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4 Met Pasen zet God de klok vooruit | Peter Trimp
 Bijbelstudie Pasen: een nieuwe tijd begint. Maar wat merken we er van? 

Lijden en dood trekken zich immers niets aan van Pasen. En wij zitten nog 
steeds aan de verkeerde kant van het graf. Toch wordt het een plaats van 
heil. Christus is wel gestorven maar Hij is ook weer opgestaan. Het graf is 
leeg en Hij leeft!

8 Wat doe je met Pasen | Peter Trimp
 Uitwerking Hoe extra en speciaal het jaarlijkse paasfeest ook is, beperk 

het niet tot dat ene feest. Let op de link met de wekelijkse paasviering: 
elke zondag wordt immers het feest van Christus’ opstanding en van onze 
verlossing gevierd. Dat wil je toch niet missen?!

12  “Alles komt bij elkaar” | Riet Steenbergen-Busstra
 Interview De uitvoering van de Johannespassion is voor de leden van de 

Steenwijkse Christelijke Oratoriumvereniging een uitdagende hobby. Voor 
dirigent Rob Meijer is het dagelijks werk: niet alleen is hij dirigent van 
drie koren; ook in educatie- en muziekprojecten kan hij zijn liefde voor de 
muziek kwijt. 

16 Zondag Opstandingsdag | Joke Heijs
 Het verleden actueel De Joden vieren hun rustdag, de sabbat, als 

vanouds op de zevende dag, de zaterdag. Christenen doen dat op de 
eerste dag van de week, op zondag. Het omslagpunt ligt bij Pasen: de 
grootste gebeurtenis die in de geschiedenis van de mensheid heeft 
plaatsgevonden. 
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 ‘Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij 
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Op weg naar Pasen

Met dit nummer van WegWijs hebt u het derde nummer in 
handen over de christelijke feestdagen.

Voorjaar 2015 kreeg u een themanummer over Hemelvaart en 
Pinksteren. Het laatste nummer van vorig jaar ging over de 
Adventsprofetieën en deze gaat over Pasen. We hopen dat u 
hiermee materiaal in handen hebt gekregen dat kan zorgen voor 
een bijbelse, met een ouderwets woord: “Schriftgetrouwe” kijk op 
deze hoogtijdagen. Want wat is er tegenwoordig veel aandacht voor 
de voorbereiding op, en de viering van de christelijke feesten. Wel 
bijzonder eigenlijk, in een land dat steeds meer het christelijk geloof 
vooral áchter de voordeur wil hebben.

Op het moment dat ik deze intro schrijf, is het de eerste zondag van 
Advent. (We moeten onze tekst op tijd aanleveren…). We praatten 
met wat leeftijdgenoten na over de preek en trokken de conclusie 
dat we tegenwoordig veel meer dan vroeger aandacht hebben voor 
Advent en Lijdenstijd.
Wij vonden dat wel een verrijking. We staan meer bewust stil bij de 
heilsfeiten. En dat niet alleen op de zondagen, maar ook door de 
week. Het lijkt wel of we dat ook meer nodig hebben dan vroeger. 
Het leven is veel drukker en onrustiger geworden. De zaken waar we 
ons door de week mee bezig houden, hebben maar zo weinig met 
het geloof te maken. Dan moet je bewust tijd nemen om de essentie 
van het christendom werkelijk tot je te nemen en je er mee bezig te 
houden.

Hoe zullen we onze goede God loven en danken voor wat Hij 
voor ons heeft gedaan, als we niet stilstaan bij zijn grote liefde en 
genade. Hij, die zijn eigen Zoon naar de wereld zond, overgaf aan 
de dood, voor onze zonden, maar ook uit de doden heeft opgewekt 
om ons uit de macht van de duivel vrij te kopen.

Dan mag er ruimte zijn voor Advent en Veertigdagentijd.
Dan mogen er kaarsen branden in de kerk omdat het Licht schijnt in 
de duisternis.
Dan mag het elke zondag een feestdag zijn om de opstanding van 
onze Heer Jezus te vieren.
Vier uw Feestdagen!

Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond

elke zondag 
een feestdag 
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BIjBelstudIe  | Peter trImP

P aasfeest vieren we graag uitbundig 
met de mooiste liederen; je voelt 

je even in een andere wereld. Zet je 
dan een bril op om een ‘virtual reality’ 
te beleven, om daarna weer met beide 
benen op de harde grond te staan?
We moeten nog steeds wennen aan de 
nieuwe tijd. We zitten nog zo vast in de 
oude tijd en lopen met de dood in de 
schoenen.

Praag
In Praag bij de stadhuistoren is een 
bijzonder uurwerk: elk uur trekt een 
macabere figuur, een geraamte met een 
zandloper in zijn hand, aan de bel. 
Deze klokkenluider herinnert je elke uur 

aan je sterfdag: De tijd tikt door, jouw 
tijd is zomaar om. Duizenden mensen 
vinden deze ‘dodelijke ernst’ vermake-
lijk en leuk voor een selfie.
Even verderop in Praag loop je op de 
eeuwenoude Joodse begraafplaats 
(1439-1787) met 100.000 graven: een 
dodenrijk als een ondergrondse garage 
met verdiepingen.
In de Pinkas synagoge zie je 74.000 
joodse namen op de muren, slachtof-
fers van de Holocaust.
In onze wereld van de duivel, de mas-
samoordenaar en superterrorist, vraag 
je je af: Jezus is 2000 jaar geleden 
opgestaan – hoezo?

Gods agenda 
Is Pasen te mooi om waar te zijn,  
ongeloofwaardig?
Wat merk je van Pasen, als de dood zo 
machtig en wreed regeert.

Wij merken pijnlijk dat lijden en dood 
zich niks aantrekken van Pasen; wij 
zitten aan deze kant van het graf. De 
overkant is zo onbereikbaar ver weg.
Maar op die allereerste Paasdag zie je 
dat Jezus zelf naar de mensen komt: 
Hij zoekt de vrouwen en vrienden op en 
legt zelf de verbinding. Voor hen is Hij 
gestorven en weer opgestaan!
Pasen begint dus op een begraafplaats. 
Het open graf wordt een plaats van 
heil.
De eerste Paaspreek van de engel ver-
wijst naar de woorden van Jezus zelf: 
‘Hij is hier niet, Hij is immers opge-
staan, zoals Hij gezegd had’  
(Matt. 28: 6).

Met Pasen zet God 
de klok vooruit 
Zondag 27 maart a.s vieren we Pasen als God het ons geeft. Dan zetten we ook de 
klok een uur vooruit. Met Pasen zet ook onze HEER de klok vooruit: het oude is 
voorbij, een nieuwe tijd begint. Nieuw leven komt uit, een nieuwe aarde komt er 
aan. Zelfs een compleet nieuw en gaaf lichaam heeft God voor ons in petto.  
Alles wordt nieuw. Niet te geloven!

Eén van de Romeinse bewakers vertelt Matteüs wat hem op de paas-
morgen bij Jezus’ graf is overkomen. ‘Ik kreeg veel geld, maar moest het 
geheim van de echte waarheid mee dragen tot in mijn graf. Maar nu kan 
ik niet langer zwijgen. Jezus is voor dag en dauw opgestaan, echt waar, ik 
was er zelf bij. We zaten niet te pitten, we waren klaarwakker en zagen het 
gebeuren. Al hebben we Jezus zelf niet gezien.’
Een bijzondere klokkenluider van Pasen!
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naar ons toe! Hoor zijn stem bij de 
genadegroet en de preek elke zondag.
Als je de opstanding van Jezus ontkent 
krijgt je het hele Oude Testament tegen 
je.
Juist de waarheid van Pasen geeft je 
geloof echte inhoud, maakt je leven zo 
waardevol en maakt elke preek zinvol 
(vgl. 1 Kor. 15 : 12-22).

Pasen met Petrus
Kijk eens naar Petrus. Hij had een rots 
moeten zijn, maar liet zijn Meester 
hard vallen. Met berouw in zijn hart 
kijkt hij met Johannes in het graf. Hij 
kan het nooit meer goed maken:
Jezus zoekt Petrus op en herstelt de 
verbroken relatie. Wat een genade!
En moet je zeven weken later Petrus 
eens horen: zijn pinksterpreek (Hand. 
2: 14-40) is de eerste paaspreek voor 
het grote publiek; mensen in Jeruzalem 
die dachten dat ze van Jezus af waren: 
‘Die zien we nooit meer terug’.

Petrus vertelt zijn joodse broers en zus-
sen hoe laat het inmiddels geworden is, 
ze moeten de klok niet terugzetten bij 
kruis en graf. De tijd is verder gegaan: 
Jezus is intussen opgestaan om naar 
de hemel te gaan! Hoorders die zeven 
weken geleden nog riepen ‘aan het 
kruis met Hem’ vinden nu bij het kruis 
vergeving en nieuw leven.
Wat een wonder van de Geest dat zo-
veel mensen tegelijk opstaan voor een 
nieuw leven!
Zo leert de Geest ook ons te geloven in 
de opgestane Heer.

Geloven is leven met Christus
Die Geest leert ons met Christus te 
leven en te sterven. Door je doop zit je 
aan Hem vast. Begraven in zijn dood 
om op te staan voor een nieuw leven 
met Hem (zie Rom. 6: 1-14). Je bent 
van Hem in leven en lijden en je blijft 
van Hem bij en na het sterven.

