Wijn in de Bijbel
Wijn is een heerlijke drank! Natuurlijk drinken veel mensen zo af en toe 9jdens het eten of op de
bank voor de tv een glas wijn. Maar het kan ook anders! Erik van Pijkeren wil mensen met een glas
wijn in de hand met elkaar in gesprek brengen over geloof en levensthema’s.
Al duizenden jaren speelt wijn al een belangrijke rol in de levens van mensen. Het bijzondere is dat
juist in de Bijbel de begrippen wijn, wijnstok, druif en wijngaard meer dan 400 maal worden gebruikt.
Er is zelfs geen enkel ander religieus geschriA dat zo’n grote waarde toekent aan wijn als de Bijbel. In
een kerk is het dan ook bijna onmogelijk om het woord wijn te vermijden.
Erik van Pijkeren heeA academisch onderzoek gedaan naar ‘wijn in de Bijbel’. Wijn speelt zo’n
centrale rol in de joods-christelijke cultuur dat er aan de hand van wijn symbolische vergelijkingen
werden gemaakt. Jezus betrok meerdere keren het product wijn in zijn gelijkenissen. Ook al werd hij
door tegenstanders beKteld als een dronkaard (Math. 11:19), nergens in de Bijbel geeA Jezus af op
maKg gebruik van wijn. Jezus was zelfs zo vertrouwd met wijn dat hij het op de bruiloA te Kana
gebruikte om te laten zien wie hij werkelijk was.
Wijn bij uitstek een symbool van de zegeningen van God.
Voor inwoners uit noordelijke landen is het vaak maar moeilijk om zich in te leven in de
aTankelijkheid en verbondenheid van het leven met de vrucht van de wijnstok in het oude midden
oosten. De meeste families bezaten in Israël op eigen grond wijnstokken. Een dergelijk bezit bleef in
de familie en werd van ouder op kind doorgegeven. Als teken van zegen, voor een rechtvaardig en
puur leven, kon men vredig onder de wijnstok en vijgenboom verkeren. Het eten en drinken van
eigen druivenstok was dan ook een teken van voorspoed. De wijnrank en de wijngaard zijn dan ook
symbolen om rust en geborgenheid tot uitdrukking te brengen (Micha 4:4 en Zach. 3:10).
Water in wijn.
In de Bijbel is wijn dé drank die mensen plezier geeA. God is het die de mensen wijn geeA om het
hart te verblijden.
Psalm 104: 15
“Zo zal hij brood winnen uit de aarde
15 en wijn die het mensenhart verheugt,
geurige olie die het gelaat doet stralen,
ja, brood dat het mensenhart versterkt.”
Het is dan ook geen toeval dat Jezus in zijn gelijkenissen gebruik maakt van termen uit de wijnbouw.
Het meest indrukwekkende gebruik van wijn is Kjdens het eerste wonder van Jezus op de bruiloA te
Kana (Johannes 2).

Tijdens deze bruiloA veranderde Jezus 600 liter water in wijn. Wijn is voor Jezus hét symbool van
vreugde, volheid en de van hem a_omsKge liefde. Het is voor hem dé levensdrank. God schenkt de
beker voor de mens tot rand toe vol. En wat denk je, zou Jezus een eenvoudig slobberwijntje hebben
gemaakt?
Juist over dit wonder in Kana heeA Erik van Pijkeren een prachKge methode ontwikkeld voor kerken
en vriendengroepen.
Heerlijk wijnproeven!
RegelmaKg ontvangt de registervinoloog het verzoek om een lezing of een wijnproeverij over het
thema te verzorgen. Erik wil graag mensen binnen kerken, verenigingen, vriendengroepen, bedrijven,
bijbelstudiegroepen of studentenverenigingen met elkaar in gesprek brengen met behulp van het
proeven van wijn. Via de website ‘WijnindeBijbel.nl’ is een proefpakket te bestellen. Naar aanleiding
van het wijnwonder van Jezus in Kana en met behulp van een wijnproeverij gaan geïnteresseerden
met elkaar in gesprek over levensthema’s. De wijnen uit de proefpakkeden zijn een hulpmiddel om je
gedachten onder woorden te brengen. Wie open staat om wijnen op een andere manier te leren
kennen kan door de kleur, geur, smaak en de daaraan gekoppelde symbolische betekenis tot
verrassende inzichten komen.
