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Jezus zei: 'Wat bij de
mensen onmogelijk is,
is mogelijk bij God.'
Lucas 18:27

TER OVERDENKING
“Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons
overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon.”
Kolossenzen 1:13
Evenals Joden met Pesach de exodus – bevrijding uit de slavernij
in Egypte – gevierd hebben, zo is Pasen voor christenen ook
eerst en vooral feest van redding. Om het met bisschop Lode
Aerts te zeggen: “Met Pasen ervaar je dat God een mens niet in
de steek laat. (...) Omdat de levende God aanwezig bleef op
Golgotha, kreeg de dood niet het laatste woord.”
In de brief aan de Kolossenzen, op naam van Paulus, is de
aandacht, veel meer dan in andere paulinische brieven, gericht
op het heden: de gelovigen zijn nu reeds met Christus opgewekt
tot nieuw leven. En ook: het lichaam van Christus beperkt zich
in deze brief niet tot de kerk en de gelovigen, maar bestaat uit
de hele kosmos. Christus heeft alle kosmische machten en
krachten overwonnen. Zo redt God mensen uit de greep van het
kwaad, uit de macht die zonde en dood over ons hebben.
De vraag is nu wat wij hiervan ervaren. Wat betekent Pasen als
ziekte, lijden, dood zich nog altijd zo nadrukkelijk laten gelden?
Als de betekenis van Christus’ opstanding niet alleen in de
toekomst ligt maar ook in het heden, en wij door het geloof nu
reeds delen in zijn opstanding... hoe komt dit dan tot uiting in
ons leven hier en nu? Ik meen dat we op deze vraag langs twee
kanten kunnen proberen een antwoord te vinden.
De eerste benadering is die van de overwinning. Even verderop
in de Kolossenzenbrief vinden we een schitterende hymne
(1:15-20), waarin Christus wordt voorgesteld als ‘eerstgeborene
van heel de schepping’ én als ‘eerstgeborene van de doden’.
Vrede en verzoening zijn de vruchten die hij uitdeelt aan allen

die in hem geloven. De dood moet ons niet langer schrik aanjagen.
Deze benadering lijkt in onze tijd steeds problematischer te
worden. Of het nu komt door de medische wetenschap,
waardoor onze levensverwachting toeneemt – maar mét de
ouderdom ook de fysische en geestelijke pijn: allerlei ziekten en
kwalen, telkens meer geliefde mensen die je ontvallen...? Of door
de moderne media en het internet, waardoor we veel intenser
dan vroeger worden geconfronteerd met het lijden
wereldwijd...? In elk geval botst het geloof dat het kwaad
overwonnen is dikwijls en heftig op onze ervaring.
Een andere benadering is dan ook die van de strijd. Zoals Jezus
de strijd tegen het kwaad tot het einde toe volhield, zo zijn ook
wij als zijn volgelingen geroepen in een voortgaande strijd tegen
het kwaad. We leven als het ware in de periode tussen de
‘redding in beginsel’ en de ‘definitieve redding’. En zolang het
eind van de tijd nog niet is aangebroken, duurt de strijd tegen
het kwaad voort: ziekte, angst, eenzaamheid, discriminatie,
uitsluiting, uitbuiting; en ook het gevoel van machteloosheid
tegenover systemen en structuren die niet deugen.
Ik vind het een bevrijdende gedachte dat we juist vanuit de
overwinning die Christus behaald heeft – door zijn dood en
opstanding – deelnemen aan deze strijd. Dat geeft me moed! En
het helpt me ook mijn eigen kruis te dragen: mijn eigen belang
ondergeschikt maken, anderen dienen, de kant van de
uitgestotenen kiezen. Niet een comfortabel leven, maar een
opstandingsleven is ons in het vooruitzicht gesteld. En daar
delen we nu reeds in, op weg naar iets volmaakts!
ds. Peter Smits
Bronnen:
Inleiding op de brief aan de Kolossenzen, Nieuwe Bijbelvertaling
De betekenis van Jezus’ dood, blog Matthijs de Jong, Nederlands
Bijbelgenootschap