Om Pasen te begrijpen moet je eerst 
luisteren naar wat Jezus van te voren 
gezegd had over zijn lijden, sterven en 
opstaan. Die derde dag stond al vast in 
Gods agenda.
Pasen is geen ‘meevaller’ of 
‘toevalstreffer’ maar onderdeel van het 
grootse reddingsplan van God.

Breaking news! 
De 40 dagen na Pasen gebruikt de 
opgestane HEER om de harten van 
de eerste getuigen te openen. En om 
de Schriften te openen: dat Hij moest 
lijden en opstaan (Luc. 24: 26,27; 
44-49). Dat goede nieuws mogen 
ze zien en geloven. En ze krijgen de 
opdracht om dit overal aan de mensen 
te vertellen.
De apostelen worden de klokkenluiders 
van een nieuwe tijd: denk aan het ster-
ven en opstaan van Jezus Christus. In 
hun betrouwbare getuigenis uit de eer-
ste hand komt onze HEER nog steeds 

geraamte als ‘klokkenluider’    opstanding van de doden, portaal van de St. Vituskathedraal 
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Eens zet Hij ons aan de overkant van 
het graf: ‘Want als de Geest van Hem 
die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u 
woont, zal Hij die Christus heeft opgewekt 
ook u die sterfelijk bent, levend maken 
door Zijn Geest die in u leeft’ (Rom. 8: 
11).

Zo geeft Pasen ons werkelijk nu al 
houvast en perspectief. Bij Christus in 
de buurt is alleen maar leven, eeuwig 
leven! (Rom. 6: 22,23).
Wanneer het tijdens een begrafenis 
doodstil wordt zegt de voorganger: ‘ik 
geloof de opstanding van de doden 
en het eeuwige leven’. Woorden die 
zomaar wegwaaien in de wind. Toch 
is dit credo de echo op de woorden 
van Jezus: ‘Ik ben de Opstanding en het 
Leven’. Dit zei Jezus uitgerekend rond 
het graf van zijn vriend Lazarus en Hij 
voegde de daad bij zijn woord: ‘Laza-
rus, opstaan, naar buiten komen!’

Samenvatting
We zetten met Pasen de klok vooruit, het wordt weer zomertijd. Ook onze HEER zet de klok vooruit: het oude 
is voorbij, een nieuwe tijd breekt aan. Maar wat merken we er van? Lijden en dood trekken zich immers niets 
aan van Pasen. We zitten nog zo vast in de oude tijd en lopen met de dood in de schoenen. Om Pasen echt 
te begrijpen moet je eerst luisteren naar wat Jezus gezegd heeft over zijn lijden, sterven en opstanding. Pasen 
is geen ‘toevalstreffer’ maar onderdeel van Gods grootse reddingsplan. Christus is wel gestorven, maar Hij is 
ook weer opgestaan. Het graf is leeg en Hij leeft! 

Zo zal Hij straks elk graf ruimen, ieder-
een identificeren en bij de voornaam 
roepen!
Aan deze kant van het graf zegt Hij van-
daag tegen ons, wat Hij tegen Marta 
zei:
‘Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer 
hij sterft en ieder die leeft en in mij gelooft 
zal nooit sterven. Geloof je dat?’  
(Joh.11: 25,26).
Pasen 2016: vergeet niet de klok vooruit 
te zetten. Stel je in op de zomertijd. 
Je hebt de klok van het nieuwe leven 
horen luiden. Met je opgestane Heer 
kom je aan de overkant. Straks komt de 
grote zomer. Zeker weten!

Ds. P. J. Trimp is predikant te Goes
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Opdracht
n	 	Leef vanuit hoop, van de opstanding van Christus. (1 Pet. 1:3)
n	 	Beleef de lijdenstijd bewust door een bijbelrooster te volgen gericht  

op het paasevangelie.

 
Stellingen
n	 	Wanneer je Pasen viert en leeft alsof Jezus niet is opgestaan, ben je een  

levende dode!
n	 	Door het kruis van Jezus word jij geboeid(t)!

Voor werkvormen: www.steunpuntbijbelstudie.nl

Hoofd Hart Handen

n	 	Wat zegt het jou, dat in de boeken 
van de evangelisten verwijzingen 
staan naar het Oude Testament?

n	 	Vergelijk de vier evangeliën, ontdek 
de hoofdlijn en benoem eens een 
paar verschillen.

n	 	Wat vind je van een vaste, 
gezamenlijke paasdatum voor alle 
christenen? Kijk dan ook naar de 
betekenis van het woord Pasen. 
Waar komt dit vandaan? 

n	 	Is Jezus opgestaan of opgewekt uit 
de dood? Maakt het verschil? Zie 
Johannes 20: 18 en Romeinen 4: 24.

n	 	Benoem het paasevangelie in 
de volgende bijbelgedeeltes: 
Openbaring 1:4-18, 7:9-17, 21:1-5.

n	 	Hoe zou je de opstanding van 
Christus kunnen verdedigen 
tegenover iemand die niet gelooft of 
er zijn sterke twijfels over heeft?

n	 	Boven het kruis hing een bordje 
met: Jezus, koning der Joden. Zou 
je daar nu van kunnen maken: 
Jezus, koning van alle christenen? 
En aanvaard je Hem ook zo, als 
jouw Koning? Of heeft één van de 
volgende synoniemen meer waarde: 
heerser, vreeemdeling, vriend, 
vluchteling?

n	 	Hoe sta jij tegenover een evenement 
als ‘de Passion’? Is dit een nieuwe 
manier van evangeliseren? Kijk eens 
naar Lucas 16:31. (Zie ook interview 
pag. 12.)

n	 	Jezus nodigt je elke zondag uit om 
zijn opstanding te vieren. Beleef 
jij de kerkdiensten op die manier, 
waarom zou je die uitnodiging 
willen afslaan?

n	 	De boodschap van Pasen; Jezus is 
onze redder, vind je ook terug in het 
ichtusvisje. Maak je gebruik van dit 
of een ander symbool, om je met 
Christus te identificeren?

n	 	Adam was de eerste vluchteling 
(Gen. 3:22-24) en Jezus niet de 
laatste (Matt. 2: 13-15). Bespreek de 
gevolgen van een niet geslaagde 
vlucht. Kijk je in dit kader met 
andere ogen naar de huidige 
vluchtelingen?

n	 	Benoem eens een aantal getuigen 
van Christus’ opstanding. Is 
het waardevol, zinvol, dat deze 
getuigenissen in de Bijbel staan?
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uItwerkIng  |  Peter Trimp

D e laatste week van voorbereiding 
noemen we de Stille Week, een 

tijd van bezinning en inkeer om bewust 
Pasen te vieren.
Die week is later uitgegroeid tot de 
veertigdagentijd, een vastentijd, ook 
wel genoemd de lijdensweken met zes 
lijdenszondagen.
Lijdenspreken kunnen te eenzijdig de 
aandacht op het kruis richten alsof wij 
nog voor Pasen leven. We volgen onze 
HEER die geleden heeft en gestorven is 
én op de derde dag is opgestaan.

Het is goed om persoonlijk en kerkelijk 
deze Stille Week bewust te beleven.
Zet alle gemeenteactiviteiten maar eens 
stil: geen vergaderingen of catechisaties 
enzovoort. 
Maak ruimte vrij om je te concentreren 
op de avondgebeden (vespers).
Hierbij helpt ook om enigszins te 

vasten: minder eten, geen alcohol, geen 
TV-prikkels.
Denk op stille zaterdag aan het stille 
graf waarin een groot geheim begraven 
ligt.
Door zo’n bewuste voorbereiding vier je 
Pasen anders en intenser.
Op Pasen verbreken we de stilte met 
een stralend Halleluja en Gloria!

Pasen
Het vrije paasweekend is goed voor 
een omzet van meer dan 800 miljoen: 

lekker eten, huis gezellig maken, nieuwe 
kleren.
Op die eerste paasdag kun je al vroeg 
opstaan om de opstanding te vieren. 
Een paaswake, een paasjubel of een 
‘Sunrise Experience’ op een begraaf-
plaats.
Trouwens, Pasen begon ook op een 
begraafplaats (zie Bijbelstudie), ook 
deze graven zullen open gaan. Kerk en 
kerkhof horen samen bij de opgestane 
HEER, de HEER van de doden en de 
levenden (vergelijk Rom. 14: 7-9).

Er komt een groot feest. Je hebt er zin in en gaat het goed voorbereiden.
Zondag 27 maart hopen we Pasen te vieren. Mooi om er als gemeente naar 
toe te leven.
Pasen is het oudste kerkelijke feest, dat de kerk al vanaf de 2e eeuw viert.
Rond dit ‘hoge feest’ hebben we ons kerkelijk jaar opgebouwd.

Wat doe je met 
Pasen

Pasen is nauw verbonden met het joodse Pesachfeest op 14 Nissan: 
de viering van de bevrijding uit Egypte.
We vieren het ook rond 14 Nissan, op de zondag na de eerste volle 
maan in het voorjaar.
Zoals Pasen altijd verbonden is met het joodse Pesach, zo ook de 
zondag met de sabbat.
Die eerste dag van de week vier je in het verlengde van de joodse sab-
bat, het vierde gebod: sta stil bij de grote daden van God. Onze God 
geeft leven bij schepping en bevrijding!
Ontdek bij het paasevangelie van Lukas de samenhang van de ze-
vende dag, de eerste dag en de derde dag (Luk. 23: 56b, 24: 1 en 7).