Geïnteresseerden kunnen op zelfstandige wijze een wijnproeverij met een gesprek organiseren. Om
deel te nemen aan de proeverij is geen kennis van de Bijbel noodzakelijk. Het gesprek en de proeverij
is ontspannen en tegelijkerKjd een verdiepende acKviteit.
Een proefpakket bevat vijf zeer goede biologische wijnen, een full colour magazine met
proeﬀormulieren en gespreksvragen, pennen en een prakKsche handleiding voor de organisator. Een
pakket is voldoende voor een groep tot 12 personen, voor grotere groepen kunnen meerdere
pakkeden besteld worden. Voor wie geen alcohol wil of kan drinken zijn er op aanvraag bijzondere
gezonde alcoholvrije alternaKeven beschikbaar zoals gefermenteerde sappen.
Indien gewenst is Erik van Pijkeren uit te nodigen als spreker en begeleider van bovenstaande
acKviteit. Op een ongedwongen manier ontvang je informaKe over het gebruik van wijn in de Bijbel
en de symboliek erachter. Je proeA gedurende de bijeenkomst bijpassende wijnen en je praat met
andere aanwezigen over levenszaken. In deze opzet is er veel ruimte voor interacKe met de
deelnemers, waardoor er kan worden ingegaan op vragen die leven. Hierdoor ontstaan er in elke
groep bijzondere persoonlijke gesprekken. Natuurlijk wordt er gewerkt met duurzame biologische
wijnen.
Veel meer informaKe over wijn in de Bijbel is te vinden op de website www.wijnindebijbel.nl Ook
kunnen op deze website de proefpakkeden besteld worden. De proefpakkeden voor parKculieren zijn
ontwikkeld zonder winstoogmerk.
‘Erik van Pijkeren is pienter, bescheiden, ondernemend en hartelijk. Een avond met Erik is een avond
vol Heil en Zegen! Van harte aanbevolen.’ Ds. Hans van Ark, landelijke missionair predikant, manager Kerk
en Werk, directeur Dienstenorganisa9e Protestantse Kerk in Nederland.
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Wie zijn we?
Wijn in de Bijbel wil mensen met een glas wijn in de hand met elkaar in gesprek te brengen. Door het
proeven van wijn en aan de hand van belevingsopdrachten wordt er op een ontspannen manier
nagedacht over levensthema’s. Het proeven van wijn is in onze methode een hulpmiddel om je
gedachten Kjdens het gesprek onder woorden te brengen.
Ook wil Wijn in de Bijbel informaKe verstrekken over het product wijn in de Bijbel. Dit doen we door
lezingen alsmede informaKe op deze website.
Duurzaamheid staat voorop bij de wijnen en de acKviteiten die we verzorgen.
We zijn er sterk in om mensen naar aanleiding van Bijbelse thema’s met elkaar in gesprek te laten
gaan over levensthema’s. Dit doen we natuurlijk alKjd met behulp van wijn!
Het wijnproeven bij Wijn in de Bijbel is een alternaKeve methode om met religie aan de slag te gaan.
Je zult merken dat de proeverijen van Wijn in de Bijbel verrassend zijn en enorm veel posiKeve
energie zullen oproepen. Door het ontdekken van geur, kleur en smaak in de wijnen leer je aspecten
te benoemen die het gesprek sKmuleren. De wijnen zijn zodanig geselecteerd dat zij diverse
belevingen oproepen. Het proeven van wijn met bijbehorende acKviteiten is bij ons een voertuig van
reﬂexie.
