dat het worden van een zelf-in-relatie-tot-God een 
lichamelijk, beweeglijk gebeuren is waarin – als in een tango – afwending, verzet 
en overgave, ongemak en weerstand, plezier en wrijvingswarmte een plaats 
hebben. Meijer-Wilmes schrijft dat de tango, een dans waarin dansers de subtiele 
wisselwerking tussen overgave en zelfbepaling leren beheersen, bloeit in tijden van 
ontworteling, als een reactie op marginalisering en verlies van identiteit.378 In een 
tijd waarin de christelijke religie zich in de marge van de samenleving beweegt kan 
bibliodans oude woorden in het lichaam verankeren, deelnemers laten ontdekken 
wie zij, met alles wat zij in hun lichaam herbergen, in relatie tot God zijn en zo hun 
identiteit versterken.

378 Meijer- Wilmes, Hedwig. “Tango con passion. Erinnerung als Zentrales Element einer 
Hermeneutik des Raumes.“ Tango, Theologie und Context. Schritte zu einer Theologie des Alltags. 
Hedwig Meijer-Wilmes, en Marie-Theres Wacker, red.. Münster, LIT-Verlag, 2002, pp. 85-106.
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Summary

This study deals with bibliodans, a form of improvised dance inspired by texts 
from the biblical tradition which is mainly practised in the Netherlands. I want 
to contribute to the theoretical clarification of bibliodans as a method for spiritual 
education and to the discourse about dancing in an ecclesiastical setting. My research 
question is: 

What are the distinctive traits of the spiritual education which a bibliodans-facilitator 
wants to make possible with the bibliodans-programmes designed by her?

In order to find an answer I posed the following sub-questions: 
- How does the facilitator read the text and what is her vision of the text? 
- How does she design dance assignments? What is her vision of the relation 

between dance and text? 
- How does she use dance and text in the spiritual education of the participants? 

What is her vision of the role of text and dance in spiritual education?
- How does she see the relation between the participants, herself and the deity 

of which the texts speaks? What does this mean for the spiritual education? 
- What is the theological significance of the dynamics between text and dance, 

and between facilitator, participants and God? 

Chapter 1

In Chapter 1 I describe the discourse on dance in an ecclesiastical setting based on 
themes such as dance and Bible, dance and God, dance and community. In addition, 
I clarify my research method. The basis of my research is formed by the description of 
the preparatory process and the resulting programme design for several bibliodans-
sessions I myself have led. In this report I am speaking as a bibliodans-professional. In 
the rest of the study I, as a researcher, speak about myself as bibliodans-professional 
as ‘the facilitator’. I make clear that I look for a way of working which gives a prospect 
to warranted and rational acceptability: a coherent whole that can be checked by 
researchers with similar research practices and that is useful for professionals giving 
bibliodans-workshops. To achieve this, I use the method for a descriptive practical 
theology as proposed by Browning. He states that every practice is loaded with 
implicit theoretical and theological notions. The task of the descriptive practical 
theologian is to bring these to light and to analyse and interpret them with the help 
of various disciplines. He considers the thick descriptions that thus come into being, 
to be the research material for a critical reflection in what he calls a fundamental 
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practical theology. In Chapter 2, based on Browning’s work, I look at practices, 
roles, rules and communication patterns, Tendencies and Needs, Environment and 
Social Context which play a role during preparation. In Chapters 3, 4 and 5 I dig 
up the implicit theoretical notions of the facilitator (Visional Dimensions) regarding 
text, dance, and spiritual education. I develop a theoretical clarification of these 
notions with the help of theories from the study of literature, dance and spirituality. 
In Chapter 6 I formulate the implicit theological notions in the thick descriptions 
which I constructed in the previous chapters. These form the starting point for a 
constructive narrative theological reflection as suggested by Graham, Walton and 
Ward. Unlike Browning’s approach this allows more bi-directional movement 
between the results of the theoretical clarification and a theological approach. In this 
theological reflection I also pay attention to gender aspects of bibliodans. In Chapter 
7 I formulate an answer to the research question and I address a few points in the 
discourse about dancing in an ecclesiastical setting. I conclude with suggestions for 
further research.

Chapter 2

Chapter 2 starts with a description of the preparatory process for a bibliodans-
session. The facilitator reads the text. Her reading leads to the designing of dance 
assignments with a view to the spiritual education of the participants. She wants to 
create a space in which participants can connect with themselves, with others and 
with the divine dimension of their existence. She selects biblical texts with themes 
that are related to what concerns them and which she considers important for their 
spiritual education. She stimulates dancing in order to involve physical, affective, 
and mental aspects in spiritual education. Using the structure of the programme, 
she guides the participants along several motifs in the text. With the instructions 
for dance improvisations, she gives the participants freedom to perform the text in 
their own way. She asks them to articulate the associations, feelings or memories 
the dancing evokes and the focal points it offers for their everyday lives. In this way 
she gives them space to see what the meaning of the text might be for them. The 
preparations happen in the tension between the needs of the participants (Tendencies 
and Needs) and the place of physical practice in the ecclesiastical world and the holistic 
spirituality occurring in the surrounding culture (Environment and Social Context). 
The facilitator connects to what many of the participating women seek in holistic 
spirituality: a ‘physical longing for the divine’ (Korte). In a ecclesiastical setting there 
is little room for developing this ‘physical longing’, in holistic practices there is little 
space to deal with themes from the Christian tradition. Through the bibliodans-
programmes the facilitator offers the participating women a physical practice for 
spiritual education in the context of the Christian tradition. With assignments for 
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dance improvisation inspired by the text and with the question of examining the 
meaning of the text by themselves, she connects to something else they seek for in 
holistic spirituality: the development of an autonomy in relationship, with others 
and with the divine dimension of their existence (Sointu and Woodhead). With her 
approach, the facilitator takes in her own place in among other ecclesiastical dance 
practices. She does not present bibliodans as a form of preaching or evangelizing. 
Neither does she present holistic sources of inspiration as a key to understanding 
texts from the biblical tradition. She aims to maintain the tension between the poles 
of holistic and Christian spirituality. 

Chapter 3

In Chapter 3 I investigate the images which appear in the description of the 
preparatory process with regard to the text (the implicit theoretical notions or Visional 
Dimension). These include: 1) the text as a space through which the facilitator guides 
the participants; 2) the text as a source of meaning; 3) the text as an interlocutor 
with whom the facilitator stimulates a conversation; 4) the text as an artistic source 
of inspiration for the design of dance assignments and dances. I clarify these with the 
help of definitions from the Aesthetic-Response theory of Iser.
1. The text as space. The facilitator guides the participants through the text as 

along the patterns on a carpet. Motives in the text are like the figures on the 
carpet. The figures consist of lines and empty spaces the middle. The lines 
are formed by the repertoire of the images that the author uses. The empty 
spaces (vacancies) within the lines can be filled in with the imagination of the 
readers. Between the figures there are clearances (blanks). Reading a text is 
like wandering through the clearances along the different figures or motives 
(wandering viewpoint). In the succession of dance assignments the facilitator 
guides the participants through the clearances along motives in the text. 
With the dance instructions she gives them the possibility to fill the empty 
spaces in the figures with their imagination.   

2. The text and meaning. The facilitator makes a distinction between text-
oriented and person-oriented meaning. With the question as to what the 
dance produces for the developing images of the world of the text, the 
facilitator asks after what Iser calls its meaning. With the question about 
focal points this image-building gives for everyday life, after what he calls 
its significance. The participants formulate the significance based on a choice 
between the many possible meanings that are created during the image-
building based on the text motifs.

3. The text as interlocutor. With questions about what they recognize in the text 
and what is strange to them, the facilitator encourages the participants to a 
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mutually contingent interaction with the text, in which both partners have 
an equal right to speak. This implies that the participants can formulate 
a significance, give an answer, which is different from the answer the text 
wants to provoke (the implied reader). The facilitator does not intervene to 
lead the participants in the direction of the implied reader. In this way she 
gives space to the development of autonomy in relation to the text.

4. The text as an artistic source of inspiration. With dance assignments following 
the text, the facilitator invites the participants to artistically depict and recreate 
the world of the text. By encouraging a mutually contingent conversation, 
she makes them aware of the way the text plays with their expectations. The 
imagination of the text and the mutually contingent conversation together 
form what Iser calls an aesthetic reading of the text.

Chapter 4

In Chapter 4, with the help of authors such as Preston-Dunlop, Foster and De Spain, 
I clarify the implicit theoretical notions of dance: 1) dance as the performance of the 
text; 2) dance as an exercise in a certain way of dealing with what is happening. In the 
notion of dance as performance concepts emerge, such as dance as language, mode 
of representation, expression and impression. With that of dance as an exercise: 
expression and impression, improvisation, and playing with physical possibilities 
and limitations.
1. Dance as performance. To be able to perform the text in dance, the facilitator 

encourages the participants to make the language of dance their own. With 
exercises for the combining of different elements of dance and for the 
performing of movements with a certain effort, she makes them familiar 
with the syntax and utterance of dance. By asking what sensations, images, 
and feelings the dancing evokes, she lets them search for the semantic content. 

      With the proposed representation modes such as imitation, resemblance 
and replication, the facilitator offers suggestions to depict motifs from the 
text by a certain type of movement, a certain arrangement of space and a 
certain effort - sometimes in solo’s, sometimes in relation to other dancers. 
The participants can fill in the improvisation assignments in their own 
way. Thus, the facilitator encourages their autonomy in relation to her as  
a facilitator. 

