Bijbelstudie in Groningen groeit als kool
"De groei is er nog lang niet uit. Het blijft mij iedere keer verbazen. Zo zijn er onlangs alweer
zes nieuwe aanmeldingen binnengekomen." Richard Vos uit Groningen is het algemeen
aanspreekpunt van wat hij noemt "de snelstgroeiende bijbelstudievereniging". Via e-mail
kregen we van hem dit bericht overgeseind: ' Nu al circa 125 leden! En dat terwijl er
begonnen is met een groepje van 10 à 15 man in het jaar 93/94.'
De stad Groningen telt momenteel elf BTG-groepen. BTG staat voor Bijbel Thema Groep. Wat
is het geheim van deze snelle groei? Vos spreekt allereerst over de openheid naar anderen toe.
Dat blijkt niet alleen uit internet ("wij presenteren ons naar de rest van de wereld"), maar ook
uit een heel concrete bijbelstudie, met als doel elkaar op te bouwen in het geloof. Een ander
aansprekend punt - vooral voor drukke mensen - is dat de groepen zeer flexibel zijn. Of er nu
twee maal of vier maal per maand vergaderd wordt: alles kan. Kiest de een voor de
dinsdagavond, en een ander prefereert de woensdag: ook goed. "Er is alleen nog geen BTGgroep in het weekend." Maar die kan er desgewenst zo komen.
De BTG-groepen zijn niet kerkelijk gebonden. Iedereen die de drie formulieren van eenheid
onderschrijft, kan meedoen, maar in de praktijk zijn de meeste deelnemers lid van een
('vrijgemaakt') Gereformeerde Kerk. De contributie bedraagt f 25,- per jaar. Daarvoor krijgt
men ook vijf keer een eigen orgaan, Lijm geheten.
Op een BTG-groep is iedereen welkom: studenten wo, hbo, mbo, alsook werkenden en
werklozen. Ook dat heeft alles te maken met de openheid die men wil betrachten. "BTG is het
bewijs van de verrijking die het doorbreken van hokjes geeft", vat Richard Vos samen.
Geen geïsoleerd opereren binnen de kerkelijke gemeente staat men voor ogen. Vos: "We
willen midden in de gemeente staan." Vandaar de open relatie naar de kerkenraden toe.
Regelmatig wordt er bovendien een predikant uitgenodigd om over een onderwerp te komen
spreken.
Vos nog over het geheim van het 'succes': "Onze vergaderingen kenmerken zich door een
positieve christelijke sfeer." Daarbij opgeteld een stuk enthousiasme en de mond-op-mondreclame, en de groei van de BTG-groepen is zo ongeveer verklaard. Wie meer wil weten over
de 'formule' van deze bijbelstudiegroepen: Richard Vos (tel. 050-5718410) wil er graag meer
over vertellen.

Een van de elf Groningse BTG-groepen in een huiskamer bijeen. Foto: Pim Boven.
In de landelijke ochtendkrant Nederlands Dagblad is op 26 november 1996 bovenstaand artikel verschenen over
de BTG - Bijbel Thema Groep - onder het kopje 'Kerk Lokaal'. Het is geschreven door redacteur J.E. Hopman op
25 november 1996. Het Nederlands Dagblad beheert de copyrechten van dit artikel. De BTG heeft toestemming
gevraagd (per e-mail door R.J.C. Vos - eind november) en gekregen (per telefoon - 2 december 1996) om dit
artikel in de originele Nederlandse versie op het internet te publiceren en heeft bovendien toestemming gevraagd
en gekregen om een door de BTG (R.J.C. Vos) gemaakte Engelse vertaling te mogen publiceren op het internet.