8

Kerkgangers zijn 
feestgangers



Vreugde van Pasen
Pasen kan extra feestelijk zijn: doop, 
belijdenis, muziek
Groet elkaar met de paasgroet: de Heer 
is werkelijk opgestaan! Halleluja! 
Ontdek het stralend wit, de liturgische 
bloemstukken, al dan niet met een 
brandende paaskaars: de intocht van 
het Licht!

Pasen geeft kleur aan de zondagen 
daarna. Vijftig dagen tot en met Pink-
sterfeest, naar de joodse telling de 
periode van Pesach tot het Wekenfeest 
(Lev. 23: 15,16).
Nog mooier is het om door te tellen 
tot de zondag na Pinksteren: het feest 
van de drie-ene God. Zo houden we de 
vreugde van Pasen vast en aanbidden 
we onze God.

Elke zondag Pasen! 
Hoe extra en speciaal is deze ‘grote’ 

doe jij met Pasen? Ik vraag liever: wat 
doe jij met elke zondag? Zouden we de 
zondag niet anders gaan zien en meer 
waarderen wanneer we bewuster samen 
vieren dat onze Heer is opgestaan?
Daar is die eerste dag van de week voor 
bedoeld, om anders naar je leven of 
lijden, naar je drukte en taken te kijken.
Je staat onderweg even stil om je 
te richten op de bestemming van je 
levensreis.

Wat doe je met 
Pasen

paasviering! Beperk het niet tot dat ene 
feest.
Je gaat het dan isoleren ten koste van 
de andere zondagen.
Voordat de jaarlijkse paasviering kwam 
was er al de wekelijkse paasviering.
Pasen op de eerste dag van de week 
een mooi begin van elke week! Je kunt 
pas goed Pasen vieren dankzij die an-
dere zondagen. Noem het klein Pasen, 
maar toch: elke zondag is het raak! Wat 

Joodse begraafplaats, Praag
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Feest
Elke zondag kom je met de anderen 
samen bij Jezus. Hij staat je op te 
wachten en heet je hartelijk welkom. 
Genade en vrede van Hem, de ‘Eerst-
geborene van de doden’. Laat dat maar 
binnenkomen. Onze levende HEER legt 
contact met ons en gaat met ons mee 
de nieuwe week in,
Beleef de waarde van Jezus’ opstanding 
in drie sterke punten (zondag 17 HC):

1. ik mag met een schone lei beginnen: 
mijn zonden zijn vergeven, mijn 
onbetaalde rekening is vereffend aan 
het kruis. Met Jezus’ graf als bewijs 
van betaling.

2. ik mag hier en nu een nieuw leven 
beginnen. Door de opstandings-
kracht van mijn Heiland gaat het 
met mij ook weer de goede kant op!

3. ik krijg uitzicht op mijn eigen op-
standing met uitzicht op net zo’n 
gaaf lichaam als Jezus nu al heeft.

Waar je ook kijkt, overal is Leven. Zo 
viert onze levende HEER met ons het 
feest van het Leven. Elke zondag mag ik 
dat vieren. Dat wil je toch niet missen, 
wanneer Hij je er speciaal voor uitno-
digt?!

Eeuwige vreugde
Elke zondag krijgt Pasen een vervolg: 
het leven gaat verder.
We mogen opgewekt leven met onze 

HEER al ervaren we dat lang niet altijd 
zo.
We vergeten nogal eens op zondag 
de link te leggen met onze opgestane 
HEER. Ons geloof zit niet altijd op dit 
niveau. We kunnen de overstap van 
dood naar leven zo moeilijk meemaken. 

Sleur sleurt ons mee naar het dood-
gewone leven zodat je de waarde van 
de ontmoeting met de Levende in de 
eredienst mist. Je leert het nieuwe leven 

oefenen en je mag hier en nu al de eeu-
wige sabbat beginnen (zie Zondag 38 
HC). Het geeft mij een heerlijk gevoel 
van eeuwige vreugde (zie Zondag 22 
HC).
Kerkgangers zijn feestgangers. Je gaat 
van de eerste dag naar de laatste dag. 
Elke zondag mag je bewust en gelovig 
het allergrootste feest voorbereiden. 
Die grote dag komt steeds dichter-
bij (zie Rom. 13: 11-14; Hebr. 10: 25). 
Vandaag samen zingen is alvast samen 
oefenen voor de grote uitvoering straks.
Op de reünie van alle heiligen verbon-
den met Christus als stralend Middel-
punt.
Wat zal dat een feest worden!

Ds. P.J. Trimp is predikant te Goes

Samenvatting
Bereid je bewust voor op Pasen: sta stil bij de betekenis van het lijden 
en sterven van Jezus. Dan kun je op Pasen de stilte verbreken met 
een stralend Halleluja en Gloria! Hoe extra en speciaal het jaarlijkse 
paasfeest ook is, beperk het niet tot dat ene feest. Let op de link met 
de wekelijkse paasviering: elke zondag wordt immers het feest van 
Christus’ opstanding en van onze verlossing gevierd. Die eerste dag 
van de week is bedoeld om anders naar je leven of lijden, naar je 
drukte en taken te kijken. Sta daar onderweg maar regelmatig bij stil.
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We vergeten nogal 
eens op zondag de 
link te leggen met 
onze opgestane Heer



Avondmaal
De tafels staan al klaar wanneer wij binnenkomen,
de stoelen zijn er rondom neergezet.
De koster heeft wat bloemen meegenomen,
op iedere tafel staat een klein boeket.

Het is toch ook een feest, te mogen eten
dit brood; te mogen drinken van de wijn,
opdat wij niet en nooit zouden vergeten
dat wij door Jezus’ bloed voorgoed verlosten zijn.

Wij hebben niets om aan de Heer te geven,
alleen een hart dat zwaar van zonden is.
Maar ook een dankbaar hart, dat klopt van leven,
en door zijn bloed met God verbonden is.

Enny IJskes-Kooger
Uit: ‘Windveren’
Buijten en Schipperheijn



‘Alles komt bij elkaar’
Rob Meijer (55), musicus, woont in Leusden samen met Renate. 
Opleiding Conservatorium: Arnhem piano, Utrecht koordirectie. Master: 
koordirectie uitvoerend musicus bij Joop Schets in Gorkum.
Rob is voor 100 % beroepsmusicus, is dirigent van COV Steenwijk, het 
Oratoriumkoor ‘De Lier’ en het Leusder Mannenkoor. Met zijn Stichting 
Eemlandmuziekproject organiseert hij concerten op projectbasis. Grootste 
hobby: koken.

Er is geen enkel land ter wereld, zelfs Duitsland niet, waar zo vaak de Matteus-
passion wordt uitgevoerd als in Nederland. Wij zijn echt een Matteusland. 
Misschien doordat de Bachvereniging sinds de jaren ‘20 begonnen is met de 
uitvoering in Naarden en dat het zich als een olievlek heeft uitgebreid. Tientallen 
componisten hebben zich met passionen bezig gehouden, maar in Nederland is 
Bach het meest bekend geworden.

“H et verschil tussen een passion 
en een oratorium zit hem hier-

in,” doceert Meijer “dat een passion 
het lijdensverhaal van goede vrijdag 
vertelt, zoals dat is opgeschreven door 
de evangelisten Matteüs, Marcus, Lu-
cas en Johannes. Een Oratorium is een 
verhaal over een bijbelgedeelte, meestal 
uit het Oude Testament, zoals Jefta, 
Judith en Elias. 
Bach heeft ook een paasoratorium 
geschreven. Dat heet dan een 
oratorium, maar het is eigenlijk een 
heel lange cantate van bijna drie 
kwartier. Ook in andere cantates 
wordt het paasevangelie gebruikt, 
die zijn wat compacter dan het 

lijdensverhaal. De Goede Vrijdag, 
het lijden, lijkt belangrijker dan de 
wederopstanding. Ik weet niet hoe 
dat zit, het heeft met de Lutherse 
liturgie te maken, maar daar ben ik 
niet zo in thuis. De Matteuspassion 
is het meest uitgebreid, de kortste is 
de Marcuspassion, het evangelie van 
Marcus is kort. Daartussenin zitten 
Lucas en Johannes.”

Regelen
“In de tijd van Bach was het mode om 
met een heel groot koor te beginnen 
en te eindigen. Later veranderde 
dat en werd het beperkt tot een 
openings- en een slotkoraal. Maar 

de opbouw, het bijbelverhaal verteld 
door een evangelist, afgewisseld met 
aria’s en koralen, waarbij het volk 
beschouwend bezingt wat net in de 
tekst behandeld is, dat komt in al die 
passionen terug.” De verschillende 
onderdelen, het orkest, de solisten 
en het koor moeten uiteindelijk een 
geheel gaan vormen. De COV Steenwijk 
repeteert het koorgedeelte iedere week 
op maandagavond. De solisten en 
het orkest, professionals die worden 
ingehuurd, bereiden zich thuis voor. 
En dan, pas op het allerlaatst, komt 
alles bij elkaar. “De gebruikelijke gang 
van zaken is dat wij dat in één repetitie 
allemaal bij elkaar zien te vegen om 
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‘Alles komt bij elkaar’

Zoals bij alle koren heeft ook deze COV te maken met vergrijzing en het 
is vooral moeilijk mannen binnen te krijgen en te houden. Vandaar dat 
er steeds meer wordt geïnvesteerd in educatie om er meer mensen bij 
te betrekken. Velen weten vaak niet meer wat zingen en muziek maken 
eigenlijk is en dat is jammer. Het mooiste is als je er mee opgroeit.

er dan iets heel moois uit te laten 
komen,” verzucht Meijer. “Het is veel 

te weinig tijd, idioot natuurlijk, maar 
dat heeft alles te maken met geld. 
Orkesten, zoals het Gelders Orkest of 
het Concertgebouworkest repeteren een 
week lang, iedere dag minstens 3 ½ uur 
voordat ze het uitvoeren.