    The improvised dances are created in a feedback loop between the 
performance of the motifs in the text in dance and the attentional practice 
of observing physical sensations, feelings, images or memories. Thus the 
facilitator encourages the participants to discover meaning and significance 
in the alternation between representing the text through dancing and the 
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perception of that which it evokes. Meaning and significance are initially 
perceived by the participants as embodied meaning, in the perception of 
physical sensations (kinaesthesia) and its associated affections (vitality-affect 
contour). The facilitator asks them to become aware of the embodied meaning 
by explicitly articulating it in verbal language or by shaping it in the language 
of dance.

      When the facilitator wants to focus attention on significance in relation 
to the deity, she develops dance improvisation assignments in which the 
participants can represent God as mentioned in the text, by means of 
imitation (of acts and behaviours) or resemblance (representing the effort 
with which these acts are performed). She does not give instructions on 
the replication (the development of the relationship), she leaves this to what 
happens during the dance.

2. Dance as exercise. In the feedback loop participants can practise the 
alternating of the ‘I-positions’ of directing, observing (attentional practice) 
and undergoing the movement. This prepares them for the possibility of a 
‘medial experience’: a moment when activity and inactivity come together 
in the feeling not only of moving, but also of being moved. Concentration 
on the perception of the movement may give them a phenomenal experience. 
In this state images and associations fall away and they experience the 
dance purely as movement in the here and now of space and time. By not 
imagining beforehand what they will do they gradually begin to see the 
many possibilities to further develop the dance and thus discover different 
meanings and significances. They are practicing the ‘dwelling in a world of 
possibilities’ they have not foreseen.

Chapter 5

In chapter 5 I clarify, with help from, among others, Waaijman, Reedijk, Egan, 
Mujica, Firet and De Jong-van Campen the implicit theoretical notions regarding 
spiritual education: 1) bibliodans as spiritual reading; 2) bibliodans as spiritual 
exercise, and 3) bibliodans as spiritual education. The facilitator describes spirituality 
as the relations of people with themselves, with others and with God and the 
coherence between them. She can accentuate each of these relationships in the build-
up of a programme. When she focuses attention on the aspect of the relation with 
the deity, she formulates as the purpose of spiritual education: to begin to see and 
experience oneself as a self-in-relation-to-God. In this research I focused on that 
aspect of spiritual education.
1) Bibliodans as spiritual reading. When the facilitator focuses attention on 

the relationship with God the programme takes on the character of a lectio 
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divina. The lectio takes place in the reading aloud of the text at the start 
of the meeting. The meditatio when the participants discover meaning and 
significance in the feedback loop between the performance of motifs in the text 
and the attentional practice of what the dance evokes. Oratio is established 
when they dance out the questions, desires, feelings of resistance or challenge 
evoked during the mediatio, coram Deo. The medial or phenomenal 
experiences that the dancers sometimes experience can be seen as a form of 
contemplatio: being in motion with God. The operatio can take the form of 
an embodied meaning which more or less consciously runs on into daily life, 
or of a consciously formulated focal point. The fact that the spiritual reading 
takes place in dance entails that the boundaries between meditatio and oratio 
and those between meditatio and contemplatio are fluid. The contemplatio 
in bibliodans does not have the character of a silent observation of the 
movements of the divine, but is an event in which the movements of the 
dancer and those of the divine interact with each other.

2) Bibliodans as spiritual exercise. The alternation of the I-positions of directing 
and observing, gives the participants the opportunity to exercise in a form of 
contemplation in action, the ability to discover traces of the divine in the daily 
hustle and bustle. When the dancers embody images of God as mentioned 
in the text, they are practising in a form of kataphatic meditation. If they 
are attentive to the possibility that these can change during dancing, and 
they open up to the possibility of a phenomenal and medial experience, 
they exercise a form of apophatic meditation. They take the images of the 
deity in the text seriously (via positiva), but also exercise themselves in the 
awareness that God can’t be grasped in those images (via negativa). The game 
of the releasing habitual movement and exploring unusual possibilities of 
movement is a form of ‘playful asceticism’. One practises the refraining from 
what one already knows and acquires the freedom to experience oneself, 
others and the deity as ‘not quite as expected’. The tension described by the 
facilitator between creating a space for divine presence but not being able to 
‘organize’ that presence is inherent to the phenomenon of spiritual exercises. 
They contain not only skopos, that which the practitioner can work on and 
where he can become more and more proficient. In addition, there is the 
telos, which the practitioner hopes will eventually happen: an experience of 
divine presence, which can be received as a gift. 

3) Bibliodans as spiritual education. Through bibliodans the facilitator gives a 
form of spiritual guidance with a mystagogical character. She initiates the 
participants in a vision of reality that is characterised by the spirituality 
which emerges from the biblical texts. It contains a wide diversity of images 
and themes related to the intercourse between God and human beings, and 
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stresses the polarity between text and reader. In addition, an important part 
of the reality vision is that the body and physical movement are an important 
key to spiritual education. The facilitator initiates them in ‘church’ as 
a temporary community around a text from the biblical tradition that is 
connected to ‘church’ as mystical-transcendental ecclesiastical community: 
the authors of the texts, those who have read the texts through the ages 
and have perceived their sense. The spiritual education taking place in this 
community comes into being in a game with multiple players. It is shaped 
by the facilitator creating a framework for this, by the participants dancing, 
practising and talking with each other, and when in all this ‘the Spirit blows’ 
and ‘something divine happens’. With the bibliodans-programme the 
facilitator gives the participants the possibility of seeing the development 
of a self-in-relationship-to-God as something not purely individual, but 
happening in a wider community to which man and God contribute each in 
their own way. 

Chapter 6

In chapter 6 I consider the implicit theological notions in the thick descriptions which 
I constructed from the description and theoretical clarification of the preparation 
process and programme designs. I arrange these notions with the help of researcher 
in religious studies LaMothe who raised the question: what kind of relationship with 
tradition, community, and deity makes the dancing possible for the dancer? 

With the dance improvisations the facilitator gives the dancers the 
opportunity to experience themselves as a physical being with physical sensations, 
feelings, fantasies, and memories. Dancing asks them to be present with all they 
have in them and to be attentive to all that is happening. Improvisation challenges 
them to be autonomous in relation to others, the text and the deity. It gives them the 
opportunity to see themselves and their relationships as a dynamic event, in which 
there are many possibilities and in which there is space for resistance and creativity. 
Exercises to increase their vocabulary of movements and to open up physically to the 
other dancers and the deity mentioned in the text, offer the possibility to transcend 
the limitations and seclusion of their physical self. They may physically connect to 
the community from which the text originated, and which has transferred the text 
and continues to do so. Thus, they can enter into a physically experienced connection 
with the tradition. They can contribute to its development with what meaning they 
discover in the text through dancing.

The text gains meaning through dancing. The dancers enter the world of 
the text and the world of the text enters the body of the dancer. The text testifies 
how God made himself known to believers from the past. Thus, in a physical way, 
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the dancers enter a world in which God has made himself known. And the world in 
which God has made himself known, enters the body of the dancers. The dancers 
can get to know God by representing with their movements the divine power and 
behaviours described in the text. 

All this makes it possible to see and experience oneself as a physical-
self-in-relationship-to-God-which-can-be-experienced-in-a-physical-way. In the 
feedback loop of alternately being active and receptive the possibility unfolds itself 
of experiencing reciprocity in the relationship. The dancers can actively seek God’s 
presence and open themselves up to movements initiated by God. In the interaction 
which may follow there is space for recognition, resistance, and challenge. Dancing 
can become a form of prayer. While dancing the dancers also practice the skill of 
discovering traces of God in everyday life. Through improvised dancing, the dancers 
are also given the opportunity to acquire an attitude of openness to what is not 
foreseen and for the unexpected and elusive aspects of God’s presence. 

The transformative power of the dance entails that images of the self, of God, 
and those of the relationship between God and the self begin to move and change. 
For example, during the dance, traditional male-female images for the relationship 
between God and human beings may turn into images from another domain. Finally, 
all images could even fall away, allowing the dancers, at moments of pure movement 
to experience a relationship between themselves and God, a reciprocal moving and 
being moved.

I start my constructive narrative theological reflection by reading the story of the 
Annunciation. I see a similarity between what is happening in this story and what 
is happening in bibliodans. I look in particular to Luke 1:37. In Dutch this verse is 
translated as: Want het word van God zal niet krachteloos blijven. Translated into 
English: For the word of God will not remain powerless. I see a similarity between 
this verse and the notion that in bibliodans the Bibe-text gains meaning. What do 
the story and the process in bibliodans have in common and where are they different? 

 The three actors in the bibliodans-event resemble Gabriel, Mary, and the 
Holy Spirit. In the same way the fruit that Mary will bring into the world comes 
from the interaction of those three, the fruit from bibliodans-sessions comes from 
the interaction of facilitator, dancers, and the Holy Spirit. Like Gabriel, Mary and 
the Holy Spirit, in bibliodans the facilitator, the dancers, and the Holy Spirit can be 
regarded as agents of grace. Each of them affect the ‘not remaining powerless of the 
word of God’. Each of them can stimulate or block it. 

 From the perspective of the dance, the physical aspects come to light, which 
usually remain concealed in the exegesis of the story. An example is Mary’s body 
language when she gets frightened and considers Gabriel’s words. Another that her 
body is the place where the fruit of grace takes shape. Furthermore, what comes from 
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God is depicted in a physical term: dunamis: power, force, potence, effort. Also, the 
Holy Ghost is described as pneuma which can be translated as ‘breath’. 

