
 

Een korte terugblik op de bijbelgroep 
             ‘Bijbellezen met vrouwenogen’ 
 
In 1991 is er een groep gestart met het doel om de bijbel op feministische wijze te lezen. Wie de 
groep toen leidde, weten we niet meer, maar als tweede heeft Erna de Haan tot haar overlijden in 
1999 deze groep begeleid. Zij koos vooral verhalen over VROUWELIJKE profeten.  
 
Daarna heeft Wil Bots het stokje overgenomen. De club werd nu ‘Bijbellezen met vrouwenogen’. We 
hebben geleerd dat de Bijbel géén geschiedenisboek, géén biologieboek, géén natuurkundeboek of 
aardrijkskundeboek is, maar een boek met GELOOFSVERHALEN, die van mond tot mond werden 
doorgegeven, waardoor ze aan verandering onderhevig waren en met hun tijd meegingen. Die 
verhalen werden later op schrift gesteld en zijn dus gestold, zelfs als waar gebeurde verhalen 
gelezen, die je stipt moest naleven met alle gevolgen van dien. Wij hebben met elkaar gekeken hoe 
we de Bijbel in deze tijd nog herkennen en kunnen begrijpen en naar deze tijd vertalen; hoe de 
positie van de vrouw van toen en nu was en hoe de verhouding man/vrouw. We probeerden de 
verborgen vrouw tevoorschijn te halen en te laten zien hoe verstandig en bewust ze ook toen waren.  
 
We hebben heel wat verhalen met elkaar gelezen zoals Genesis, het eerste bijbelboek en het 
poëtische Hooglied. Maar ook de Openbaring van Johannes, waar de Bijbel mee eindigt en brieven 
van Paulus, die minder vrouwonvriendelijk is dan we dachten. En natuurlijk heel veel 
vrouwenverhalen. Alle vrouwenverhalen? Nee, iemand ontdekte dat ze Abigaïl niet kende. Die 
konden we nog net even lezen, maar er zullen ongetwijfeld nog meer vrouwen in dit mooie boek 
verborgen zitten. 
 
Omdat we ook andere WOUW-leden bij onze groep wilden betrekken, hebben we eens een bezoek 
aan het Bijbels Museum georganiseerd. Later hebben we een workshop gehouden met als 
onderwerp de vier vrouwen die in de stamboom van Jezus staan, namelijk Tamar, Rachab, Ruth en 
Batseba. Die werd goed ontvangen en er werd enthousiast meegedaan, maar één lid zegde haar 
lidmaatschap op , omdat ze niet bij een ‘christelijke club’ wilde horen.  
 
We hebben in de loop van de jaren meerdere leden verloren door overlijden, maar we zijn een 
hechte groep gebleven, waarin iedereen zich vrij voelde om open en eerlijk haar mening te zeggen. 
We hebben de laatste bijeenkomst in december 2017 met koffie en lunch afgesloten in een passende 
omgeving: het Bijbels Museum.  
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