Uiteraard staat duurzaamheid bij ons centraal. De wijnen zijn van zeer hoge kwaliteit en op
natuurlijke wijze geproduceerd. We gebruiken bij onze proeverijen en wijnpakkeden alleen wijnen
van biologische a_omst. Dit zijn kwaliteitswijnen met een eerlijk inkomen voor de wijnmaker, zodat
deze met alle respect voor de natuur zijn wijnen kan produceren.
Bekwaamheid
Met een gerust hart kan je ons vragen om een lezing, workshop/proeverij te verzorgen over het
thema Wijn in de Bijbel. Ook de levering van de proefpakkeden van Wijn in de Bijbel is bij ons in
goede handen. De methode en het onderzoek over ‘Wijn in de Bijbel’ is wetenschappelijk theologisch
onderbouwd aan de Protestantse Theologische Universiteit. We hebben wetenschappelijk onderzoek
gedaan naar gespreksmethoden en manieren om gesprekken concreet te maken. De uitwerking is
genomineerd als wijnonderzoek door het Productschap Wijn.
We hebben veel ervaring in het begeleiden van groepsgesprekken en wijnproeverijen naar aanleiding
van het thema Wijn in de Bijbel. Dat doen we voor kerken, (studie)groepen maar ook voor bedrijven.
Ook organiseren we met ons bedrijf Wijn&Filosoﬁe regelmaKg ﬁlosoﬁsche acKviteiten met wijn voor
bedrijven en organisaKes. Dat heeA er voor gezorgd dat wij weten welke hoe we een gesprek moeten
begeleiden en wijnen aanleiding geven tot een intense beleving en wat mensen weten te waarderen.
De eigenaar van Wijn in de Bijbel is theoloog, gecerKﬁceerd ﬁlosoﬁsch socraKsch gespreksleider en
register vinoloog. RegelmaKg blijven we vakinhoudelijk op niveau door nascholing en proefsessies
met mede vinologen.
Veiligheid
Bij Wijn in de Bijbel zorgen we er voor dat de randvoorwaarden voor de levering van de wijnen en
acKviteiten die we organiseren goed zijn. Wij zijn sterk in het creëren van een prenge sfeer van
veiligheid en rust. Dit komt zowel tot uiKng bij het samenstellen van complete proefpakkeden als bij
de lezingen en proeverijen die we verzorgen.

Wij zijn zeer serieus over de dienst die we aanbieden maar we doen dit wel met de nodige
luchKgheid. We houden zelf erg van humor en plezier, er mag gelachen worden Kjdens de acKviteiten
die we aanbieden.
Jouw bestellingen, betalingsgevens, ingewonnen adviezen, mailwisseling en adresgegevens zijn bij
ons in goede handen.
Crea9viteit
CreaKviteit is ook één van onze pijlers. We zoeken naar originele manieren om Bijbelse thema’s op
een verrassende manier te laten beleven. We willen mensen met behulp van wijn met elkaar in
gesprek te gaan over godsdiensKg relevante onderwerpen. Dat doen we op een ongedwongen niet
belerende manier. Voortdurend zijn we acKef om onze materialen aan te passen.
Met onze wijnproeverijen zijn we ook regelmaKg te vinden op bijzondere locaKes. Neem ook eens
een kijkje op de websites van onze nevenacKviteiten Wijn&Filosoﬁe en Biodynamische wijn.nl
We werken samen met een aantal respectabele etablissementen die voor elke vraag een passend
aanbod hebben: unieke vergaderruimten, heerlijke gastronomie of een bijzondere ligging van de
faciliteit. We willen je van harte uitnodigen om ons eens een acKviteit te laten organiseren.
Gastvrijheid zit in onze genen.
We geven de deelnemers een warme ontvangst en leggen hen met hart en ziel in de waden. Wil een
gesprek slagen dan is zowel bij de doe het zelf methode als bij een door ons georganiseerde acKviteit
een good feeling noodzakelijk.