 The implication of all this is that the traditional opposition between sacred 
text and profane body, often linked to that between mind and body or male and 
female, is broken (Korte). Bible texts are considered sacred because they testify to 
a sacred, divine presence. Bodies are considered profane because in everyday life 
they are not sacred, i.e. not without blemish or defect. Just as in the story of the 
Annunciation, in bibliodans words that testify to a sacred enter into the everyday 
bodies of the dancers. The bodies of the dancers in which the experiences of beauty, 
sadness, pleasure, pain, and violations are stored, enter into the words testifying to 
a holy presence. The sacred and the profane interfere with each other, thus breaking 
the opposition between the holiness of the text and the profane of the body. The holy 
pervades the profane, the text sanctifies the body. The profane pervades the holy, the 
body fills the text with everyday life experiences that are not particularly immaculate. 

 Then I reflect on the notion of dance as a place for possible interaction 
between dancer and God, using the terms perichoresis, circuminsessio and circumincessio. 
I consider these to be a metaphor for what the facilitator wants to make space for. 
In the intertextual reading of text and body, she gives the dancers the opportunity 
to enter a space which testifies to divine presence and to open themselves up to the 
possibility that God as depicted in the text, enters into the space of the dance. She 
stimulates them to create space for mutual ‘indwelling’ (circuminsessio). When she 
invites a mutually contingent interaction with space for recognition, resistance, and 
challenge, and when she calls attention to the medial experience of moving and 
being moved, she invites them to make room for a mobile and dynamic happening 
between God and dancers (circumincessio).

 Traditionally, the concept of perichoresis has mainly been seen as a metaphor 
for a spiritual reality. From the perspective of the dance it becomes clear that perichoresis 
can be experienced within the body. For example, when the dancers represent the 
movement and the effort of God in the text by imitation or resemblance, or when 
they experience moving and being moved in a contemplative way. In the traditional 
stories about perichoresis the triune God is drawn as Father, Son and Holy Spirit. In 
bibliodans as a form of kataphatic meditation with apophatic characteristics, dancers 
get the opportunity to deal with that in a certain way. In kataphatic meditation 
one approaches the limit of how one can visualize the deity. Room is created for an 
apophatic approach, an awareness that God can’t be captured in images. This in turn 
creates room for a kataphatic openness to an abundance of names and images to name 
the infinity of the divine being. Going back and forth between these approaches 
makes it possible to look critically at both patriarchal and feminist images of the 
deity. One does not have to reject any of those images. One can embody them 
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in the dance, investigate their meaning, put them into perspective and creatively 
search for other names. The apophasis or unsaying of God (Keller) makes it possible to 
think about the deity in other than gender-specific terms. An apophatic attitude also 
creates space to describe the self in terms other than male or female. In bibliodans 
the participants are given the opportunity to develop a ‘self-in-relation-to-God’, 
where there is space for the taking seriously, criticizing, and putting into perspective 
of the gender images of self, God and the relationship between them, and for the 
development of alternative images.

Chapter 7

In Chapter 7 I give an answer to the main research question, I address a few points 
in the discourse about dancing in a ecclesiastical setting and I make suggestions 
for further research. As distinctive traits for the spiritual education in bibliodans 
intended by the facilitator I formulate the following. 
- Through bibliodans the facilitator as a mystagogue aims to initiate the 

participants in a spirituality both biblical and holistic. With texts from 
the biblical tradition, she offers them themes which are important for 
the development of the intercourse of the participants with themselves, 
others and the deity. Through improvised dancing inspired by the texts, 
she connects to a holistic ‘physical desire for the divine’ and the pursuit 
of autonomy in relationship. The participants can develop their spiritual 
identity in conversation and ‘negotiation’ with the biblical tradition.

- The education takes place by an aesthetic reading of the text with a view to 
finding its significance. The facilitator invites the participants to recreate the 
world of the text through dance, and to examine how the text plays with 
their expectations of its significance. She then invites them to formulate a 
significant meaning: a possible connection between the world of text and 
their own world. In the search for the importance of the text there is space 
for the search for confirmation, for resistance, asking questions or for 
meeting challenges. The reading becomes spiritual when the facilitator asks 
the participants to pay attention to the significance for their dealings with 
themselves, others, their environment and God, and the coherence between 
them. 

- When she focuses primarily on dealing with the divine, it becomes a form 
of lectio divina, with space for lectio, meditatio, oratio and contemplatio. The 
facilitator invites the participants to enter into a dialogical relationship with 
the biblical text. She stimulates them to engage in conversation with the 
text, from experiences of recognition, resistance or challenge. This is how 
the meditatio comes about. By inviting them to enter into conversation or 
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interaction with the deity through dance, she invites them to oratio. She does 
not focus on a quest for fusion with the deity or a silent watching of divine 
movements. She encourages in them a form of contemplatio, in which there 
is space to approach, join in, or resist movements of the deity and to interact 
with it.

- With a form of improvised dancing, the facilitator invites the participants 
to exercise an attitude of playful asceticism, contemplation in action and 
openness to the unforeseen. This allows them to gain the freedom to meet 
and get to know God through dancing, but also in everyday life, in ways 
unprecedented for them and in images unknown to them.

- The facilitator sets up dancing as a kataphatic form of meditation with 
apophatic traits. She gives the participants the opportunity to embody 
images of God and to set these images in motion. She invites them to let 
their dance be a space for a possible meeting with the deity. Thus, she gives 
them the opportunity to experience the dance as a form of perichoresis, an 
event in which a physical experience of divine presence can arise. At the 
same time, she gives them the opportunity to get acquainted with dancing as 
a way to let go of familiar images of God and to open themselves up to the 
possibility of experiencing the divine presence without images.

- The facilitator invites the participants to see themselves as agents of grace in 
relation to other agents: the facilitator and the Spirit which blows. She teaches 
them an attitude in which they actively seek and make themselves receptive 
to a graceful experience of a divine presence and in the consciousness that 
they cannot organize that presence.

- With the bibliodans-programmes, the facilitator brings the participants into 
contact with a form of spirituality in which they can experience their dancing 
body as a place for autonomy in relationship with God, as well as a place 
of transformation of images of themselves, God, and their relationship. The 
facilitator does not focus attention on the transformation of gender-specific 
images of self and deity. However, the transformative power of the dance can 
affect it. 

- In this way the facilitator brings the participants into contact with a 
‘nomadic’ spirituality. Dance as movement entails that images of self, God, 
and the relationship between them are not permanent, but will always come 
back into motion. The facilitator invites the participants to become nomads 
i.e. not to cling to images and ideas they know, but to move to other maybe 
even empty places, to a world with new images or maybe even none. 

At various points I contribute to the discourse on dance in a ecclesiastical setting. 
I clarify different positions in relation to the physical aspect of the dance and 
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the metaphorical. Schroeder for instance defines bible texts as a metaphorical 
representation of a physical experience of believers in the past and the dancing as 
an embodiment of these metaphors. Thus she delineates physical experiences as the 
source domain of the target domain of the metaphors in the text, and dancing as 
a movement from the target domain of the metaphors to the source domain of 
physical experiences. In a treatise on perichoresis Tercic, on the other hand, only 
has an eye for the metaphorical aspect. This is linked to his vision on perichoresis as 
a mutual dance between the three persons of the Trinity (perichoresis as immanent 
trinitarian event). If in his considerations he had commented on the economic aspect 
of the Trinity, that is, the movements between the three divine persons and human 
beings, he might have become aware of its physical aspect.
 Blankesteijn, Pfaff and Vogler wonder whether church dancers are not 
seeking too much for a spiritual experience and thus do not do justice to God’s 
Unverfügbarkeit. With the distinction between skopos (the work purpose of spiritual 
exercises that can be influenced) and telos (the hoped-for, but not ‘organizable’ goal: 
a meeting with the divine dimension of existence) I make it clear that through 
dancing dancers are given the opportunity to practice in not wanting to possess the 
divine presence. Using the concept of ‘agents of grace’ and my explanation of the 
concept of charis I clarify that each of the agents: the facilitator, the participants 
and God can make or block ‘something of God happen’. With their emphasis on 
the Unverfügbarkeit of God, these authors are about to forget that there is also 
Unverfügbarkeit of human beings in relation to God.
 Finally, I show that in several church dance styles there is one-way 
communication, either from Christian to holistic spirituality (proclamation dance) 
or from holistic to Christian spirituality (dans!kerk, sacred dance). In this study I 
make it clear that it is possible to shape a reciprocal movement between a Christian 
and non-Christian, holistic spirituality.

I finish the chapter with suggestions for further research.
- The facilitator gives suggestions for the construction of meaning, not only 

with the dance assignments or the questions for the attentional practice, 
but also with her choice of music. On which basis does she select music 
and what is its influence on the movement and feelings and thus on the 
construction of meaning by the participants and on the development of a 
self-in-relationship-to-God? 

- In dance improvisation inspired by the text meaning and significance of the 
text are formed. The facilitator asks the dancers specifically to formulate the 
significance. What would happen if she focused attention on the meaning? 
What contribution would the participants perception of meaning and 
significance make to other forms of exegesis?
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- In the traditional lectio divina and in bibliodrama the body plays a role, 
precisely by not moving (lectio divina) or theatrical movements (bibliodrama).  
How can the theoretical clarification, using the concept of embodied meaning 
and attentional practice, support facilitators of lectio divina and bibliodrama 
in their search for ways to make participants formulate meaning based on 
physical sensations and kinesthetically observed affections? 

- How can the facilitator initiate a mutually contingent conversation with the 
text for participants who are rather looking for an ‘obeying the word of God’ 
or ignore the strangeness of the text by framing him in their own mindset 
(both forms of asymmetrical contingency)? What role could the expansion 
of movement-vocabulary and the opening up to unforeseen possibilities in 
playful asceticism play? What contribution could a dedicated study make to 
religious didactics?

