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Vanuit de bijbelwetenschap gezien is bibliodans
een vorm van lezersgerichte exegese. De betekenis
van de tekst wordt niet primaír gezochtinde bete-
kenis die de schrijver of reda ctetu voor zi.ch zag, oí ín
de betekenis die in de tekst'op zich'te vinden is,

maar in de betekenis die de lezer er in het leesproces

ontwaart. Daarin vertoont het gelijkenis met bij-
voorbeeld de leaío dívínaenexegese vanuit feminis-
tisch perspectief. Het eigene van bibliodans is dat
dans de manier v an lezen is.

Wat is nu de weg waarlangs dezeleeswijze tot
stand komt? En wat voor soottzelfverctaan brengt
dezevoort? Dat wil ik duidelijk maken aan de hand
van een'dansante' lezing van psalm z3.Deze weg
kent vier stappen: delezingvan tekst door de bege-
leider als basis voor dansopdrachten, de dansin-
structies tijdens de danssessie, de dans zelfen de uir-
wisseling tussen de dansers onderling overwatzein
de dans hebben ervaren. Op al deze momenten
speelt de dans een cruciale ro1. De dans geeft de her-
meneutische toegang tot de ruimte en betekenis van
de tekst.

Danselementen in de tekst
Kijk ik als bibliodansbegeleider naar de rekt met
het oog op het maken van dansinstructies, dan zoek
ík welke mogelijkheden tot beweging de tekst geeft.
De methode van de dansexpressíe, ontwikkeld met
het oog op het dansonderwijs aan kinderen, reikr
m1j daaw oor een aantal wagen aan. Zijn er b eelden
of symbolen die tot dansen uitnodigen? Is er een

muzikale ingang tot een dans bij deze teks t? ZIjn er
dramatische gegevens om tot dansen te komen:
gevoelens, spanningen, tegenstellingen of ontwik-
kelingen? Welke bewegingselementen spelen een

rol? Welke acties, houdin gen, gebaren zijn er te vin-
den in de tekst? Hoe wordt er door de ruimte bewo-
gen? Is er een specifïek gebruik van tijd? Welke
kracht of kwaliteit van bewegenontwaaÍ ik in de

tekst? Welke rollen en relaties zijn er in de tekst te
vinden? Laten we eens kijken wat we in psalm z3

tegenkomen.

Er is iemand - ik noem hem de dichter - die ligt,
die gaatendiezit.
Er is iemand - de herder en gastheer - die de dich-
ter doet neerliggen, die bij hem/haar is, die een

Een danisalnte Lezing v aÍl-
psalm zJ

(T ,hoeft niet bang rczijninhetdonker. God is

! toch bij je?', zei mijn tanre Maaike, toerlze

f metkte dar ik bang was in de donkere kamer.
Dezelfdetante gaf me mijn eerste boekje: over een
goede herder die toch minstens één bang schaapje
terugbracht bij de kudde. Bij de voorbereiding van
dit artikel over psalm z3 schoten mij deze herinne-
ringen weer te binnen. En daarmee de sfeer van ver-
trouwen en het besef van G'ds aanwezigheiddieze
opriep, zoals ze dat deed met haar persoon en aanwe-
zígheid. Misschien hebben deze en atdere dergelijke
ervaringen wel de basis gele gd van mljn altljd weer
zoekennaar de verbinding tussen Bijbelse teksten en
mijn leven vanalledag. En voor het ontwikkelen
van de methode waarin ik met anderen met bijbel-
verhalen werk: bibliodans.

Bibliodans
Bibliodans is een praktijkwaarin de deelnemers
zíchzelí v ormen in een christelijk-spiritu eel zelÍv er-
staan door middel van gei'mproviseerde dans bij tek-
sten en thema's uit de bijbelse traditie. Deze vorm is

ook wel bekend als 'dans en meditatie'of 'dans en
christelijke spirittlaliteit' . Bibliodans v eÍtoont fami-
liegelijkenis met bibliodrama en sacreddance. Net als

in bibliodrama gaat het om een zich toeëigenen van
een bijbeltekst. Anders dan in bibliodramagebeurt
dat niet zozeer doordat men zích vercenzelvigÍ met
een van de personages in het verhaal,maar door te
dansen naar aanleiding van beelden, spanningen en
ontwikkelingen in de tekst. ln sacred dance nemen
dans en meditatie een belangrijke plaats in. Maar
waar ín de sacred dancekringdansen met vastgelegde
bewegingen bij ruimtelijke symbolen centraal
staan, maakt bibliodans gebruik van zelí geïmprovi-
seerde bewegingen en bijbelse teksten en thema's.