De meeste koren maken gebruik 
van een impresario, dat is duur, 
maar ook veilig. Deze regelt dan ook 
alles. Solisten worden ingehuurd en 
als er iemand uitvalt dan moet hij 
vervanging regelen. Als je toch direct 
met een solist zaken doet kun je in het 
contract opnemen dat die dan zelf voor 
vervanging dient te zorgen.” 

Johannespassion
Bij de COV Steenwijk staat voor 
19 maart de Johannespassion op 
het programma. Daarin zijn ze 
gespecialiseerd. De Matteuspassion 
is dubbelkorig, dat betekent dat je er 
een heleboel projectleden bij moet 
zien te krijgen en ook dat is weer 
duur. “De Johannespassion, ook van 

Bach, is voor een koor eigenlijk veel 
spannender, want je hebt veel meer te 
doen en het niveau is veel hoger. De 
Matteuspassion is als compositie weer 
complexer, voor dirigenten ook lastiger 
uit te voeren.
Omdat het Johannesevangelie 
zakelijk is en het lijden en de emotie 
er nauwelijks in voor komen is de 
toon ook anders. Jezus weet wat hem 
te wachten staat, maar hij heeft al 

overwonnen. En dat is wat er van de 
eerste maat van afstraalt. Dat kan 
Bach als geen ander! Terwijl het in de 
Matteuspassion veel meer gaat over 
het lijden, de bange Jezus, die staat te 
trillen van angst, komt dat bij Johannes 

Waarbij het volk 
beschouwend bezingt 
wat net in de tekst 
behandeld is 

De Johannespassion, 
ook van Bach, is voor 
een koor eigenlijk 
veel spannender
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niet voor. En daarin is de muziek ook 
anders, directer, rationeler.”

Parodietechniek
Tenslotte komt The Passion van de 
KRO/EO ter sprake. 
“Ik vind het prachtig. Het vervult een 
bepaalde behoefte bij niet-kerkelijke 
mensen of bij mensen die om wat voor 
reden dan ook de kerk hebben verlaten; 
zij voelen zich er bijzonder bij thuis.
Het raakt natuurlijk een heel andere 
doelgroep, omdat het eigenlijk 
popliedjes zijn waarop een andere 
tekst is gemaakt. Daar wordt dan een 
compilatie van gemaakt waarin de 
passie wordt weergegeven. Ik vind het 
prima, als je daarmee mensen kunt 
bereiken, waarom zou je het dan niet 
doen? Die oude componisten deden 
vroeger precies hetzelfde, dat was heel 
gewoon in die tijd. Parodietechniek, 
heet dat. Vooral Händel was daar een 
meester in.”

Meezingen
De Christelijke Oratorium Vereniging 
Steenwijk e.o. bestaat sinds 1947. Er 
wordt uitsluitend religieuze muziek 
gezongen, dus passionen, oratoria, 
missen en requiems. 

Enthousiast vertelt Rob over 
een kinderproject in De Lier, 
gekoppeld aan een uitvoering van 
het Weihnachtsoratorium waarbij 
alle leerlingen van groep 6 van de 
basisscholen van De Lier betrokken 
zijn. Op school leren zij fonetisch Duits 
en dan mogen ze een aantal koralen 
meezingen in een gecomprimeerde 
versie. Het gaat niet om prestatie, maar 
om beleving. Om kinderen meer te 
betrekken bij klassieke muziek; te laten 
ervaren dat het niet iets is voor oude 
mensen, niet moeilijk en zwaar, maar 
dat het vooral heel erg leuk is. 

In Steenwijk gaat Meijer 
meezinglezingen houden. “Ik vertel 
iets over een bepaald werk en een 
componist, heb er een ensembletje en 
solisten bij, die het eerst laten horen. 
Daarna mogen de mensen meezingen, 
ieder op eigen niveau. Het is geen 
concert en het is ook geen repetitie; 

ook hier gaat het erom dat je het beleeft 
en dat je bij het verhaal betrokken 
wordt.”

Wil je meer weten of een lezing of 
concert bijwonen, kijk dan op: www.
eemlandmuziekproject.nl/meezinglezing 
en www.covsteenwijk.nl.

weet-je

Als je een Weet-je voor ons hebt dat ook voor anderen belangrijk kan zijn, stuur het dan naar redactie@bijbelstudiebond.nl.

Zouden engelen als zoetige, mollige jongetjes, zoals 
ze vaak worden afgebeeld, een stel stoere Romeinse 
soldaten op wacht bij Jezus ‘ graf op de vlucht hebben 
gejaagd? Ik geloof er niets van. Ds. G. Gunnink laat 
vanuit de bijbel zien dat we bij engelen dan ook meer 
moeten denken aan strijdbare legermachten, die 

een zware geestelijke strijd te voeren hebben. Met 
gemeenteschets 9 over Engelen en demonen kun je als 
gemeente, wijk of vereniging duiken in de werkelijkheid 
achter de strijd die we dagelijks te voeren hebben. 
www.steunpuntbijbelstudie.nl

Het gaat niet om 
prestatie, maar 
om beleving
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Truus van der Laan-Barnhard 
uit Veenendaal is huisvrouw 
en moeder van vier volwassen 
kinderen en oma van zes 
kleinkinderen. Ze schrijft al 
zo’n 45 jaar als liefhebberij.

Bach en Pasen

truus

Ze komen luidruchtig binnenvallen in een windvlaag van regenjassengeur 
en vrolijkheid. “Hoe heet die vreselijke muziek waar u naar luistert?” vraagt de 
tienjarige jongen. “Oh, dat is van Bach”, zeg ik. “Mooi hè?”

A an zijn gezicht te zien, valt dat nog 
zwaar tegen. “Had hij ook een voor-

naam”, vraagt zijn jongere zusje. “Hij 
heette Johann Sebastiaan”, antwoord 
ik. Dat levert een enorm gegrinnik op. 
Sebastiaan! Die kennen ze als de spin 
uit het versje van Annie Schmidt. Ze 
vragen zich af, of Bachs moeder hem 
thuis Hans Bas noemde. Of nog grap-
piger: Joh Seb. Ik protesteer. Met zo’n 
naam wordt hij meteen gedegradeerd 
tot derderangs rapper. 

Dit vraagt om een flinke dosis cultuur, de 
huiskamercursus Bach voor beginners. “ 
Zijn eerste vrouw stierf”, doceer ik. ‘Hé, 
net als de spin Sebastiaan’, reageert de 
cursist. ”Bach hertrouwde en kreeg in 
totaal zelfs twintig kinderen.” ‘Wow zeg, 
dat is bijna twee elftallen.’ “Vader Johan 
S. moest keihard werken om dat enorme 
gezin te onderhouden. Hij heeft miljoe-
nen noten opgeschreven. Nootje voor 
nootje, allemaal zonder computer.” 
Ha, nu heb ik hun aandacht. 
 Geen elektronisch leven? 
Dat hakt er stevig in. 

“Bach was een geniale, wat lompe man. 
Hij heeft veel verdriet gekend en zelfs 
tien kinderen moeten begraven.” Dat 
raakt ze toch wel. Ze weten nog hoe 
pijnlijk verdrietig de dood van hun hond 
was. ‘Geloofde hij in God?’ vraagt het 
meisje bedremmeld. “Gelukkig wel. 
Hij heeft heel veel religieuze muziek 
geschreven. Hij leefde zo’n driehonderd 
jaar geleden en nog steeds vinden men-
sen troost bij zijn muziek. Onderaan 
schreef Bach altijd heel bescheiden als 
het klaar was: S.D.G. Soli Deo Gloria, al-
leen God de eer.” Daarvan zijn ze onder 
de indruk. Stel dat de juf dat onder hun 
rapport zou zetten. Of dat de chirurg 
een S.D.G. pleister over het verband 
zou plakken na een moeilijke operatie.
 In de week vóór Pasen worden in het 
hele land de passiewerken van Bach 
uitgevoerd. 