- Bibliodans emerges rather as a kataphatic than an apophatic type of 
meditation. How could the facilitator give more attention to the apophatic 
aspects? What would be its impact on the way the dancers see and experience 
themselves in relation to others and to the deity? What impact would this 
have, for example, on the gender aspects of these relationships? 

- Dancers regularly formulate the significance they discover through dance in 
psychological terms. They sometimes hesitate to speak about the dance and 
their bodies in terms of themselves in relation to God. In a follow-up study 
the reasons for this could be investigated, for example with a view to contrast 
experiences, to views on the relationship between the physical and the holy 
or divine and to its gender aspects.

- Bibliodans emerges as a method of spiritual education in which the dancers 
are given the opportunity to experience the relationship with the deity as 
a dynamic, embodied event. This is a central theme in process theology. A 
conversation between the theological notions that emerged from bibliodans 
and those in process theology could deepen theological reflection on 
bibliodans.
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Diese Studie befasst sich mit Bibliodans, einer besonderen Form des 
Improvisationstanzes, der von Texten aus der biblischen Tradition ausgeht. Bibliodans 
ist vor allem in den Niederlanden etabliert. Ich möchte mit dieser Arbeit sowohl 
zur theoretischen Erörterung des Bibliodans als Methode der spirituellen Bildung 
als auch zum Diskurs über das Tanzen in kirchlichem Kontext beitragen. Meine 
Forschungsfrage lautet:

Was sind die charakteristischen Merkmale der spirituellen Bildung, die eine Begleiterin 
des Bibliodans durch die von ihr entwickelten Bibliodans-Workshops ermöglichen kann?

Um diese Frage zu beantworten, stelle ich die folgenden Unterfragen:
- Wie liest die Begleiterin den Text? Wie versteht sie den Text? 
- Wie gestaltet sie Tanzaufgaben? Welche Verständnis hat sie von der Beziehung 

zwischen Tanz und Text?
- Wie integriert sie Tanz und Text in die spirituelle Bildung der 

Teilnehmenden? Welche Verständnis hat sie von der Rolle des Textes und 
des Tanzes in der spirituellen Bildung? 

- Wie sieht sie die Beziehung zwischen den Teilnehmenden, sich selbst und 
der Gottheit, von der die Texte sprechen? Was bedeutet das für die spirituelle 
Bildung?

- Was ist die theologische Bedeutung der Dynamik zwischen Text und Tanz 
und zwischen Begleiterin, Teilnehmenden und Gott?

Kapitel 1 

Im ersten Kapitel beschreibe ich anhand von einigen Themen (Tanz und Bibel, Tanz 
und Gott, Tanz und Gemeinschaft) den Diskurs über Tanz in kirchlichem Kontext. 
Außerdem erläutere ich den Aufbau der Studie. 
 Die Grundlage bildet die Beschreibung der Konzeption von Bibliodans-
Workshops, die ich selbst angeleitet habe. Ich beschreibe dies aus meiner 
professionellen Perspektive der Bibliotanzbegleiterin dieser Workshops. Im weiteren 
Verlauf blicke ich als Forschende auf diese Praxis, hier spreche ich von mir als “der 
Begleiterin”. Ich verdeutliche, dass ich nach einer Herangehensweise suche, die 
Aussicht hat auf warranted und rational acceptability (Zuverlässigkeit und rationale 
Akzeptanz gewährleisten kann). Es geht um ein kohärentes Ganzes, das durch andere 
Untersuchende mit vergleichbaren Untersuchungsmethoden nachvollziehbar ist und 
nutzbar gemacht werden kann für das professionelle Unterrichten von Bibliodans-
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Workshops. Um dies zu erreichen, verwende ich die durch Browning entwickelte 
Methode einer beschreibenden Praktischen Theologie. Browning geht davon aus, 
dass jede Praxis auf impliziten theoretischen und theologischen Annahmen beruht. 
Die Aufgabe der beschreibenden Praktischen Theologin ist es, diese Annahmen 
aufzudecken und sie unter Zuhilfenahme von verschiedensten Disziplinen zu 
analysieren und zu interpretieren. Die thick descriptions die so zustande kommen, 
liefern in Brownings Herangehensweise das Forschungsmaterial für eine kritisch-
reflektierte fundamentale Praktische Theologie. 
 Im zweiten Kapitel untersuche ich auf der Grundlage von Brownings Werk 
Gewohnheiten, Rollen, Gesetzmäßigkeiten und Kommunikationsmuster, Tendencies 
und Needs, Environment und Social Context, die eine Rolle bei der Planung spielen. 
In Kapitel drei, vier und fünf decke ich das Vorverständnis der Begleiterin (Visional 
Dimension) in Bezug auf Text, Tanz und spirituelle Bildung auf. Ich erörtere ihre 
impliziten theoretischen Annahmen und Konzepte mit Hilfe analytischer Begriffe aus 
den Literatur- und Tanzwissenschaften sowie den Spiritualitätsstudien. Im sechsten 
Kapitel benenne ich die impliziten theologischen Annahmen der thick descriptions, 
die ich in den vorangehenden Kapiteln offengelegt habe. Diese bilden das Material 
für eine konstruktive narrative theologische Reflexion nach Graham, Walten und 
Ward. Im Unterschied zu Brownings Ansatz kann dabei die Wechselwirkung 
zwischen den Resultaten der theoretischen Erörterung und der theologischen 
Betrachtung stärker einbezogen werden. Bei dieser theologischen Reflektion beachte 
ich auch Genderaspekte des Bibliodans. Im siebten Kapitel formuliere ich eine 
Antwort auf die Forschungsfrage und gehe auf einzelne Punkte des Diskurses über 
das Tanzen in kirchlichem Kontext ein. Abschließend mache ich einige Vorschläge 
für Folgestudien.

Kapitel 2

In Kapitel zwei beginne ich mit der Beschreibung des Vorbereitungsprozesses für 
einen Bibliodans-Workshop. Die Begleiterin liest den biblischen Text und entwirft 
auf Grund dessen Tanzaufgaben für die spirituelle Bildung der Teilnehmenden. Sie 
möchte den Teilnehmenden ermöglichen Raum zu haben, mit sich selbst in Kontakt 
zu kommen, mit anderen und der göttlichen Dimension ihres Daseins. Sie wählt 
Bibeltexte mit Themen aus, die zum einen daran anknüpfen, was die Teilnehmenden 
beschäftigt und zum anderen aus Sicht der Begleiterin wichtig sind für die spirituelle 
Bildung der Teilnehmenden. Sie möchte zum Tanzen einladen, um physische, 
affektive und mentale Aspekte in der spirituellen Bildung mit einzubeziehen. Die 
Teilnehmenden werden durch den Aufbau der Tanzeinheit an verschiedene Motive 
des Textes herangeführt. Mit den Aufgaben für Tanzimprovisation ausgehend 
vom Text eröffnet sie den Teilnehmenden die Freiheit, den Text auf eigene Weise 
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auszugestalten. Sie ermutigt sie außerdem, in Worte zu fassen, was das Tanzen in 
ihnen an Assoziationen, Gefühlen und Erinnerungen auslöst und was dies für ihr 
Leben im Alltag bedeuten könnte. So eröffnet die Begleiterin ihnen den Raum, 
selbst danach zu suchen, welche Bedeutung der Text für sie haben könnte. 
 Die Vorbereitungen spielen sich ab im Spannungsfeld von Bedürfnissen 
der Teilnehmenden (Tendencies und Needs), der Einstellung zu Körperlichkeit in 
der kirchlichen Welt und der holistischen Spiritualität ihrer kulturellen Umgebung 
(Environment und Social Context). Die Begleiterin knüpft bei der Suche nach 
ganzheitlicher Spiritualität vieler Frauen an: es geht um einen ‚leiblichen Bezug 
zum Göttlichen‘ (vgl. Korte). In kirchlicher Umgebung gibt es wenig Raum, 
diesen leiblichen Bezug zu entwickeln, in holistischer Praxis gibt es wenig 
Raum zur Beschäftigung mit Themen aus der christlichen Tradition. Mit den 
Bibliodans-Workshops bietet die Begleiterin den Teilnehmerinnen eine körperliche 
Praxis für die spirituelle Bildung innerhalb kirchlicher Tradition an. Mit den 
Tanzimprovisationsaufgaben und der Aufforderung, die Bedeutung des Textes 
selbst beim Tanzen zu erschließen, ermöglicht die Begleiterin eine ganzheitliche 
Spiritualität. Außerdem kann eine Autonomie in Beziehung, nämlich mit anderen 
und mit der göttlichen Dimension ihres Daseins, entwickelt werden. (Sointu und 
Woodhead). Mit ihrer Herangehensweise positioniert sich die Begleiterin auf 
eigene Weise innerhalb der kirchlichen Tanz-Praxis. Sie versteht Bibliodans nicht 
als eine Form der Verkündigung oder der Evangelisation. Genauso wenig begreift 
sie holistische Inspirationsquellen als Schlüssel zum Verständnis von Texten aus der 
biblischen Tradition. Sie strebt danach, die Spannung zwischen holistischer und 
christlicher Spiritualität aufrecht zu erhalten. 

