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JUBILEUM

Spelen met de traditie
‘De cursussen van de 7evende Hemel geven ruimte voor mijn zoektocht,’ zegt 
Heleen van Diggele. Het 25-jarig jubileum van deze stichting wordt gevierd op 
7 oktober met een open dag, ‘Verhalen van een nieuw begin’, vol workshops 
en presentaties. Aanleiding voor een gesprek over geloof en creativiteit.   

Joanne Seldenrath

‘Bibliodans brengt mij 

bij de kern van een 

bijbelverhaal’

‘D e 7evende Hemel wil op een 
speelse, lichamelijke en creatieve 
manier mensen helpen een eigen 

betekenis te ontdekken in de teksten, lie-
deren en verhalen uit de christelijke tra-
ditie,’ zegt medeoprichtster Riëtte 
Beurmanjer. Zij heeft na een theologi-
sche opleiding en een opleiding tot dans-
docente de werkvorm bibliodans ontwik-
keld. 
Heleen van Diggele heeft als lid van de 
Protestantse Gemeente Oegstgeest veel 
workshops gevolgd. Deze kerk biedt dik-
wijls cursussen van de 7evende Hemel 
aan, met name bibliodans en bibliodra-
ma. De deelnemers aan de drama- en 
dansgroep verzorgen ook weleens een 
presentatie in vieringen. 
Riëtte: ‘De 7evende Hemel komt voort 
uit de Santenkraam. Die organisatie heb-
ben we opgericht als een reactie op de 
dogmatische tendens van die tijd. Gelo-
ven deed je vooral met je hoofd. Voor ons 
werd de vraag belangrijk hoe we een per-
soonlijke betekenis konden geven aan 
overgeleverde teksten. 
Tegelijk was het een ontzettend activisti-
sche tijd. Maar om activisme vol te hou-
den heb je een bron nodig in jezelf, niet 
alleen rationeel maar ook op gevoelsni-
veau. Ons werk heeft zich sindsdien 
breed ontwikkeld. We verzorgen work-
shops, voorstellingen, vieringen en aller-
lei vormen van geestelijke begeleiding. 

Ondertussen spreekt geloof niet meer 
vanzelf in onze geseculariseerde samen-
leving. Als je nu wilt wortelen in de 
christelijke traditie, is het nog belang-
rijker om dat ook op affectief niveau te 
doen. De cursussen geven bovendien 
een gevoel van gemeenschap, een te-
genbeweging tegen de individualise-
ring. 
Als je speelt en danst, ga je iets aan met 
elkaar. Samen ben je een gemeenschap 
die zich met de traditie bezighoudt.’ 
Heleen: ‘In gesprekken om mij heen 
hoor ik dat mensen aangenaam verrast 

zijn dat zo’n aanbod bestaat. Wie half 
of helemaal buiten de geloofsgemeen-
schap staat, durft zich soms opnieuw te 
verbinden omdat deze activiteiten ruim-
te geven voor de eigen zoektocht.’ 

Helende verhalen
Heleen: ‘Ik ben opgegroeid met bijbel-
verhalen. Die spelen zich af in een ver 
verleden, ver van mijn bed. De kerk is 
goed in vertellen en discussiëren maar 
op een bepaald moment ben ik voorbij 
aan denken en praten. Bibliodans en 

bibliodrama raken mij, laten mij de actu-
aliteit ervaren van deze verhalen.
Ik wil weten wat ze hier en nu betekenen 
voor mij, in mijn werk, familie, gezin, 
maatschappij, de keuzes die ik leef. Met 
bibliodans of -drama kom ik bij de kern 
van een bijbelverhaal en dat neem ik mee 
de week in, ook in mijn werk. Ik ben sys-
teemtherapeut en denk in sommige situa-
ties: o ja, toen heb ik dat gedanst, of ge-
speeld. 
Ik merk dat ik in gesprekken beter afge-
stemd ben op de ander en dat ik dichter 
bij mezelf blijf. De verhalen blijven inspi-
reren, om te dealen met wat op ons af 
komt aan klein en wereldleed.’
Riëtte: ‘Dat vind ik ontzettend leuk om 
te horen, dat het mee-resoneert in het 
dagdagelijks leven. Dat is één aspect van 
de cursussen: het bijbelverhaal krijgt han-
den en voeten.’
Heleen: ‘In Oegstgeest deelt onze groep 
persoonlijke ervaringen. Ik ben ervan 
overtuigd dat dansen vaak heeft geleid tot 
inzicht en heling.’ 
Ze vertelt over een sessie waarin de deel-
nemers elkaar moesten oprichten: ‘Het 
was helend om daarin je eigen tempo te 
mogen bepalen, om te kijken wat je nodig 
hebt om opgericht te worden en of je dat 
wel wilt. En wat die ander nodig heeft of 
wil. Je leert goed te kijken naar jezelf en 
naar de ander.’
Riëtte: ‘Dansen kan helend werken. Bij 
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‘Mensen met één been 