Een schilder heeft eens gezegd: 
kijken doe je met je ogen, zien doe je 
met je ziel. Bij Bach ontkom je er niet 
aan: horen doe je met je oren, luisteren 
met je hart. 

luisteren 
met je hart
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Het boek Handelingen vertelt dat 
de groep eerst vergaderde in een 

bovenverblijf in Jeruzalem. Misschien 
dat ze op sabbat naar de tempel gingen 
en zondags de opstanding van hun 
HEER herdachten, waarbij ze ook het 
Avondmaal vierden. Ook Pinksteren 
viel op de eerste dag de week. Petrus 
en Jakobus in Jeruzalem en Paulus in 
Efeze gingen eerst naar de synagoge. 
Maar in de brief aan de Hebreeën 
wordt opgeroepen wel de eigen 
samenkomsten te bezoeken. Paulus 

preekte in Troas op zondag. Johannes’ 
Openbaring begon op de eerste dag 
van de week. Dit zijn aanwijzingen 
dat de eerste christenen de gewoonte 
kenden om op zondag bijeen te 
komen. In de bijbel staat echter geen 
rechtstreeks gebod voor het houden 
van de zondag. Wel het gebod tot 
het houden van de rustdag. God zelf 
rustte op de zevende dag. Velen zien 
de rustdag, zoals in het vierde gebod 
genoemd, dan ook als een door God 
gegeven gebod.

In het Romeinse rijk bestond echter 
geen vrije zondag. Misschien viel 
Eutyches wel uit het raam tijdens Pau-
lus´ lange preek, omdat hij hard had 
gewerkt. Er kwamen nieuwe afspraken 
over de omgang met de niet-joden, de 
besnijdenis, de sabbat, de wetsvoor-
schriften en de Avondmaalsviering. De 
diensten leken op die in de synagoge: 
lezingen, preken, zingen en bidden. 
Paulus’ zendingsreizen leidden tot het 
ontstaan van steeds meer gemeenten 
in het Romeinse rijk. Er was vanaf het 

Zondag Opstandingsdag
Joden vieren nog steeds de sabbat, de meeste Christenen houden de zondag als dag 
van de HEER in ere. Ze gaan naar de kerk, rusten van hun dagelijks werk en zoeken 
elkaar op.
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begin sprake van een kerkverband. 
Joden uit de synagoge maakten het de 
boodschappers en bekeerlingen vaak 
lastig. Dat zal tot scheiding geleid heb-
ben. 

Na de dood van de apostelen kwam de 
kerk in een nieuwe fase. Het grote ver-
haal van de overgeleverde kennis van 
Jezus’ leven, sterven en opstanding, 
zo tussen de jaren 70 en 100, werd op 
schrift gezet. De brieven van de aposte-
len bleven bewaard. De leerlingen van 
de apostelen werden leiders in de plaat-
selijke kerk. De kerken moesten zich 
verzetten tegen allerlei dwaalleer. In het 
jaar 135 werden Jeruzalem en de tempel 
verwoest en was er van een band met 
dat verleden geen sprake meer. 

Brieven en geschriften in de tweede 
eeuw spreken over de zondag als de 
dag waarop de gemeente bijeenkwam. 
Bekend is Barnabas die schreef dat de 
sabbat zijn functie had verloren. De 
christenen vierden volgens hem de 
‘achtste dag’, waarop de opstanding 
werd herdacht. Justinus de Martelaar, 
apologeet annex geloofsverdediger, 
schreef omstreeks dezelfde tijd dat 
christenen op de eerste dag bij elkaar 
kwamen. Er bestaat verschil onder 
geleerden of de christenen zoveel mo-
gelijk rustten of de zondag als gewone 
werkdag zagen. Her en der in het rijk 
werden christenen vooral in de derde 
eeuw trouwens kortere of langere tijd 
vervolgd. 

Basis voor de zondag is Jezus’ opstanding op de eerste 
dag van de week. Dat is de grootste gebeurtenis die in 
de geschiedenis van de mensheid heeft plaatsgevonden. 
Jezus verscheen die dag aan Maria van Magdala, aan de 
Emmaüsgangers en aan meerdere discipelen. Een week 
later verscheen Hij nog eens. Op de eerste dag van de week 
moesten de gaven thuis worden ingezameld. 

In het jaar 313 vaardigde keizer Con-
stantijn het edict van Milaan uit dat alle 
godsdiensten vrijheid bracht. Daarbij 
hoort het verhaal van de overwinning 
op keizer Maxentius bij Rome in dat 
jaar. De God van de christenen zou 
hem een kruis hebben laten zien en 
hem hebben toegesproken ‘in dit teken 
zult gij overwinnen’. Hij gaf met deze 
verordening ook christenen vrijheid 
van godsdienst. Zelf bleef hij tot op zijn 
sterfbed opperpriester van de zonne-
cultus. In 321 na Christus stelde hij de 
‘zon’dag als rustdag in voor het gehele 
West-Romeinse rijk . Opportunisme 
zou hem niet vreemd zijn: de christe-
nen werden een steeds grotere groep 
in zijn rijk en ze kwamen ook in hogere 
kringen voor. Christenen (ooit een 
scheldnaam) ervoeren het een enorme 
verandering: van vervolgd en onder-
geschikt naar plotseling vrij. Vanaf het 
begin bemoeide de keizer zich intensief 
met het kerkelijk leven en legde hij het 
concilie van Nicea zijn wil op. 80 jaar 
later werd het christendom zelfs staats-
godsdienst. 

De zondagsrust, zoals die in Nederland 
de afgelopen eeuwen gold, is uniek. 
Tegenwoordig is er veel over te doen. 

Gereformeerde synoden hebben uitge-
sproken dat de opvatting dat de zondag 
niet is gegrond op een goddelijk gebod 
‘niet te veroordelen’ is, maar dat het 
vierde gebod niet buiten werking is 
gesteld. Nu speelt het opheffen van de 
winkeltijdenwet, waarbij openstelling 
van winkels op zondag steeds norma-
ler wordt. Zo wordt de zondag als een 
gewone werkdag beschouwd. 

Een vrije zondag voor iedereen is een 
wapen tegen de 24/7 economie die 
gezamenlijk kerkbezoek, familiebezoek, 
ontspanning en dergelijke mogelijk 
maakt. De vraag is: hoe gaan christe-
nen zelf om met de zondagsrust?

Joke Heijs heeft geschiedenis gestudeerd 
en woont in Zwolle 

Basis voor de 
zondag is Jezus’ 
opstanding

De zondag als de dag 
waarop de gemeente 
bijeenkwam
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verBeeldIng verwoord | Ludie Gootjes

Pasen/Pinksteren’ 2007, Gerda Smelik, 160 x 160 Acryl op doek, papier, goud, pen, lijm

Drie detail foto's
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Feest

Wat op het eerste gezicht opvalt bij dit schilderij is het 
rechte, geordende lijnenspel, waarmee een kruisvorm 
weergegeven wordt. Omdat Gerda haar inspiratie zoekt 
in Middeleeuwse kunst heeft haar werk een beperkte 
ruimtesuggestie en bevat het decoratieve elementen. 
Gerda Smelik vertelt: “Het rechte en het geordende 
staan voor de gave, volmaakte wereld die door Christus’ 
opstanding mogelijk is geworden.

Naast het lijnenspel kent het schilderij een tweede 
hoofdelement: een eeuwig groene boom, de Messiaanse 
boom van leven. Als je het werk van dichtbij bekijkt zijn 
afbeeldingen van mensen te zien. In de blaadjes van 
de boom zijn allemaal gouden baby’tjes afgebeeld. Zij 
symboliseren het nieuwe leven en de nieuwe hoop. De 
kleur rood verwijst zowel naar het bloed van Christus als 
naar het pinkstervuur.”

Feesten van zichtbare wonderen. 
Pasen. We zien zichtbaar lijden. Zelfs een dode  

Jezus. Een Zoon die de wil van de Vader doet. (Matth.26: 39 en Luc.23:46) 
Hoe kunnen we dit begrijpen als wonder van dood dat nieuw leven en nieuwe hoop geeft?
Opstanding. We zien een levende Jezus. Wandelen, eten, praten, vertellen, uitleggen. (Joh.20 en 21)
Hemelvaart. We zien Jezus naar de hemel gaan.
(Luc. 50 en 51)
Pinksterfeest. We zien tekenen van de Geest. Vuur en vlammen. (Hand. 2)
Opstanding uit de dood. Opvaren naar de hemel. Uitstorting van de Geest. Zichtbare wonderen.

Hoe kunnen we deze tekenen begrijpen? Hoe kunnen 
we deze wonderen ontvangen? Wat betekenen ze voor 
mij? Het schilderij van Gerda Smelik laat ons daar iets 
van zien. 
Binnen de protestantse liturgie is er meer aandacht 
voor het oor dan voor het oog. Beeldende kunst 
heeft zelden een plek in de liturgie. Dat was voor 
Gerda Smelik een motivatie om vier schilderijen te 
maken. Schilderijen die niet alleen als autonome 
kunstwerken kunnen fungeren, maar ook een plek in 
een kerkgebouw en in de liturgie kunnen hebben.
Als thema koos Gerda ervoor om de hoofdmomenten 
uit het kerkelijk jaar in beelden weer te geven: Advent, 
Kerst, Veertigdagentijd en Pasen/Pinksteren. In de 
beelden wordt gebruik gemaakt van symboliek uit de 
christelijke kunsttraditie. Met name de miniaturen en 
schilderijen uit de Middeleeuwen vormen een bron van 
inspiratie voor het werk van Gerda. Door elementen 
hieruit te combineren met hedendaagse beeldtaal 
ontstaat een nieuwe zeggingskracht.