Kapitel 3

In Kapitel drei untersuche ich die Bilder, die in der Beschreibung der Konzeptions-
phase vorkommen, d.h. implizite theoretische Annahmen oder die Visonal 
Dimension in Bezug zum Text: 1)der Text als Raum, durch den die Begleiterin die 
Teilnehmenden hindurch leitet; 2) der Text als Quelle von Bedeutung; 3) der Text 
als Gesprächspartner, mit dem die Begleiterin ein Gespräch anregt und 4) der Text 
als künstlerische Inspirationsquelle um Tanzaufträge zu entwerfen und zu tanzen.  
Diese erläutere ich unter Zuhilfenahme von Begriffen aus der Aesthetic-Response 
Theorie von Iser. 
1) Der Text als Raum. Die Begleiterin leitet die Teilnehmenden durch den Text 

wie durch das Muster eines Teppichs. Die Motive des Textes sind wie Figuren 
auf dem Teppich, die aus von dem Autor gewählten Repertoire von Bildern 
und leeren Stellen (vacancies) bestehen. Zwischen diesen Textmotiven 
befinden sich Zwischenräume (blanks). Die Lektüre des Textes kann mit 
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einer Wanderung (wandering viewpoint) durch die Zwischenräume an den 
Motiven entlang verglichen werden. Die Teilnehmenden werden durch die 
Begleiterin durch die Zwischenräume geführt. Sie können dabei die leeren 
Stellen innerhalb der Motive tanzend mit eigenen Bildern füllen.

2) Der Text als Quelle von Bedeutung. Die Begleiterin unterscheidet zwischen der 
auf den Text gerichteten und der auf die Person gerichteten Bedeutung. Mit 
der Frage, welches Bild der Tanz vom Text hervorruft, fragt die Begleiterin 
nach der meaning von diesem. Bei der Frage nach der Bedeutung für ihr 
Leben im Alltag geht es um die significance. Die Teilnehmenden formulieren 
die significance aufgrund einer Auswahl aus vielen möglichen Bedeutungen, 
die in der Ausgestaltung von Textmotiven zustande kommen.

3) Der Text als Gesprächspartner. Fragt die Begleiterin die Teilnehmenden 
danach, was sie im Text wiedererkennen und was ihnen fremd ist, regt sie 
die Teilnehmenden zu einem wechselseitigen Gespräch mit dem Text an, in 
dem beide Partner gleich viel zu sagen haben. Konsequenterweise kann dies 
heißen, dass die Teilnehmenden eine Bedeutung für sich formulieren, eine 
Antwort geben, die anders sein kann als die, welche der Text intendierte 
(implied reader). Die Begleiterin unternimmt keine Intervention um die 
Teilnehmenden in die Richtung des implied reader zu leiten. So gibt sie 
Raum, Autonomie in Beziehung zum Text zu entwickeln.

4) Der Text als künstlerische Inspirationsquelle. Mit vom Text ausgehenden 
Tanzaufgaben lädt die Begleiterin die Teilnehmenden ein, die Welt des 
Textes auf künstlerische Weise abzubilden und neu zu erschaffen. Indem sie 
die Teilnehmenden zu einem wechselseitigen Gespräch mit dem Text anregt, 
verschafft sie ihnen ein Verständnis für dessen Spiel mit den Erwartungen. 
Die Ausgestaltung des Textes und das wechselseitige Gespräch entsprechen 
zusammen Isers ästhetischer Lektüre des Textes. 

Kapitel 4

In Kapitel vier erläutere ich unter Zuhilfenahme von Autoren wie Preston-
Dunlop, Foster und De Spain implizite theoretische Konzepte von Tanz: 1) Tanz 
als Ausgestaltung des Textes und 2) Tanz als Übung mit dem umzugehen, was 
geschieht. Geht es um Tanz als Ausgestaltung tauchen Begriffe auf von Tanz als 
Sprache, Darstellungsweise, Ausdruck und Eindruck. Wenn es um Tanz als Übung 
geht, erscheinen die Begriffe Ausdruck und Eindruck, Improvisation, das Spiel mit 
körperlichen Möglichkeiten und Einschränkungen.
1) Tanz als Ausgestaltung. Um dem Text eine Gestalt geben zu können, befähigt 

die Begleiterin die Teilnehmenden, sich die Sprache des Tanzes anzueignen. 
Mit Übungen, bei denen verschiedene Tanzelemente kombiniert und 
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Bewegungen, die in Tempo, Größe und Intensität variieren, ausgeführt 
werden, führt sie die Teilnehmenden in die Syntax und Ausdrucksweise 
der Tanzsprache ein. Indem sie danach fragt, was der Tanz in ihnen an 
Empfindungen, Bildern und Gefühlen auslöst, regt sie die Teilnehmenden 
an, nach dem semantischen Inhalt suchen. 

       Mit den in den Tanzaufgaben eingeführten Repräsentationsweisen wie 
imitation, resemblance und replication stellt die Begleiterin Möglichkeiten vor, 
Textmotive mit bestimmten Bewegungen, einer bewussten Raumaufteilung 
und variierend in Tempo, Größe und Intensität zu gestalten – mal alleine, 
mal in Beziehung zu anderen Tanzenden. Indem die Teilnehmenden die 
Improvisationsaufgaben auf eigene Art und Weise ausgestalten, fördert die 
Begleiterin ihre Autonomie im Verhältnis zur Begleiterin. 

       Die improvisierten Tänze entstehen in einem feedbackloop, der sowohl 
Ausdruck, Darstellung oder Gestaltung der Textmotive als auch die 
attentional practice des Wahrnehmens körperlicher Empfindungen, Gefühle, 
Bilder und Erinnerungen umfasst. Die Begleiterin leitet die Teilnehmenden 
dazu an meaning und significance im Wechsel zwischen der Darstellung 
des Textes und dem Empfinden dessen, was er hervorruft, zu entdecken. 
Meaning und significance werden durch die Teilnehmenden zunächst als 
embodied meaning wahrgenommen, in der Wahrnehmung körperlicher 
Empfindungen (Kinesthesie) und den dazu gehörenden Gemütsbewegungen 
(vitality-affect contour). Die Begleiterin bittet sie, sich die embodied meaning 
bewusst zu machen, indem sie diese explizit in Worte fassen oder ihnen in 
der Tanzsprache eine Form geben. 

         Wenn die Begleiterin die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung im Umgang 
mit der Gottheit lenken will, entwickelt sie Tanzimprovisationsaufgaben, in 
denen die Teilnehmenden Gott, wie im Text beschrieben, durch imitation 
(Nachahmung von Handlungen und Verhaltensweisen) oder resemblance 
(Ausgestaltung der Intensität, mit der sie ausgeführt werden) darstellen 
können. Sie gibt keine Anweisungen bezüglich der replication (der 
Beziehungsentwicklung), sie überlässt dies dem Tanzgeschehen.

2) Tanz als Übung. In dem feedbackloop können die Teilnehmenden abwechselnd 
die Ich-Positionen Führen, Beobachten (attentional practice) und Mitgehen 
in der Bewegung einüben. Dies bereitet sie auf die Möglichkeit einer  
‘medialen Erfahrung’ vor: ein Moment, in dem aktives und inaktives 
Dasein zusammenfallen im Gefühl, sich nicht nur zu bewegen, sondern 
auch bewegt zu werden. Die Konzentration auf die Wahrnehmung der 
Bewegung kann bedeuten, dass sie eine phänomenale Erfahrung (Preston-
Dunlop) machen. Dabei fallen Bilder und Assoziationen weg und sie 
erleben Tanz pur als Bewegung im Hier und Jetzt von Raum und Zeit.  
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Indem sie nicht im Voraus darüber nachdenken, was sie tun werden, 
werden sie sich allmählich der vielen Möglichkeiten bewusst, den Tanz 
weiterzuentwickeln und so verschiedene Bedeutungen zu entdecken. Sie 
üben sich im ‘Verweilen in einer Welt der Möglichkeiten’, die sie nicht 
vorhergesehen haben.

Kapitel 5

In Kapitel fünf erläutere ich, unter anderem mit Hilfe von Waaijman, Reedijk, Egan, 
Mujica, Firet und De Jong-van Campen, implizite theoretische Konzepte spiritueller 
Bildung: 1) Bibliodans als spirituelle Lektüre; 2) Bibliodans als spirituelle Übung 
und 3) Bibliodans als spirituelle Bildung. Die Begleiterin beschreibt Spiritualität 
als die Beziehung der Menschen zu sich selbst, zu anderen und zu Gott und die 
Beziehung zwischen ihnen. Beim Aufbau eines Workshops kann sie den Schwerpunkt 
auf jede dieser Beziehungen legen. Wenn sie sich auf den Aspekt der Beziehung zur 
Gottheit konzentriert, lautet das Ziel der spirituellen Bildung: sich selbst als ein 
Selbst in Beziehung zu Gott zu sehen und zu erfahren. Der Fokus dieser Studie liegt 
insbesondere bei diesem Aspekt der spirituellen Bildung.  
1) Bibliodans als spirituelle Lektüre. Wenn die Begleiterin beim Tanzen 

auf Grundlage des Textes und zugehörigen Reflexionsfragen auf die 
Beziehung zu Gott aufmerksam macht, nimmt der Tanz-Workshop den 
Charakter einer lectio divina an. Die lectio findet statt, indem der Text zu 
Beginn der Sitzung vorgelesen wird. Die meditatio geschieht, wenn die 
Teilnehmenden in dem feedbackloop der tanzenden Darstellung einiger 
von der Begleiterin ausgewählten Textelemente und der attentional practice, 
bei der sie nachspüren, was der Text hervorruft, meaning und significance 
entdecken. Oratio entsteht, wenn sie die Fragen, die Wünsche, die Gefühle 
des Widerstands oder die Gefühle der Herausforderung, die während 
der meditatio aufgeworfen werden, im Tanz vor Gott durchleben. Die 
manchmal vorkommenden medialen oder phänomenalen Erfahrungen der 
Tanzenden können als eine Form der Kontemplation gesehen werden: ein 
‘mit Gott in Bewegung sein’. Die operatio kann die Form einer embodied 
meaning annehmen, die mehr oder weniger bewusst in das tägliche Leben 
einfließt, oder einer bewusst formulierten Ausrichtung. Die Tatsache, dass die 
spirituelle Lektüre im Tanz stattfindet, bedeutet, dass die Grenzen zwischen 
meditatio und oratio und denen zwischen meditatio und contemplatio fließend 
sind. Die Kontemplation im Bibliodans hat nicht den Charakter einer stillen 
Betrachtung der Bewegungen des Göttlichen, sondern ist ein Geschehen, 
in dem die Bewegungen der Tanzenden und des Göttlichen miteinander 
interagieren.
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2) Bibliodans als spirituelle Übung. Die wechselnden Ich-Positionen von Führen 
und Beobachten eröffnen den Teilnehmenden die Möglichkeit, sich in 
gewisser Weise in kontemplativer Aktion zu üben, nämlich in der Fähigkeit, 
die Spuren der göttlichen Gegenwart in der Hektik des Alltags zu entdecken. 