buiten de kerk hebben hier 

iets te vinden’

het thema “thuis-zijn” bijvoorbeeld vorm 
je met twee of drie mensen dansend een 
thuis voor elkaar.’ 
Heleen: ‘Spelen heeft mij zo veel vrijer 
gemaakt. In plaats van controle en regie 
durf ik los te laten, in te spelen op het 
moment. Ik zie wel wat er komt. Ik kom 
letterlijk in beweging. 
Bij bibliodans kun je niets voorbereiden, 
en dan gebeurt het. Ik vind het spannend 
als we beginnen, en ik verheug me op wat 
me te wachten staat: wat vertelt deze dans 
mij over mijzelf en mijn relatie tot de an-
der en de Ander?’
Riëtte: ‘Bibliodrama werkt met improvi-
satie. Je bedenkt niet van tevoren wat je 
wilt uitbeelden. Het ontstaat op het mo-

ment zelf. Dat werkt door als sensitivi-
teit.’
Heleen: ‘Er is wel een verschil tussen bi-
bliodans en bibliodrama. Bij dans blijf je 

heel dicht bij jezelf. Bij drama kan ik ex-
perimenteren met allerlei rollen. Beide 
vormen zijn verrijkend.’

Samen luisteren
Riëtte: ‘Ik heb de indruk dat stilte in de 

loop van de jaren meer ruimte gekregen 
heeft. Die stilte associeer ik zelf met wat 
en naar Wie gehoord wil worden.’
Heleen: ‘Ja dat herken ik. Er komt steeds 
meer verstilling. Toch ontstaat er iets van 
gemeenschap. Improviseren is samen 
luisteren naar waar het heen wil. Verstil-
ling maakt dat je kan luisteren naar wat je 
voelt. Dat nodigt uit om bij jezelf te kun-
nen zijn. 
Een rijke kerk is het die de ruimte biedt 
om dat te ervaren, dat er geen oordeel is.’ 
Riëtte: ‘Dat oordeelsvrije geldt zowel de 
gemeente als de groep. Dat oefen je ook 
terwijl je met elkaar zo’n dans- of drama-
sessie houdt.’
Heleen: ‘Dit was ook het thema van de 
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Echte duizendpoten met 

theologische, vakmatige 

en groepsdynamische 

vaardigheden

viering van afgelopen zondag. Als je er-
vaart dat er geen oordeel is, voel je je vrij 
om te bewegen, met alles wat je aan shit 
bij je draagt, wetend dat je er mag zijn.’
Riëtte: ‘Theologiestudentes krijgen nog 
steeds van mannenbroeders te horen: jij 
kunt geen roeping hebben. In zo’n onvei-
lige omgeving kom je niet tot bloei. Maar 
theologisch laat je het oordeel aan God 
over. Heb elkaar lief, we zijn allemaal 
heel anders.’ 
Heleen: ‘Dat oordeelsvrije ga je met el-
kaar aan. In de sessies kijk je wat het jou 
brengt en wat de ander als spiegel brengt. 
Je ontdekt hoe je kunt omgaan met diver-
siteit, hoe je bruggen kunt slaan.’
Riëtte: ‘We kiezen bij de 7evende Hemel 
bewust voor oordeelsvrije, lichamelijke 
en improvisatievormen. Bij bibliodrama 
kan dat fel zijn, dat je in een rol zit. Je oe-
fent om weer uit zo’n oordeelssituatie te 
komen.’ 
Heleen: ‘Maar ook bij dans kun je elkaar 
verschrikkelijk uitdagen. Soms moet ik 
een drempel over om te beginnen. Het 
kan spannend zijn om mezelf te geven, 
kwetsbaar en bloot. Maar ik kom er rijker 
uit. 
In een kerkelijke gemeenschap is het 
meestal veilig om aan de rand te staan en 
te oordelen. In de sessies ontdek ik dat we 
het met elkaar moeten doen, een lange 
adem moeten hebben. Soms twijfel ik of 
ik nog bij de goede club zit. Deze avon-
den vormen de inspiratie om de Bijbel als 
bron te blijven gebruiken in het complexe 
hedendaagse leven.’