Workshops bibliodans worden gegeven in gemeen-
tenenbezinningscentra, in het kader van studieda-
gen van beroepsgroepen als predikanten en geeste-

Líjk v euor gers, mensen die w erkzaam zljn in de
gezondheidszoÍg etc. Soms komt uit een workshop
een vorm voort die gepresenteerd wordt in een vie-
ring - dan wordt de bibliodans liturgische dans.
Workshops bibliodans worden aangeboden door De

TevendeHemel, centrum voor bibliodrama en dans
en door mensen die door deze stichtinggetraind
z1jn.
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tafel bereidt enzalft. En dit laatste ten overstaan
van belagers die toekijken.
De ruimte waarin dit alles plaatsvindt, wordt geka-

rakteriseerd aIs grazíge weide, een aartsdonker
ruvijneneentafel.
Er is een spanning tussen tekort en overvloed, tus-
sen onrust en rust, tussen vrees en vertrouwen,
tussen belaagd zijn en welkomzijn.
Naast de verschillende ruimtes vind ik als beelden
een herder met een stok en staf, een gastheer met
een tafel en olie.
Er is een sfeer, kwaliteit van rust, troost en over-
vloed.

Dansinstructies
Watzouns een goede ingangzijn om de dansdeelne-
mers mee te nemen in de bewegingvan de tekst? Ik
ontkom er nietaaneenkesze te maken. Kanikzo
kiezendater genoeg ruimte is voor de dansers om
tot een eigen beleving van de tekst te komen?
Bibliodans is een lezersgerichte methode. Het gaat
erom dat de lezers, in casu de dansers, een weg gaan

met de tekst en zien welke gevoelens en betekenissen
die bij hen oproept. En hoe kan ik de tekst recht
doen? Ik herinner me het beeld van de tekst als een

weefsel: als je een draad neemt komt het hele weefsel
mee. Ik kan erop vertrouwen dat viaéén ingang het
geheel van de tekst zal opengaan.Yerder zal ik tekt
enlezer níet als twee elkaar uitsluitende grootheden
beschouwen, maar als twee polen waartussen een

beweging heen en weer gaat.

Als ingang kan ik de bewegingen van de dichter
kiezen, die van de herder en gastheer, die van de

belagers en hun onderlinge relaties. Ik kan de kwali-
teit van de ruimte als uitgangspunt nemen of ik kan
beginnen met de beelden van herder en gastheer. Ik
kan de aandacht richten op tekort en overvloed. Ik
kan de scene met de belagers uitwerken

Vanwege het thema van dezelnterpretatie besluit ik
om te beginnen met de ruimte met bijbehorende
kwaliteiten. Via de beweging wil ik de dansers de

kwaliteit van de ruimte laten ervaren: de dichter ligt,
gaat en zít. Dat. zljnheelbasale bewegingen. Hoe kan
ik zo instructies geven dat het dans wordt: een bewe-
ging die gekenmerkt wordt door een spel met
ruimte, tíjd en kracht lkwaliteit? Zit er beweging in
liggen, gaan, zitter.? Ja: j e kunt recht liggen of krom,
je draaitje om, je woelt, je ligt op je buik, je rug je
zt1.Ieligt rrtstig en ontspannen ofonrustig en
gespannen. Ik zal de dansers dus vragen te liggen en
dan te bewegenop aldezeverschillende manieren. Ik
zoekmuzíekdie hen in een stroom van liggende
bewegingen zal brengen. Datzelídezal ik doen ik
met betrekkin g Íothet gaan: loop afwisselend slof-
fend, springend, op de tenen, met knikkende knieën,
vooruit, achteraít, kronkelend door de ruimte of in
rechte lijnen, losjes en licht of gespannen enzwaar.