“Ik realiseer me dat kunst in een kerkgebouw nadrukkelijk aandacht vraagt en dat het zelfs uitspraken 
doet. Mensen worden misschien geraakt op plaatsen waar ze kwetsbaar zijn. Er kunnen reacties 
zijn van harmonie en eensgezindheid maar ook van botsing en conflict. Het is belangrijk dat een 
kunstwerk een wezenlijke rol in de eredienst speelt en niet blijft steken in versiering. Kunst laat iets 
van Gods bemoeienis met mensen zien wat niet in woorden te vatten is.” Gerda Smelik studeerde 
beeldende kunst en vormgeving aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle. Het thema 
van haar afstudeerproject was 'Het kerkelijk jaar in beeld'.

Het schilderij opent mijn ogen opnieuw voor de zichtbare wonderen van het paas en pinksterfeest. 
En ik dank God voor zijn bemoeienis met mijn leven.

Ludie Gootjes-Klamer woont in Zwolle en is naast beeldend kunstenaar Master of Education in Arts
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hulp in de betekenis van het woord, die 
wel drie betekenissen aan dit begrip 
geeft. Een arkeneel of arkenijl is (1) een 
gemetselde dakkapel, een zolderkamer-
tje met overstek, (2) een bocht in het 
korenvak in een schuur, dienend om 
aan de omloop van het dorsblok ruimte 
te laten en (3) een uitstekende balk om 
goederen op te hijsen.

De term arkeneel slaat ook op een 
uitbouwsel bovenop een kasteel- of ves-
tingmuur, om verder te kijken. Je zou 
het als een wachttoren of uitkijktoren 
kunnen omschrijven. Een plek om uit te 
kijken, een verhoging waarbij je de ho-

PlatIna | Frits Tromp

I n dit eerste artikel wil ik stilstaan 
bij het arkeneeltje. Een opmerkelijk 

woord, dat we tegenwoordig niet meer 
gebruiken in het dagelijks leven. Het 
is geen woord uit de Bijbel – geen tale 
Kanaäns, evenmin een naam van een 
historisch figuur. Toch heeft dit woord 
jarenlang het blad geopend.

Arkeneeltje
Arkeneeltje werd namelijk genoemd 
in de rubriek van de voorzitter: 'Kijkje 
uit mijn arkeneeltje'. Veel duidelijkheid 
geeft deze titel misschien nog niet, 
hoewel de combinatie van de rubriek 
en voorzitter wel richting aangeeft. 
Blijkbaar is het geen vreemde combi-
natie, dat de president van de Bijbel-
studiebond een blik werpt vanuit het 
arkeneeltje.
Gelukkig biedt de Dikke Van Dale goede 

Jacko Holtland | al wat ademt

De Gereformeerde Bijbelstudiebond bestaat dit jaar 
zeventig jaar. Een mooie leeftijd voor een organisatie. 
Parallel aan de jaren van de Bond, bestaat ook het 
blad WegWijs dit jaar dus zeventig jaar. In de afgelopen 
zeven decennia is een groot archief opgebouwd. 
Een groot en rijk archief, waar we veel in kunnen 
terugkijken. In het komende kalenderjaar zal ik in elk 
nummer van WegWijs een onderwerp uit de afgelopen 
zeventig jaar onder de loep nemen.

Een kijkje vanuit 
het arkeneeltje

rizon kan zien. Vanuit de arkeneel biedt 
het een overzicht voor - in dit geval - de 
voorzitter.

Vooruitzicht
Niet per definitie een bijbels beeld, een 
arkeneel. Maar een bijbelse waarde kan 
wel degelijk gegeven worden aan dit pa-
rool. Al associërend zie je Mozes staan 
op de berg Nebo, vanwaar hij het land 
Kanaän ziet – het land waar hij zelf niet 
in mag, maar waar de man naar Gods 
hart wel het volk Israël naar toe heeft 
geleid. Of neem de wachttoren uit de 
profetie van Jesaja, waarbij de wachter 
de val van Babel aankondigt.
Een arkeneel is dus een plek van hoop, 
van vooruitzicht. Je staat op deze 
positie, je overziet het geheel van wat 
is geweest en van wat nog komt. Geen 
slechte naam dus voor een rubriek van 
de voorzitter. 

Arkeneeltje

Dit is het eerste artikel in de 70e jaargang van WegWijs. Uiteraard mag 
u meedenken met de volgende onderwerpen. Bent u bijvoorbeeld lid 
geweest van de afzonderlijke mannen- en vrouwenbonden? Herinnert 
u zich de Bondsdagen nog en wilt u daarover vertellen? U kunt me 
bereiken via mijn mailadres f.tromp@bijbelstudiebond.nl

Aan jubilea worden traditioneel 
allerlei materiële eigenschap-
pen toegekend. Niet zo  bekend 
is het platina jubileum: 70 jaar. 
Platina is buigzaam en kneed-
baar (en is goed bestand tegen 
corrosie en oxidatie). De goede 
bestendigheid en de stabiele ei-
genschappen zijn opmerkelijk. 
Omdat het onschadelijk is voor 
mensen en niet snel dof wordt, 
is het zeer geschikt om juwelen 
van te vervaardigen. 
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PlatIna | Frits Tromp

Voor deze tjiftjaf zal het een benauwd 
avontuur zijn. Als er niet binnen een 
paar uur iemand komt om hem te 
bevrijden, zal hij dood gaan. 
Als er een hand komt om de vogel uit 
het net te peuteren, is dat het begin van 
de bevrijding. Nog even een ring om, 
dan opent zich de hand en de ruimte. 
Vrij! Ontsnapt!

Dit voorbeeld gebruikt David in Psalm 
124. Het staat vaker in de Bijbel. Vooral 
in de psalmen. Psalm 91 bijvoorbeeld. 
‘Hij bevrijdt je uit het net van de vogel-
vanger.’
Vogels vangen hoorde bij het leven in 
Israël. Toen wel voor consumptie. Dus 
had de vogel nog meer reden om dank-
baar te zijn bij ontsnapping. Bijna dood 
gemaakt, en toch leef ik!

Jacko Holtland | al wat ademt

Ontsnapt…
Kort geleden mocht ik mee om vogels te vangen. Niet voor de consumptie, 
maar om ze te ringen en te wegen. In de duinen bij Castricum staan vangnetten 
opgesteld. Als het niet waait is zo’n net voor een vogel bijna onzichtbaar, en vliegen 
ze er zomaar in. En ze komen er niet meer zelf uit. Kijk maar naar de foto.

Die vogel dat ben ik. Ik ben er zelf 
ingevlogen. In het net. De val, net niet 
doorzien.
Toch ben ik vrij. 
En dat is alleen aan God te danken die 
met zijn genadige hand mij uit het net 
heeft gehaald. 

Net op tijd. Zijn hand heeft zich ge-
opend en mij vrijheid gegeven. 
De ultieme vijand wilde mij consume-
ren.
Hoe nietig zijn we ten opzichte van zijn 
kracht. Als een vogeltje van 5 gram in 
een sterke mannenhand. 

Maar God zij dank door Jezus Christus 

zeg ik: Hij heeft voor al mijn zonden 
volkomen betaald en mij uit alle heer-
schappij van de duivel verlost 
(Zondag 1 HC). 
Hij heeft me bevrijd en daarom ver-
wacht ik altijd Zijn hulp in nood.
En zeg daarom: Onze hulp is in de naam 
van de HEER. (Ps.124: 8)

Ds. J. Holtland is predikant 
te Veenendaal-Oost

Die vogel dat ben ik

wij zijn als een vogel ontsnapt 
uit het net van de vogelvangers 
(Ps. 124:7)

tjiftjaf in net en goudhaantjes
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Charlotte Scholtens - de Vries, Toos Slot – van der Woerd en Frits Tromp

Jezus leven

Boeken

Henk Stoorvogel, Jezus leven, volgen in het ritme van de Rabbi, 2015, 
Voorhoeve, Utrecht, ISBN 9789029723794, 256 pag., € 17,99

Stoorvogel is voorganger van de vrije 
evangelische gemeente in Zwolle. 

Hij heeft zich in het leven van Jezus 
op aarde verdiept. Hij beschrijft zijn 
doop, zijn contact met mensen, de vele 
wonderen, alles komt aan de orde in dit 
boek. Al lezende voel je dat de auteur 
betrokken is op Hem. Henk Stoorvogel 
is in Israël geweest en deed onderzoek 
naar de joodse cultuur. Verder vergelijkt 
hij regelmatig de evangeliën met elkaar.
Aan het eind van het boek, aan het 
eind van Jezus' leven op aarde, voel je 
de spanning: hoofdstuk 12: de laatste 
week, hoofdstuk 13 de laatste dag. Ik 
vind het moedig dat iemand het aan-
durft het lijden van de Here Jezus zo 
persoonlijk te maken en zo dichtbij te 
brengen.

Vaak las ik dingen die mijn ogen open-
den: bijvoorbeeld dat de verheerlijking 
op de berg plaats vond nabij Caesarea 

In maart 2015 verscheen dit boek over het leven van 
Jezus. Maar het gaat ook over het leven van ons, 
we moeten en willen Hem volgen. Het boek is een 
aansporing om na te denken over hoe we Hem willen 
volgen, over hoe we steeds meer gaan lijken op Hem. 
Wat is er zo bijzonder aan Hem dat vele mensen Hem 
volgden vanaf het begin van zijn leven op aarde? En 
twintig eeuwen later zijn er nog duizenden die Hem 
willen volgen.