 Wenn die Tanzenden Gottesbilder, wie sie im Text erwähnt werden, in ihrem 
Tanz verkörpern, üben sie sich in einer Form der kataphatischen Meditation. 
Wenn sie sich der Möglichkeit bewusst sind, dass sich diese beim Tanzen 
verändern, und sie sich der Möglichkeit einer phänomenalen und medialen 
Erfahrung öffnen, praktizieren sie eine Form der apophatischen Meditation. 
Sie nehmen die Bilder der Gottheit im Text ernst (via positiva), üben sich 
aber auch in der Erkenntnis, dass Gott mehr ist als alle Bilder (via negativa). 

 Das Spiel des Loslassens von Bewegungsgewohnheiten und des Erforschens 
ungewöhnlicher Bewegungsmöglichkeiten ist eine Form, in der Askese 
gefeiert wird. Man übt sich im Verzicht auf das, was man bereits weiß, und 
erwirbt die Freiheit, sich selbst, andere und die Gottheit als “anders als 
gedacht” wahrzunehmen. 

        Die von der Begleiterin beschriebene Spannung zwischen dem Schaffen 
von Raum für göttliche Gegenwart und der Unfähigkeit diese Präsenz zu 
“organisieren”, ist dem Phänomen der spirituellen Praxis inhärent. Dies 
bezieht sich auf den skopos, das Arbeitsziel: woran die Praktizierenden 
arbeiten und in dem sie zunehmend kompetent werden können. Außerdem 
gibt es das telos, das die Praktizierenden erhoffen, eine Erfahrung göttlicher 
Gegenwart, die als Geschenk empfangen werden kann.

3) Bibliodans als spirituelle Bildung. Die Form der spirituellen Begleitung im 
Bibliodans ist mystagogischer Art. Sie weiht die Teilnehmenden in eine von 
biblischer Spiritualität geprägte Wirklichkeitsvision ein. Diese enthält eine 
große Vielfalt von Bildern zu Themen der Beziehung zwischen Mensch 
und Gott. Auch beinhaltet sie die Polarität zwischen Text und Lesendem. 
Darüber hinaus gehört zu dieser Wirklichkeitsvision, dass der Körper und die 
körperliche Bewegung ein wichtiger Schlüssel zur spirituellen Bildung sind. 

 Die Begleiterin führt die Teilnehmenden in “Kirche” als temporäre 
Gemeinschaft ein, die sich um Texte aus der biblischen Tradition versammelt. 
Diese temporäre Gemeinschaft ist mit “Kirche” als mystisch-transzendenter 
Kirchengemeinschaft verbunden: es geht sowohl um die Autoren und 
Autorinnen der Texte, als auch um diejenigen, die die Texte über die 
Jahrhunderte hinweg gelesen und ihnen Bedeutung gegeben haben. Die 
spirituelle Bildung, die in dieser Gemeinschaft stattfindet, findet in einem 
Spiel mehrerer Beteiligten statt. Sie nimmt Gestalt an, weil die Begleiterin 
einen Rahmen dafür schafft, weil die Teilnehmenden zusammen tanzen, 
üben und miteinander sprechen, und weil in all dem “Gottes Geist weht” 
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und “etwas von Gott geschieht”. Mit den Bibliodans-Workshops gibt die 
Begleiterin den Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre eigene Entwicklung in 
Beziehung zu Gott als etwas zu sehen, das nicht nur individuell, sondern in 
einer größeren Gemeinschaft entsteht, in einem Geschehen, zu dem Mensch 
und Gott jeweils auf ihre eigene Weise beitragen.

Kapitel 6

In Kapitel sechs untersuche ich implizite theologische Annahmen in den 
thick descriptions, die ich aus der Beschreibung und theoretischen Klärung des 
Vorbereitungsprozesses und der Workshopgestaltung zusammengestellt habe. Ich 
fasse diese Überlegungen in Anlehnung an die Frage des Religionswissenschaftlers 
LaMothe zusammen: Welche Beziehung zur Tradition, zur Gemeinschaft und zur 
Gottheit ermöglicht dem Tanzenden das Tanzen? 
 Im Improvisationstanz schafft die Begleiterin den Teilnehmenden die 
Gelegenheit, sich selbst als leibliches Wesen mit körperlichen Empfindungen, 
Gefühlen, Phantasien und Erinnerungen zu erleben. Tanzen erfordert, dass sie 
aufmerksam und präsent sind mit allem, was in ihnen ist. Die Improvisation fordert 
sie heraus, gegenüber sich selbst, anderen, dem Text und der Gottheit autonom 
zu sein. Es gibt ihnen die Möglichkeit, sich selbst und ihre Beziehungen als ein 
dynamisches Geschehen zu sehen, in dem sich viele Möglichkeiten hervortun und 
in dem es Raum für Widerstand und Kreativität gibt. Übungen zur Erweiterung 
des Bewegungsvokabulars und zur körperlichen Offenheit gegenüber den anderen 
Tanzenden und der im Text angesprochenen Gottheit bieten die Möglichkeit, die 
Begrenzungen und Abgeschlossenheit ihres physischen Selbst zu transzendieren. Sie 
können sich physisch mit der Gemeinschaft verbinden, aus der der Text stammt und 
die den Text stetig weitervermittelt. Auf diese Weise können sie in eine körperlich 
erlebte Verbindung mit der Tradition treten. Mit dem, was sie beim Tanzen an 
Bedeutung im Text entdecken, können sie zu dessen Entwicklung beitragen. 

Im Tanz bekommt der Text für die Teilnehmenden eine Bedeutung. Sie 
betreten die Welt des Textes und die Welt des Textes schreibt sich im Körper des 
Tanzenden ein. Der Text bezeugt, wie Gott sich den damaligen Gläubigen bekannt 
gemacht hat. So treten die Tanzenden auf körperliche Weise in eine Welt ein, in 
der Gott sich selbst bekannt gemacht hat. Und die Welt, in der Gott sich bekannt 
gemacht hat, zieht in die Körper der Tanzenden ein. Die Tänzerinnen und Tänzer 
können die Gottheit kennen lernen, indem sie mit ihren Bewegungen die im Text 
beschriebene göttliche Kraft und Verhaltensweisen nachvollziehen und gestalten. 

All dies macht es möglich, sich selbst zu begreifen als ein‚ körperliches- 
Selbst-in-Beziehung-zu-Gott-der-körperlich-erlebt-werden-kann’. In dem feedbackloop  
von abwechselnder Aktivität und Empfänglichkeit entfaltet sich für die Tanzenden 



258

Zusammenfassung

die Möglichkeit, die Wechselseitigkeit von Beziehung zu erfahren. Sie können 
aktiv Gottes Gegenwart suchen und sich einer Bewegung Gottes öffnen. In der 
Interaktion, die so entstehen kann, gibt es Raum für Anerkennung, Widerstand 
und Herausforderung. Tanzen kann eine Form des Gebets werden. Darüber hinaus 
üben sie sich tanzend in der Fähigkeit, Spuren Gottes im Alltag zu entdecken. 
Beim Improvisationstanz haben die Tanzenden auch die Chance, eine Haltung der 
Offenheit gegenüber dem Unvorhergesehenen und den unerwarteten und schwer 
fassbaren Aspekten der Gegenwart Gottes zu erlangen.
 Die transformierende Kraft des Tanzes bewirkt, dass Selbstbildnisse, die Bilder 
von Gott und die Bilder der Beziehung zwischen Gott und Mensch in Bewegung 
geraten und sich verändern. Zum Beispiel können sich beim Tanzen traditionelle 
Mann-Frau-Bilder für das Verhältnis von Gott und Mensch in Bilder aus einem 
anderen Bereich verwandeln. Schließlich können sogar alle Bilder wegfallen, so dass 
die Tanzenden vor allem das Spiel der Bewegung, ein wechselseitiges Bewegen und 
Bewegt-Werden zwischen sich selbst und Gott erfahren können. 