GEMEENTENIEUWS
Nacht van de geschiedenis
Op 20 maart was het Davidsfonds bij ons te gast naar
aanleiding van de ‘Nacht van de Geschiedenis’ die dit jaar in het
teken van religie stond. Ds. Smits en Willy Kabera wisten onze
gasten tot het einde te boeien met allerlei informatie over
verleden en heden, over het
reilen en zeilen in de kerk,
maar vooral ook over onze
rol in de maatschappij van
vandaag. De avond werd
afgesloten met een gezellige
receptie in de bovenzaal.
Bedankt aan alle helpende
handjes!
Gemeentevergadering
Op 25 maart hielden we, na de dienst van Palmzondag en een
soepmaaltijd, de jaarlijkse gemeentevergadering. De sfeer was
open en constructief. Met mekaar mochten we terugzien op een
gezegend werkingsjaar 2017. Fijn dat er ook jongeren
aanwezig waren die zo hun belangstelling toonden!
Kinderweekend

Van 13 tot 15 april loopt het
kinderweekend met als
thema “Joy Story!”voor
kinderen van 7 tot en met 12
jaar. Zij gaan werken,
spelen, knutselen rond het
verhaal van Daniël, Dit
weekend gaat door in de
Hoge Rielen in Turnhout. Je
kan nog inschrijven, maar dan moet je je wel haasten!
Onmiddellijk doen!

Hemelvaart
Op 10 mei, op Hemelvaartsdag, zal er opnieuw een kerkdienst
zijn om 10u. Iedereen welkom!
EO-Jongerendag
Zaterdag 26 mei 2018 is de EO-Jongerendag met als thema
“Walk on Water!”. Houd die datum vast vrij in je agenda. In
GelreDome Arnhem staat de hele dag Jezus centraal. For KING
& COUNTRY, Matt Redman,
Britt Nicole, Guvna B en nog
vele andere artiesten
warmen zich al op. De
kaartenverkoop is al volop
aan de gang. Wie mee wil,
laat het horen aan de
kerkenraad!
Weekend aan zee 14, 15 en 16 september
Ons stilaan traditioneel
kustweekend in
september komt
dichterbij. Zeker met het
oog op persoonlijke
vakantie of uitstapjes is
het nuttig de data alvast in
je agenda te noteren. Een
thema hebben we nog niet.
Heb je suggesties? Voel je een “kriebeling” om mee te werken?
Zeker niet aarzelen: alle hulp is welkom!

Gezegende Paasdagen!

WIST JE DAT …
… Jezus van zichzelf gezegd heeft dat Hij de opstanding en het
leven is? (Johannes 11:25)
… wie in Jezus gelooft zal leven, ook
wanneer hij sterft? (Johannes 11:25)
… ieder die leeft en in Jezus gelooft nooit zal
sterven? (Johannes 11:26)
… God ons opnieuw geboren doet worden door de opstanding
van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop?
(1 Petrus 1:3)
… als wij delen in Zijn dood, wij ook zullen delen in Zijn
opstanding? (Romeinen 6:5)
… je ziel alleen rust vindt bij God? (Psalm 62:2)
… je rechtvaardig wordt verklaard als je hart gelooft?
(Romeinen 10:10)
… Gods genade openbaar geworden is tot redding van alle
mensen? (Titus 2:11)
… de Mensenzoon gekomen is om te zoeken en te redden wat
verloren was? (Lucas 19:10)
… je je niet moet schamen voor het Evangelie, want het is Gods
reddende kracht voor allen die geloven? (Romeinen 1:16)
… God Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd heeft om een
oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te
redden? (Johannes 3:17)

GEBED

Hij is verrezen niet zomaar, maar waarlijk!
De dood zal nooit
het laatste woord hebben.
Daarom bidden we elke dag
dat we geloven in uw Zoon,
die voor ons gestorven
en verrezen is.
Want Hij is het
die ons leerde
wat liefde is.
(met dank aan Kamiel Rogge)

