
 

 

 

 

 

 

 

Zondag 5 april was het palm pasen.  De kinderen (en ouders 😉 ) van de bijbelklas zijn thuis heel 

druk geweest met knutselen aan de palmpasenstokken. We hebben deze leuke foto’s op facebook 

gezien. Fijn om jullie te zien en we hopen dat jullie thuis ook het paasfeest kunnen vieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Later in de week werd aan de jongeren ook een 

leuke attentie gebracht. Jullie leven staat 

behoorlijk op de kop, de hele dag bij huis, geen 

sport en niet lekker afspreken met je vrienden. 

Een mooi bericht van het Jeugd Pastoraal Team 

We wensen jullie een heel goed PAASFEEST!! 



 

Over de top. 

We begonnen de pelgrimstocht met Abraham die op de berg wordt verlost door God. Isaak hoefde 

niet te sterven, een ram neemt zijn plaats in  We sluiten de reis af met de geschiedenis, waarna alle 

andere verhalen wijzen. Samen hebben we de laatste berg, Golgotha beklommen.  Voor onze 

Reisleider was de top van de laatste berg nog niet hoog genoeg. Hij werd tussen hemel en aarde 

gehangen.  

En wij?  Wij stonden op een afstand te kijken.  En daarna? Verlaten we gedesillusioneerd de berg, 

terug naar huis. De hoop vervlogen en zitten we treurend bij elkaar?  

Of is het als een last die van onze schouders valt, je weet dat je de top nooit levend kunt bereiken.  

 

Het verhaal gaat verder…! 

Als de nieuwe week begint en pakken we ons werk weer op. De vrouwen gaan als eerste naar het 

graf om het lichaam te verzorgen. Ze vertrekken al vroeg in de morgen. Maar tot hun grote schrik 

vinden ze het lichaam niet. Het graf is open en leeg. Een paar engelen geven hen de opdracht: “Ga 

naar de leerlingen en zeg ze dat ze op weg gaan naar Galilea”  

Misschien wel de berg uit de kalender van vorige week. Daar waar de lessen over de nieuwe  wereld 

werden gegeven.  Waar Jezus het zei: Ik ben al onderweg.  

Midden in een mannenmaatschappij zijn het de vrouwen die het evangelie van de opstanding en de 

bevrijding horen en zien en vooral moeten doorgeven: “Hij is niet dood, Hij leeft! Ga op pad naar 

Galilea.  Hij is onderweg!”  “Kletskoek”  zeggen de leerlingen. Ze willen het zelf eerst constateren en 

hun leiders rennen om het hardst om als eerste overtuigd te raken. 

 

De reis is nog niet ten einde. 

Na de opstanding – Pasen –  volgt er nog een periode van opnieuw 40 dagen van openbaringen. 

Oude woorden komen tot leven. Op Hemelvaartsdag, komt de laatste berg. De Olijfberg daar gaat  de 

Meester terug naar het Vaderhuis. De volgers krijgen een opdracht: ”Wacht op mijn kracht (Geest) 

en ga dan op pad en vertel overal dat Ik redding en uitkomst breng”.  

 

En wij hoe gaat het nu met ons? Na de top?  

Bij het zoeken naar een logo voor dit project werd ons duidelijk dat het beeld moest uitstralen dat 

we samen onderweg zijn. Dat is in deze tijd van corona crisis extra duidelijk. We zijn elkaars 

reisgenoten. We blijven doorgaan BERGOPWAARTS. 

 

Die berg kan er voor iedereen anders uitzien. Er zijn gemeenteleden die zich zorgen maken om hun 

inkomen, er zijn mensen bang voor hun gezondheid of die van familie en vrienden. Anderen dragen 

al langer zorgen of verdriet met zich mee door ziekte, depressie, rouw om geliefde die zijn gestorven.  

 

We proberen onderweg elkaar te ondersteunen en aan te moedigen om vol te houden. Misschien 

kunnen we ook een beetje helpen om elkaars lasten te dragen. Maar boven alles kunnen we elkaar 

moed geven door te spreken over de TOPERVARINGEN, daar waar de Here God bij je was. 

Jezus is het die al onze lasten heeft gedragen! Laten we samen blijven doorgaan en Hem volgen op 

de weg. 

En zullen we bidden dat we over niet al te lange tijd elkaar weer mogen ontmoeten en met vreugde 

de dood en opstanding van onze Heer Jezus Christus mogen herdenken en vieren.  

 

Tot ziens!  



 

  

Joke Nies 

Paasgroet voor alle Reisgenoten Bergopwaarts 

De Heer is Waarlijk Opgestaan! 

Nu jaagt de dood geen angst meer aan want 

alles, alles is voldaan. 

 

Rieke Eilander 