All dies bildet den Ausgangspunkt für eine konstruktive narrative theologische 
Reflexion.
1) Den Gedanken, dass der Text im Tanz für die Teilnehmenden Bedeutung  

erhält, beziehe ich auf die Aussage aus der biblischen Geschichte der Ankündigung 
der Geburt Jesu: “Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein“ (Lk 1,37) 
Die drei Akteure des Bibliodansgeschehens gleichen Gabriel, Maria und dem 
Heiligen Geist. So wie in dieser Geschichte die Frucht, die Maria zur Welt 
bringt, im Zusammenspiel der drei geschaffen wird, so entsteht die Frucht 
in Bibliodans-Workshops im Zusammenspiel von Begleiterin, Tänzerin 
und dem Heiligen Geist. Genau wie Gabriel, Maria und der Heilige Geist, 
können Begleiterin, Tanzende und der Heilige Geist als Agenten der Gnade 
(Versteegen) betrachtet werden. Alle drei haben Einfluss auf das ‚nicht 
kraftlos bleibende Wort Gottes’. Jeder von ihnen kann dies stimulieren oder 
blockieren. 

      Aus tänzerischer Sicht kommen die physischen Aspekte zum Vorschein, 
die normalerweise in der Erklärung der Geschichte verborgen bleiben. 
Nicht im Blick ist beispielsweise oft die Körpersprache Marias, wenn sie sich 
erschreckt und über Gabriels Worte nachdenkt. Zudem bleibt verborgen, 
dass ihr Körper zu dem Ort wird, an dem die Frucht der Gnade Gestalt 
annimmt. Darüber hinaus wird die Wirkung Gottes in einem körperlichen 
Begriff wie Stärke (dunamis) und dem Wort Geist (pneuma) beschrieben, 
das auch mit “Atem” übersetzt werden kann. Daraus folgt, dass der 
traditionelle Gegensatz zwischen heiligem Text und profanem Körper, der 
oft mit dem zwischen Geist und Körper verbunden ist, durchbrochen wird 
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(Korte). Bibeltexte gelten als heilig, weil sie von einer heiligen, göttlichen 
Gegenwart zeugen. Körper gelten als profan, weil sie im Alltag nicht heilig 
sind, d.h. nicht ohne Flecken oder Defekte. Wie in der Geschichte von 
der Ankündigung der Geburt Jesu wirken im Bibliodans Worte, die eine 
heilige Gegenwart bezeugen, im Alltagskörper der Tanzenden. Die Körper 
der Tanzenden, in denen Erfahrungen von Schönheit, Trauer, Vergnügen, 
Schmerz und Verletzungen gespeichert sind, füllen den Raum der Worte, 
die von heiliger Gegenwart zeugen. Das Heilige und das Profane greifen 
ineinander und durchbrechen so den Gegensatz zwischen der Heiligkeit des 
Textes und dem Profanen des Körpers. Das Heilige erfüllt das Profane, der 
Text heiligt den Körper. Das Profane erfüllt das Heilige, der Körper bindet 
den Text in alltägliches Geschehen ein.

2) Über Tanz als Ort der Interaktion zwischen Tänzerin oder Tänzer und 
Gott reflektiere ich mit Hilfe der Begriffe perichoresis, circuminsessio und 
circumincessio. Diese umschreiben, wofür die Begleiterin mit den Bibliodans 
–Workshops Raum schaffen will. Bei der intertextuellen Lektüre von 
Text und Körper gibt der Tanz als Ort der Interaktion den Tanzenden die 
Möglichkeit, einen Raum zu betreten, der von der göttlichen Gegenwart 
zeugt, und sich der Möglichkeit zu öffnen, dass Gott, wie er im Text 
erscheint, in den Raum des Tanzes eintritt. Auf diese Weise hilft sie ihnen, 
Raum für gegenseitige “Einwohnung” (circuminsessio) zu schaffen. Wenn sie 
zu einer wechselseitigen Interaktion einlädt, die Raum für Anerkennung, 
Widerstand und Herausforderung lässt, und sie auf die mediale Erfahrung 
von Bewegen und Bewegt werden aufmerksam macht, lädt sie die Tanzenden 
ein, Raum zu schaffen für ein bewegendes, dynamisches Geschehen zwischen 
Gott und Tanzenden (circumincessio). In der Tradition wird der Begriff der 
Perichorese hauptsächlich als Metapher für eine spirituelle Realität gesehen. 
Aus der Perspektive des Tanzes wird deutlich, dass die Perichorese im Körper 
erfahrbar ist. Dies geschieht beispielsweise, wenn die Tanzenden durch 
imitation oder resemblance Gottes Bewegungen und seine Kraft, wie sie im 
Text beschrieben werden, darstellen oder wenn sie in kontemplativer Aktion 
erleben, sich zu bewegen oder bewegt zu werden. 

        Traditionell wird in der Perichorese der trinitarische Gott als Vater, Sohn  
und Heiliger Geist bezeichnet. Im Bibliodans als einer Form der kataphatischen 
Meditation mit apophatischen Zügen wird den Tanzenden die Möglichkeit 
gegeben, sich damit auf eine bestimmte Weise auseinanderzusetzen. Beim 
kataphatischen Ansatz stößt man an die Grenzen dessen, wie man eine 
Gottheit darstellen kann. So wird es Raum für einen apophatischen Ansatz 
geben, ein Bewusstsein, dass Gott nicht in Bildern festgehalten werden 
kann. Dies wiederum schafft Raum für eine kataphatische Offenheit 
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für eine Fülle von Namen und Bildern, mit denen die Unendlichkeit des 
göttlichen Wesens bezeichnet werden kann. Das Hin- und Her Bewegen 
zwischen diesen Ansätzen ermöglicht die kritische Betrachtung sowohl 
patriarchalischer als auch feministischer Bilder der Göttlichkeit. Man muss 
diese Bilder nicht notwendiger Weise verwerfen. Man kann sie im Tanz 
verkörpern, ihre Bedeutung untersuchen, sie relativieren und kreativ nach 
anderen Namen suchen. Die apophasis oder unsaying of God (Keller) macht 
es möglich, über die Göttlichkeit anders als genderspezifisch zu denken. 
Eine apophatische Haltung schafft auch Raum, das Selbst des Menschen 
anders als männlich oder weiblich zu beschreiben. Im Bibliodans erhalten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer daher die Möglichkeit, ein “Selbst in 
Beziehung zu Gott” zu entwickeln, in dem es Raum gibt, genderspezifische 
Bilder von sich selbst, Gott und der Beziehung zueinander ernst zu nehmen, 
zu kritisieren, zu relativieren und andere Bilder davon zu entwickeln.  

Kapitel 7

In Kapitel sieben gebe ich eine Antwort auf die Hauptfrage, gehe auf einige Punkte 
im Diskurs über das Tanzen in kirchlichem Kontext ein und mache Vorschläge für 
weitere Forschungsfragen. Als Merkmale der von der Begleiterin beabsichtigten 
spirituellen Bildung im Bibliodans formuliere ich folgendes:
- Mit Bibliodans beabsichtigt die Begleiterin, die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer als Mystagogin in eine biblische und ganzheitliche Spiritualität 
einzuweihen. Mit Texten aus der biblischen Tradition bietet sie Themen an, 
die für die Entwicklung der Beziehung der Teilnehmenden zu sich selbst, 
anderen und der Gottheit wichtig sind. Mit dem Improvisationstanz, der 
von biblischen Texten ausgeht, knüpft sie zum einen bei einer holistischen, 
körperlichen Sehnsucht nach dem Göttlichen und zum anderen bei dem 
Bestreben nach Autonomie in Beziehung an. Die Teilnehmenden können 
ihre eigene spirituelle Identität im Gespräch und in der “Verhandlung” mit 
der biblischen Tradition entwickeln. 

- Die spirituelle Bildung erfolgt durch eine ästhetische Lektüre des Textes mit 
dem Ziel, seine Relevanz (significance) zu finden. Die Begleiterin lädt die 
Teilnehmenden ein, die Welt des Textes nachzubilden und zu untersuchen, 
wie der Text mit den Erwartungen spielt, die sie an seine Bedeutung 
haben. Sie lädt sie dann ein, eine signifikante Deutung zu formulieren: 
eine mögliche Verbindung zwischen der Welt des Textes und ihrer eigenen 
Welt. Während sie nach der Bedeutung des Textes suchen, gibt es Zeit und 
Raum, Bestätigung zu finden, Widerstand zu leisten, Fragen zu stellen oder 
auf Herausforderungen zu antworten. Die Lektüre wird spirituell, wenn 
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die Begleiterin die Teilnehmenden auffordert, darauf zu achten, welche 
Bedeutung entsteht im Umgang mit sich selbst, anderen, ihrer Umwelt, 
Gott und den Beziehungen zwischen all diesen.

- Lenkt sie die Aufmerksamkeit besonders auf den Umgang mit dem 
Göttlichen, wird es zu einer Form von lectio divina, mit Raum für lectio, 
meditatio, oratio und contemplatio. Die Begleiterin lädt die Teilnehmenden 
zu einem Dialog mit dem Bibeltext ein. Sie ermutigt sie zum Dialog mit dem 
Text auf Grund von Erfahrungen der Wiedererkennung, des Widerstands 
oder der Herausforderung. So entsteht die meditatio. Indem sie sie zum 
Tanzen im Gespräch oder zum interaktiven Tanzen mit der Gottheit einlädt, 
lädt sie sie zur oratio ein. Sie zielt nicht auf den Versuch einer Verschmelzung 
mit der Gottheit oder einer stillen Betrachtung göttlicher Bewegungen. Sie 
regt sie zu einer Form der contemplatio an, die Raum lässt in der Interaktion 
auf die Bewegungen der Gottheit zu zugehen, in ihr mit zu gehen oder sich 
ihr zu widersetzen. 