Filippi: een plaats die juist slecht be-
kend stond.
Ook de verschillende manieren van 
kruisigen worden uitgelegd. 

Helaas heb ik ook meerdere keren 
gedacht: klopt dit? 
Bijvoorbeeld: “Johannes had er  
moeite mee om zijn familielid Jezus te 
dopen” en “De heimwee naar de tijd 
van koning David was zo sterk, dat elke 
Joodse vader wanneer hij een zoon 
kreeg naar buiten rende en luid riep: 
David! David!“ 

Op taalkundig gebied vind ik het soms 
storend dat er vaak wat lange zinnen 
zijn met weinig komma’s.
Enkele keren worden uitdrukkingen 
gebruikt waarbij ik me niet veel kan 
voorstellen, zoals “goddelijke” lente en 
“Jezus had laserfocus”.

Storend, oneerbiedig, vond ik dat, waar 
de opstanding beschreven wordt, er 
staat: “Zondagochtend was Hij bij het 
krieken van de dag al gevlogen”.

Al met al het lezen waard. Mooi is dat 
achterin het boek bronvermeldingen 
staan waarin je soms teksten erbij kunt 
zoeken en nalezen. Echt leerzaam.
(TSW)



In het najaar van 2015 verscheen de Jezus-trilogie van Jos 
Douma opnieuw. De trilogie bestaat uit de boeken Jezus 

ontdekken, Jezus aanbidden en Jezus uitstralen. Eerder afzon-
derlijk van elkaar gepubliceerd, maar zijn in de facelift als tri-
logie verschenen. Ze zijn niet in één band verschenen, maar 
ook in de herziene uitgave als drie gescheiden boeken. Op 
deze manier blijven de drie exemplaren ook los van elkaar 
goed te lezen.

Dat de boeken van de Zwolse predikant opnieuw zijn ver-
schenen, heeft onder meer te maken met de aandacht voor 
het thema discipelschap. Het gaat bij deze trilogie om de 
drieslag Hoofd-Hart-Handen. Jezus ontdekken is ‘hoofd’: het 
begint met Jezus leren kennen. Dan volgt ‘hart’ met Jezus 
aanbidden, want dat gebeurt in je hart. En Jezus uitstralen is 
echt iets voor je handen, wat mensen van je kunnen zien. 
Een levenslang proces is het, volgens de voorganger van 
Zwolle-Centrum, om Jezus centraal zetten in je leven.
Een andere reden voor de vernieuwde uitgave van de Jezus-
trilogie is, dat in de eerdere edities van de boeken onder 
meer werd geciteerd uit de Bijbelvertaling van 1951. 
In het volgende nummer van WegWijs een interview met Jos 
Douma, ondermeer over deze serie. Voor meer informatie 
kunt u kijken op www.josdouma.nl.(FT)

De Matthäus Passion geldt als hét meesterwerk 
van componist J.S. Bach. Jaarlijks wordt het 

lijden van Jezus Christus met Pasen opgevoerd. Hoe 
indrukwekkend deze liturgie ook is, de Duitse taal is 
voor veel luisteraars een belemmering om goed naar 
de inhoud te luisteren. In opdracht van het Christelijk 
Literair Overleg maakte dichteres Ria Borkent een 
vertaling van ‘de Matthäus’.
Het vertalen doet Borkent op een uiterst gevoelige 
wijze. Duidelijk naar voren komt haar spel met de 
taal, maar ook haar voorliefde voor zowel de dierbare 
Passion als haar christelijke identiteit. In het voor-
woord schrijft de dichteres hoe ze verweven is met het 
magnum opus van Bach: haar moeder oefende haar 
eigen partijen tijdens de afwas en Borkents broers 
zaten in het jongenskoor.
In het jaar dat Borkent de Passie in haar moedertaal 
had overgezet -2010-, overleed haar moeder. Een 
bijzondere samenloop van omstandigheden.
Een jaar later voerde dirigent Pieter Jan Leusink de 
vertaalde Passion voor het eerst uit. Leusink geldt 

als een autoriteit op 
Bach's klassieker. De 
Evangelische Omroep 
heeft deze uitvoering 
opgenomen en vervol-
gens op zowel cd als 
dvd uitgebracht. 
Overigens is Borkent 
niet de eerste die zich 
heeft gewaagd aan een 
vertaling van 'de Mat-
thäus': liedjeszanger 
Jan Rot kwam in 2006 
met zijn bewerking. 

In Borkent's boek is de originele tekst naast de Neder-
landse tekst afgedrukt.(FT)
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Ria Borkent, Matteüs Passie, Een poëtische 
hertaling, 2012, Boekencentrum, Zoetermeer, 
ISBN 9789023926115, 100 pag., € 13,90

Jos Douma, Jezus-trilogie, 2015, Jezus ontdekken,  
ISBN 9789043525756, 160 pag., € 12,99; Jezus 
aanbidden, ISBN 9789043525732, 128 pag., € 12,99; 
Jezus uitstralen, ISBN 9789043525749, 128 pag.,  
€ 12,99; Kok, Kampen
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aanspreken totdat ik las dat hij docent 
was aan de Hogeschool Viaa. Het 
boekje is gericht op jong volwassenen 
uit de meer traditionele kerken. Maar 

de vraag op de eerste dag: ‘Leven in de 
dimensie van het koninkrijk van de hemel, 
hoe doe jij dat?’ zal ook menig ‘volwas-
sen’ christen aan het denken zetten.
Mooi is dat de lijn van teksten uit 
de evangeliën parallel lopen aan de 
lijdenstijd, Pasen en Pinksteren. De 
overdenkingen na Pasen hebben mij 
bewust laten nadenken hoe ik zelf leef 
vanuit genade. Kortom; een dagboek 
dat geschikt is voor persoonlijk gebruik 
in de stille tijd, maar ook om aan tafel 
te lezen met jongvolwassenen en/of 
ouder(en). Het zou zo maar eens diepe 
gesprekken tot gevolg kunnen hebben.
(CSV)

Huib Noordzij | en zó voort
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Een boek waar dit symbool bij staat is geschikt 
voor persoonlijke studie

Een boek waar dit symbool bij staat is geschikt 
voor gespreksgroep, bijbelstudiekring etc.

Boeken

Rolf Robbe, 101-dagenboek -voor Passie, Pasen en Pinksteren, 2014, Boeken-
centrum, ISBN 978 90 239 2732 7, 112 pag., € 12,90 als e-book € 6,99 

Een dagboek voor 101 dagen vanaf 
Aswoensdag tot en met vier dagen 

na Pinksteren. Omdat er per dag één 
vers wordt uitgelicht is het ook mogelijk 
om een kortere variant stille tijd te heb-
ben. Maar het komt ook voor dat een 
hoofdstuk inspiratie geeft voor meer-
dere overdenkingen.

Rolf Robbe heeft het vermogen om de 
tekst naar het hier en nu te vertalen en 
het herkenbaar en actueel te maken. 
Per dag stelt hij daarna een vraag om 
over na te denken of om over door te 
spreken.
Het brengt mij ook op het enige punt 
van kritiek; het was mij niet direct 
duidelijk welke doelgroep Robbe wil 

Stil en diep

www enzo

www.christelijknieuws.nl
Een interessante website waar je allerlei nieuws 
uit christelijke hoek kunt vinden, gerangschikt 
onder diverse knoppen: muziek, buitenlands, 
evangelisatie, media, hulpverlening enz. Verder een 
concertagenda, een handige lijst met adressen van 

o.a. accommodaties, boekhandels, dienstverlening. 
Tenslotte een webwinkel met kleine boodschappers 
die het grote nieuws van Christus brengen. Hier kun 
je materiaal voor kerken, scholen, kinderen, clubs en 
tienerwerk uitzoeken, speciaal voor christelijke feesten. 



Paasei
Paaseieren zijn even oud, zo niet ouder 
dan de paasvuren. Vermoedelijk aten 
en offerden de heidenen eieren bij hun 
godsdienstige feesten in het vroege 
voorjaar. Een ei herbergt immers nieuw 
leven dat zich onzichtbaar ontspruit, 
uiteindelijk uitbreekt en zich ontdoet 
van een dode schil waarin het zat opge-
sloten. Nieuw leven! 

De eerste evangeliepredikers in ons 
land lieten de gedoopte Germanen hun 
eieren houden, maar gaven daaraan 
een nieuwe symboliek. Het oeroude 
gebruik leende zich er gemakkelijk voor 
om Christus’ opstanding uit de dood 
voor te stellen. 

Ontkenning
Onze tijd is een heel andere. Paasvu-
ren en paaseieren zijn voor moderne 
mensen als dennenbomen en kaarsen 
bij Kerst. Het hoort er gewoon bij en je 
moet er verder geen vragen over stel-
len. Maar het geloof dat Christus met 
Zijn opstanding de dood heeft over-

In de zestiende eeuw was de 
opstanding van onze Heiland geen 

onderwerp van discussie. In die tijd 
ontkenden de socinianen de drie-
eenheid van God. Daarmee waren zij 
de atheïsten van hun tijd en werden ze 
overal het land uitgezet, of nog erger. 
Europa was christelijk en je twijfelde 
niet aan de wonderen uit Gods Woord. 