Ruimte scheppen
Heleen: ‘De groep in Oegstgeest 
bestaat uit gemeenteleden en anderen. 

Gemeenschap voel je op de avonden zelf. 
Het wordt een soort olievlek omdat men-
sen uit andere gemeentes vervolgens zelf 
op zoek gaan naar speelruimte. 
Onze gemeente heeft ruimte voor stilte 
en creativiteit vanuit het besef dat som-
migen daar energie uithalen; zij hebben 
minder behoefte aan beleid en praten. 
Die creativiteit helpt ook om naar buiten 
gericht te blijven. Dat kan het gemeente-
leven duurzaam maken voor de toe-
komst. Mensen met één been buiten de 
kerk hebben hier iets te vinden.’
Riëtte: ‘Er komen zelden mensen naar de 
workshops die niets hebben met Bijbel, 
geloof of kerk. Ik ontmoet naast gemeen-
teleden vooral mensen die ooit iets met 
de traditie hebben gehad, er niets mee 
kunnen en toch niet ervan los komen. 

Een enkele keer zijn er bekeerlingen, die 
ontdekken dat het christelijk geloof taal 
heeft voor wat in het leven gebeurt. Zij 
zijn vaak verbaasd dat dit ook kan. 
De 7evende Hemel krijgt ook vragen uit 
de kerkelijke pioniersplekken. Ik vind het 
belangrijk om jongere generaties te sti-
muleren met deze vormen te werken. En 
ik zoek naar kwaliteitsbevordering, naar 
verdieping op het vlak van vormgeving 
en betekenis geven aan de traditie.’
Heleen: ‘Dat is een meerwaarde van bi-
bliodans. Eerst exploreren we samen met 

de begeleiders de tekst. En zij hebben de 
kennis om de werkvormen op een veilige 
manier in te zetten.’ 
Riëtte (lacht): ‘Ja, we zijn wel duizendpo-
ten met onze theologische, vakmatige en 
groepsdynamische vaardigheden. Ik ge-
niet ervan dat ik ruimte mag scheppen 
voor het waaien van de geest. De ene 
keer gaat dat beter dan de andere. Al die 
dingen die ik in mijn trommeltje heb zit-
ten, dat vakmanschap, zet ik in om die 
ruimte te helpen scheppen.’ 

Kennismaken
Riëtte: ‘De open dag gaat over verhalen 
van een nieuw begin, naar aanleiding van 
de beginverhalen van Matteüs. We zoe-
ken naar waar de gemeenschap is en hoe 
we die gaande kunnen houden. De be-
zoekers kunnen kennismaken met dans, 
drama en verhalen vertellen. Ook geven 
we korte presentaties. 
Het wordt vooral een leuke combinatie 
van speelsheid, plezier hebben, diepgang 
en ontmoeting met wie naar hetzelfde op 
zoek zijn. En natuurlijk is de dag bedoeld 
om te laten weten wat ons aanbod is en 
hoe je ons kunt boeken. De begeleiders 
van de 7evende Hemel zetten graag hun 
kwaliteiten in, maar ze kunnen niet leven 
van de wind. De gemeente in Oegstgeest 
bijvoorbeeld maakt financiële ruimte 
hiervoor.’ 
Heleen: ‘Kwaliteit kost wat maar je krijgt 
er veel voor terug. Je moet het ervaren, 
dan ontdek je dat het de kosten meer dan 
waard is!’ 

Voor informatie over de open dag, 7 oktober 
in Ede: https://www.7evendehemel.nl Zie ook 
de agenda.