- Mit einer spezifischen Form des Improvisationstanzes lädt die Begleiterin 
die Teilnehmenden ein, sich in einer Haltung der ‘fröhlichen Askese’, der 
kontemplativen Aktion und der Offenheit für Unvorhergesehenes zu üben. 
Auf diese Weise können sie die Freiheit erlangen, Gott im Tanz, aber auch 
im Alltag, auf ihnen unbekannte Weise und in ihnen unbekannten Bildern 
zu begegnen und kennen zu lernen.  

- Die Begleiterin benutzt das Tanzen als kataphatische Form der Meditation 
mit apophatischen Zügen. Sie gibt den Teilnehmenden die Möglichkeit, 
Gottesbilder zu verkörpern und in Bewegung geraten zu lassen. Sie lädt sie 
ein, in ihren Tänzen Raum zu lassen für eine mögliche Begegnung mit der 
Gottheit. Auf diese Weise gibt sie ihnen die Möglichkeit, den Tanz als eine 
Form der Perichorese zu erleben, ein Geschehen, in dem eine körperliche 
Erfahrung der göttlichen Gegenwart entstehen kann. Gleichzeitig gibt sie 
ihnen die Möglichkeit, den Tanz kennen zu lernen um vertraute Gottesbilder 
loszulassen und sich der Möglichkeit zu öffnen, die göttliche Gegenwart 
ohne Bilder zu erleben. 

- Die Begleiterin lädt die Teilnehmenden ein, sich als Agentinnen und 
Agenten der Gnade in Beziehung zu anderen Agenten und Agentinnen zu 
sehen: die Begleiterin und den Geist Gottes, der weht. Sie übt mit ihnen eine 
Haltung, in der sie einerseits aktiv danach suchen und andererseits einfach 
dafür empfänglich sind, die Gnade der göttlichen Gegenwart zu erfahren, 
immer im Bewusstsein, dies nicht organisieren zu können.   

- Mit den Bibliodans-Workshops bringt die Begleiterin die Teilnehmenden in 
Kontakt mit einer Form der Spiritualität, in der sie ihren tanzenden Körper 
als Ort der Autonomie in Beziehung zu Gott erleben können, sowie als Ort 
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der Transformation von Selbst- und Gottesbildern, samt ihrer Beziehung. 
Die Begleiterin zielt nicht auf die Transformation geschlechtsspezifischer 
Selbst- und Gottesbilder. Die transformierende Kraft des Tanzes kann dies 
jedoch mit beeinflussen.  

- Auf diese Weise bringt die Begleiterin die Teilnehmenden in Kontakt 
mit einer ‘nomadischen’ Spiritualität. Tanz bedeutet, dass Bilder von sich 
selbst, von Gott und der Beziehung zwischen ihnen nicht zum dauerhaften 
Verweilen geeignet sind, sondern immer wieder in Bewegung geraten.

Mit meiner Arbeit trage ich in verschiedenen Punkten zum Diskurs über den Tanz 
in kirchlichem Kontext bei. Ich zeige auf, welche unterschiedlichen Positionen man 
dabei vertreten kann in Bezug auf physische, körperliche Aspekte des Tanzens und 
des Metaphorischen. Schroeder beschreibt Bibeltexte als metaphorische Wiedergabe 
einer körperlichen Erfahrung von früheren Gläubigen und Tanzen als Verkörperung 
dieser Metaphern. Sie bezeichnet körperliche Erfahrungen als die Quelldomäne 
der Zieldomäne von Metaphern im Text und den Tanz als eine Bewegung von 
der Zieldomäne der Metaphern zur Quelldomäne der physischen Erfahrungen 
(Johnson). In einer Abhandlung über perichoresis betrachtet Tercic dagegen nur den 
metaphorischen Aspekt. Dies hängt mit seiner Sicht auf die perichoresis als Tanz 
zwischen den Personen der Dreifaltigkeit zusammen (perichoresis als immanentes 
trinitarisches Geschehen). Hätte er den ökonomischen Aspekt der Dreieinigkeit, das 
heißt, die Bewegungen zwischen den drei göttlichen Personen und Menschen, in 
Betracht gezogen, hätte er ein Gespür für deren körperliche Dimension entwickeln 
können.

Blankesteijn, Pfaff und Vogler fragen sich, ob kirchliche Tänzer und 
Tänzerinnen nicht zu sehr an einer spirituellen Erfahrung interessiert sind und damit 
die Unverfügbarkeit Gottes nicht genug beachten. Mit der Unterscheidung zwischen 
skopos (das zu beeinflussende Arbeitsziel spiritueller Übungen) und telos (das erhoffte, 
aber nicht “organisierbare” Ziel: eine Begegnung mit der göttlichen Dimension der 
Existenz) mache ich deutlich, dass Tänzerinnen und Tänzer gerade im Tanz die 
Möglichkeit haben, sich darin zu üben, die göttliche Präsenz nicht beanspruchen 
zu wollen. Basierend auf dem Konzept der “Agentinnen und Agenten der Gnade” 
und meiner Erklärung des Begriffs charis, verdeutliche ich, dass sowohl Begleitende, 
Teilnehmende als auch Gott daran beteiligt sind, dass ‚etwas von Gott’ geschieht 
oder nicht geschieht. Mit ihrer Betonung der Unverfügbarkeit Gottes drohen die 
oben genannten Autorinnen und Autoren zu vergessen, dass es auch so etwas wie 
Unverfügbarkeit der Menschen gegenüber Gott gibt. 
 Schließlich zeige ich, dass in verschiedenen kirchlichen Tanzstilen nur 
in eine Richtung gedacht wird: von christlicher zu holistischer Spiritualität 
(Verkündigungstanz) oder von holistischer zu christlicher Spiritualität (dans’kerk, 
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sacrale dans). Mit dieser Studie mache ich deutlich, dass es möglich ist, eine 
wechselseitige Bewegung zwischen christlicher und nichtchristlicher, holistischer 
Spiritualität zu gestalten. 

Ich schließe das Kapitel mit weiteren Forschungsanregungen ab:
- Nicht nur durch Tanzaufgaben oder Fragen zur attentional practice beeinflusst 

die Begleiterin die Richtung der Sinnbildung, sondern auch durch die 
Musikauswahl. Auf welcher Grundlage wählt die Begleiterin oder der 
Begleiter die Musik aus und welchen Einfluss hat sie auf die Bewegung, die 
Gefühle und die Sinnbildung der Teilnehmenden und auf die Entwicklung 
des Selbst-in-Beziehung-zu-Gott?

- In dem auf biblischen Text basierenden Improvisationstanz entstehen 
meaning und significance. Die Begleiterin fordert die Tanzenden dazu auf, 
besonders die significance zu formulieren. Was würde passieren, wenn sie 
die Aufmerksamkeit auf die meaning lenkt? Welche Bedeutung könnten die 
Erkenntnisse der Teilnehmenden zu meaning und significance für andere 
Formen der Exegese haben? 

- In der traditionellen lectio divina und im Bibliodrama spielt der Körper eine 
Rolle, gerade indem er sich nicht bewegt, oder in den Bewegungen des Spiels. 
Wie kann eine theoretische Erörterung unter Zuhilfenahme der Begriffe 
embodied meaning und attentional practice Begleiterinnen und Begleiter 
von lectio divina und Bibliodrama in ihrer Suche nach Wegen unterstützen, 
dass Teilnehmende in ihrer Sinnbildung körperliche Empfindungen und 
kinästhetische Wahrnehmungen einbeziehen können?

- Wie können Begleitende ein wechselseitiges Gespräch mit dem Text bei 
Teilnehmenden anstoßen, die vor allem Gottes Wort gehorchen möchten 
oder die Fremdheit des Textes negieren, indem sie ihn nur in eigene 
Denkmuster einordnen (beides sind Arten der asymmetrischen Kontingenz)? 
Welche Rolle könnten die Erweiterung der Bewegungsmöglichkeiten 
und die Offenheit für unvorhergesehene Möglichkeiten in der fröhlichen 
Askese dabei spielen? Welchen Beitrag könnte eine solche Untersuchung zur 
Religionsdidaktik leisten?

- Bibliodans begreift sich eher als kataphatische und nicht als apophatische 
Meditations-Methode. Wie können die Begleitenden das Bewusstsein für 
die apophatischen Aspekte schärfen? Welche Auswirkungen hätte dies auf 
die Art und Weise, wie Tänzerinnen und Tänzer sich selbst im Verhältnis 
zu anderen und der Gottheit sehen und erleben? Wie würde sich dies 
beispielsweise auf die Genderaspekte dieser Beziehungen auswirken? 

- Tänzerinnen und Tänzer formulieren die Bedeutung, die sie tanzend 
entdecken, regelmäßig in psychologischen Begriffen. Sie zögern über das 
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Tanzen und ihren Körper mit Worten zu sprechen, mit denen sie sich 
unmittelbar Selbst-in-Beziehung-zu-Gott setzen. Eine Folgestudie könnte 
beispielsweise nach den Gründen dafür fragen, nach Kontrasterfahrungen, 
Ansichten über die Beziehung zwischen dem Körperlichen und dem Heiligen 
bzw. Göttlichen und über Genderaspekte in diesem Zusammenhang. 

- Bibliodans erweist sich als eine Methode der spirituellen Bildung, in der 
den Tanzenden die Möglichkeit gegeben wird, die Beziehung zur Gottheit 
als dynamisches, körperliches Geschehen zu erfahren. Dies ist ein zentrales 
Thema der Prozesstheologie. Ein Gespräch zwischen den theologischen 
Auffassungen im Bibliodans und der Prozesstheologie könnte die theologische 
Reflexion über Bibliodans vertiefen
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