Paasvuur
Dat neemt niet weg dat allerlei oude 
heidense gebruiken de eeuwen wisten 
te trotseren. Zoals de paasvuren. 
De oude Germanen stookten de 
vuren op hun hoogten voor de 
lentegodin Ostara. Hiermee vierden 
ze dat de dagen langer werden. Na 
hun bekering tot het christendom 
vereerden onze vroege voorouders 
weliswaar geen afgoden meer. Maar 
veel lastiger was het om afscheid 
te moeten nemen van ingebakken 
gewoonten. Bovendien geloofden 
ook veel christenen dat dit vuur 
een reinigende werking had op 
besmettelijke veeziekten. Vooral in 
het oosten van ons land werd veel 
gestookt. De verschillende hoogten 
met de naam Paasheuvel of Paasberg 
herinneren ons daar nog aan. 

Huib Noordzij | en zó voort

Bijgeloof en ongeloof  
rondom Pasen
Wat is voor ons de waarde van de opstanding van Christus? Met deze vraag 
naar de inhoud van de opstanding lijkt zondag 17 (vraag en antwoord 45) uit 
de Heidelbergse Catechismus een wezenlijke vraag over te slaan: is Christus 
opgestaan? Vermoedelijk is het zelfs geen moment in het brein van de 
opstellers opgekomen om deze vraag te stellen. 

wonnen, hebben veel mensen verloren. 
De Schriftkritiek heeft - vooral na de 
Tweede Wereldoorlog - z’n verwoes-
tende uitwerking gehad. Vooral de 
synodaal gereformeerde kerken hebben 
dat moeten meemaken. Wat begon met 
kritische vragen over en kanttekeningen 
bij het scheppingsverhaal en andere 
wonderen in het Oude Testamant, 
resulteerde uiteindelijk in de stellige 
overtuiging dat een maagd geen kind 
kan krijgen. En daarmee kwam de 
Godheid van de Zoon in geding. En 
dus ook Gods reddingsplan voor de in 
schuld verloren mensheid. Als Jezus 
een gewone zoon was van Jozef en 
Maria, dan kon Hij nooit uit de dood 
opstaan. Als Hij Zelf niet actief was 
bij Zijn geboorte, dan ook niet bij Zijn 
opstanding. En daarmee werd het licht 
van het evangelie gedoofd. 
Hoeveel reden te meer voor kerken die 
trouw willen blijven aan de Schrift om 
krachtig de boodschap uit te dragen 
dat de HEER echt is opgestaan.

Huib Noordzij is auteur van o.a. Hand-
boek van de Reformatie en woont in 
Barneveld
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Een ei herbergt 
immers nieuw leven
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uItgaven

In de serie Bijbel en Kerk, de bijbel-
studieserie die onder redactie van 
de Bijbelstudiebond bij Vuurbaak 
uitgebracht wordt, is onlangs weer 
een uitgave over een Oudtestamen-
tisch boek verschenen: Jeremia, pro-
feet tegen wil en dank, geschreven 
door Dick Dreschler, predikant te 
Heemse/Hardenberg. Deze uitgave 
sluit mooi aan bij het onderwerp 
van de vorige WegWijs over advents-
profetieën.

Wat Dreschler zelf trof bij het 
bestuderen van dit bijbelboek is de 
eigentijdse openheid van de profeet 
Jeremia: Dit maakt het bijbelboek 
boeiend voor onze tijd. Want hoe 
ga je zelf om met Gods woord en 
de roeping die daarin op je afkomt? 
Hoe ga je om met straf, oordeel en 
lijden? Hoe beoordeel je profetie 
en laat je jezelf door God de weg 
wijzen?

Door het boek zijn excursen geplaatst 
die een onderwerp uitdiepen of 
de verbinding leggen met andere 
schriftgedeelten en vragen en tips 
voor de (groeps)bespreking.

Ds. Dick Dreschler, Jeremia,Profeet 
tegen wil en dank, ISBN 
9789055605088, 136 pag., € 10,90 
ook op CD via LPP-Bralectah.

Bijbelstudiedagmarkt  
Ook dit jaar is er weer ruimte voor een 
gezellige markt.
Als je iets wilt verkopen voor een 
kerkelijk of ander goed doel dan kun je 
een stand reserveren voor € 35,-. (dit 
is inclusief een toegangskaart voor 1 
standhouder.)
Wil je bij aanmelding opgeven wat 
je verkoopt, voor welk doel en naam 
plus(e-mail)gegevens van de contact-
persoon? Opgeven vóór donderdag 24 
maart 2016. Je hoort na aanmelding 
of er nog ruimte is voor de stand. Na 
sluitingsdatum krijg je meer informatie 
over de betaling en de gang van zaken 
op de Bijbelstudiedag. 
Reserveren bij: Marja den Ouden, Strie-
landsebeek 1, 8033 DT Zwolle, e-mail: 
m.denouden@bijbelstudiebond.nl

Workshops 
Deelname aan een workshop kost 
€ 5,- extra. 
Vooraf aanmelden via de site van de 
Bijbelstudiebond. 
www.steunpuntbijbelstudie.nl
Mocht het niet lukken, dan 
e.wierenga@bijbelstudiebond.nl 
Let op: Wie het eerst komt … 

De volgende workshops zullen worden 
georganiseerd:
1  Boswandeling 
2  Fotografie 
3  Muziek 
4  Bloemschikken 
5  Boetseren
6  Creatief met scrappen
7  Haken 
8  Autisme en geloof  

De sprekers, ds. Lucius de Graaff 
uit Heerde en ds. Arnout Francke 

uit Voorburg zullen ons meenemen in 
de wereld van de islam. Hoe is de ver-
houding met het christendom en hoe 
gaan wij er vandaag mee om. 
’s Middags is er een gevarieerd pro-
gramma, met gelegenheid voor vragen. 
Engelien Sugijanto is er met het stuk 
“Hersenspinsels” en er zijn verschil-
lende workshops waaruit kan worden 
gekozen. 
De regelingscommissie, samengesteld 
uit de verenigingen van Ede-Noord en 
Ede-Zuid is druk bezig met de voorbe-
reidingen.
De toegangsprijs voor de bijbelstu-
diedag is € 15,-. Hiervoor krijg je een 
programma, thee of koffie met koek en 
in de lunchpauze een kop soep. 
We hopen op een goede opkomst en 
een gezellige ontmoeting.
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Bijbelstudiedag 2016 in Ede
 21 april 2016
Dit jaar zal de Bijbelstudiedag in Ede gehouden worden in “De Schuilplaats” 
Otterloseweg 18a. Het thema is Heilige oorlog om de hoek.
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ADRESSEN

Voor abonnementen, adreswijzigingen etc.:
Administratie Gereformeerde Bijbelstudiebond
Postbus 7, 9780 AA Bedum
tel. (050) 3013636 (uitsluitend bereikbaar op 
woensdagochtend)
Voorkeur gaat uit naar contact per e-mail: 
administratie@bijbelstudiebond.nl

Voor aan- en afmeldingen van verenigingen 
en andere zaken die de Gereformeerde 
Bijbelstudiebond betreffen:
Secretariaat Bijbelstudiebond
Postbus 499, 8000 AL Zwolle
e-mail: info@bijbelstudiebond.nl

WegWijs is een uitgave van de Gereformeerde 
Bijbelstudiebond
Alles over de bond vind je op 
www.steunpuntbijbelstudie.nl.

Redactie WegWijs
Hoofdredacteur: Riet Steenbergen-Busstra
Eindredacteur: Ida Nijman-Stegeman
Redactieleden: Tonnis Groenveld, Katrien Janssens-
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Voor de inhoud van WegWijs:
Toos Slot-van der Woerd, redactiesecretaris
Klaver 1, 7772 NX Hardenberg
tel. (0523) 268015
e-mail: redactie@bijbelstudiebond.nl

Abonnementen WegWijs
Particulier abonnement: ¤ 17,50 per kalenderjaar 
(6 nummers)
Opzeggen: schriftelijk of via e-mail 
administratie@bijbelstudiebond.nl 
vóór 1 december
Leden van bij de Bijbelstudiebond aangesloten 
verenigingen krijgen WegWijs gratis. 

Losse nummers van de WegWijs zijn te bestellen via 
het bestelformulier op de website 
www.steunpuntbijbelstudie.nl. De kosten zijn: 
1 exemplaar € 3,50 per stuk, 2 – 4 exemplaren 
€ 3,00 per stuk, 5 – meer exemplaren € 2.50 
per stuk. Dit is incl. verzendkosten. De betaling 
van uw bestelling kunt u direct overschrijven 
naar bankrekening NL87 RABO 0125 8134 06 
t.n.v. De Luisterpost | Bralectah te Zwolle o.v.v. 
WegWijsnummer als betalingsreferentie.

WegWijs is ook op cd en in braille verkrijgbaar 
via CBB, Christelijke Bibliotheek voor blinden 
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In het volgende nummer

Belijdenis doen
Straks geen catechisatie meer: Op welke 
manier ga ik verder om te groeien in 
kennis van God en de Bijbel?

Ik ben belijdend lid, wat is mijn aandeel 
in de opbouw van de kerk?

Hoe vul ik de drieslag Hoofd-Hart-
Handen in?

Verschijningsdatum volgend nummer omstreeks 18-3-2016

Thema’s volgende nummers
mei/juni      Spreuken
juli/augustus    Heilige oorlog om de hoek



Gods genade is openbaar geworden 
tot redding van alle mensen.

Titus 2:11