En: in hoeveel verschillende houdingen kunje op

een stoel zitten?
Als de mogelijkheden tot beweging verken d zljn, ís

het tijd om naar de tekst tersgte gaar Het liggen,
gaan en zitten spelen zich af in grazige weiden en

aaÍl rlJstige w ateÍ en, in een aarts do nket ruv íj n, aan
een tafel van ov ervloed. Zo ontstaat de volgende
instructie: laatje dansen kleuren door de sfeer van de

verschillende ruimtes.

Tekst en de dans vragen echter beide om meer: Er
zijn spanringsvelden in de tekst en dansen waagt
naast variaties in kleur van de beweging ook om
tegenbeweging. Er is beweging tussen onrusr en
rust, tussen vrees en vertrouwen, tussen belaagdzijn
en welkom. De volgende instructie luidt daarom:

dans liggend tussen onrust en rust, gaand tussen
vrees en vertrottwen,ziÍtend tussen belaagd en wel-
komzijn.

En er is nog meer: De overgang van de ene bewe-
gingnaar deandere, van de ene sfeer naar de andere
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van de dansers en door de momenten van'Gij bij
mlj'.

Met de bewegingen die de danser creëert opent ze

voor zichzelíde heilige ruimte van de tekst.

Tegetijkertld opent de tekst in het lichaam van de

danser de ruimtes waarvan hij spreekt: de grazige

weides, het aartsdonker ravíjn, detafelvan over-

vloed, gekenmerkt door: 'Gqblj mr/.In dit weder-

zijds binnengaan in elkaars ruimte wordt het

lichaam van dedanserzelÍ'heilige ruimte'. De dan-

serkanzichzelf gattverctaanalseen'heiligzell-
Tekst en dans maken duidelijk dat dit heilige vele

dimensies heeft. Niet alleen de ruimtes die rustig
zijn en van overvloed geruigen zrlnheilig, maar ook

de donkere, enge ruimte en die waarin men belaagd

word. Ook daar immers: 'Gij bij mij'. Niet alleen in
harmonische, lichte, zachte,vloeiende, ronde bewe-

gingen kan het heilige gevonden worden, maar ook

in chaotische, gegronde, scherpe, hoekige bewegin-
gen met veel spanning. Niet in alleen toewending en

vertrouwen is het heilige te vinden, maar in een spel

van afwenden en toewenden, veÍzet en oYetgave,

kortom in een dynamische bewegingsruimte met

vele kleuren. Deze'heilige ruimte' komt tot stand in
líchaam en ziel, bewegen en voelen, in bewust zijn
en onbewust ervaren. Bibliodans is een methode die

een beroep doet op 'heel de mens'.

In de veelkleurige, dynamische bewegingsruimte

tussen'heel de mens'en'Gij bU mU' is het heilige te

vinden. Het is de ruimte van vertrouwen die tante

Maaike met haar woorden en doen belichaamde. Als

die zich op ent gaan lichamen glar.zen.

fHWH is mijn herder,
Ik kom niets tekort.
Hij doet mij Lrggeningrazige weiden,
Htl voe*.mi1naar wateren van rust,
mijn levenskracht doet hij terugkeren.
Hij leidt mij in sporen van recht,
omwille van zijn Naam.
ZelÍsals ikmoetgaan
door een aartsdonker ravijn,
hoef ik geen o nheil te vrezen:

Glj zelÍ zíj t immers b ij mij I

Uw stok en uw staf -
zlj zíjnmij tot ffoost.
Gij bereidt daarvó&mij eentaÍel,

tegenover wie mij belagen,

G e zalft met olie mijn hoofd,
Mijn beker is een verrukking.
Slechts goedheid en gunst blijven mij volgen

al de dagen v an mij n leven.

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

Vertaling van Niek Schuman in P ostorale, psolm zj ínbrlbel en

litur gíe t erw o or d en uítg eb eeLd, Zo eteÍmeeÍ, zo oz.