Jeugdhoek
Fernando's eerste Paasfeest
Fernando loopt te slenteren door de straten. Hij is diep in
gedachten verzonken. Vanmorgen is hij naar de
zondagschool geweest waar hij hoorde over de Here Jezus.
Fernando kan het verhaal niet vergeten. De juf vertelde dat
de Here Jezus door soldaten gevangen werd genomen, dat ze
hem geslagen hebben. Ze vertelde dat de mensen op de Here
Jezus spuugden en dat Hij daarna werd
opgehangen aan een kruis. Fernando vond
het vreemd. Helemaal toen de juf vertelde dat
de Here Jezus eigenlijk op aarde is gekomen
om te sterven voor de mensen. Niet alleen
voor hele lieve mensen, maar ook voor de mensen die
verkeerde dingen hebben gedaan. Fernando kan dat niet
begrijpen. Wie gaat er nu aan een kruis hangen voor stoute
mensen? Dat hebben die mensen toch helemaal niet
verdiend? De juffrouw vertelde dat de Here Jezus van alle
mensen houdt. De Here Jezus is dood, denkt Fernando.
Zomaar dood terwijl Hij niks had gedaan. Fernando denkt
weer terug aan enkele maanden geleden toen Opa stierf. Hij
denkt er weer aan hoe Opa werd begraven op het kerkhof in
het dorp. ......Ineens krijgt hij een idee. Misschien ligt de Here

Jezus daar ook wel begraven. Snel loopt
hij naar het kerkhof om te kijken. Het is
heel stil op het kerkhof. Fernando loopt
van steen naar steen en leest de namen.
Jan, Dirk, Piet...., maar geen Jezus.
Waar is de Here Jezus?
De hele week is Fernando onrustig. Hij durft aan niemand te
vragen waar de Here Jezus is. Slapen lukt haast niet.
Misschien heb ik me vergist, denkt Fernando. Misschien heb
ik niet goed op de stenen gelezen. En hij loopt weer van steen
naar steen. Dan ineens ziet hij op een steen staan ‘voor altijd
bij Jezus.’ “Dan is dat zeker familie van de Here Jezus,”
mompelt Fernando.
Iedereen vraagt aan Fernando wat er aan de hand is, maar
Fernando wil er niet over praten. "Niets hoor, er is helemaal
niets met me aan de hand," zegt Fernando.
Het is zondag, eerste paasdag. Fernando staat vroeg op. Hij
wil weer naar de zondagschool. Afgelopen week had de juf
gezegd dat ze de volgende zondag het vervolg van het verhaal
zou vertellen. Nu gaat ze vast vertellen waar de Here Jezus
begraven ligt, denkt Fernando.
Ze zingen het ene liedje na het andere. Oei wat duurt het lang,
Fernando zit op het puntje van zijn stoel te wachten tot het
verhaal gaat beginnen. Eindelijk is het zover. Het wordt heel
stil in de kleine zondagsschoolzaal. "Weten jullie nog dat ik
jullie afgelopen week heb verteld van de dood van de Here
Jezus?" vraagt de juf. "Ja, ja, ja, jjjuf," roept Fernando als
eerste. Hij is zo verschrikkelijk benieuwd hoe het verhaal af
zal lopen, hij kan haast niet meer wachten. Dan begint de juf
het vervolg te vertellen. "De Here Jezus is aan het kruis
gestorven voor ons allemaal," zegt de juffrouw. "Maar weet je
wat zo mooi is? Hij is na drie dagen weer opgestaan uit de

dood." Nu snapt Fernando er niets meer van. Weer opgestaan
uit de dood? Dat is toch zeker onmogelijk? Maar de juf vertelt
verder. "De Here Jezus is na Zijn dood van het kruis afgehaald
en begraven in een graf. Voor de opening van het graf werd
een hele grote steen gelegd. Toen de mensen na drie dagen
kwamen kijken bij Zijn graf was de steen weggerold. Een
Engel vertelde dat Jezus niet
langer dood was maar dat Hij
leeft.” Fernando begrijpt het echt
niet meer. Zou Jezus echt leven?
Maar waar is Hij dan? "Juf, juf. Ik
eh, ik wil graag weten waar de Here Jezus nu is juf." hakkelt
Fernando. "Waarom wil je dat weten Fernando," vraagt de
juffrouw zacht. "Ik heb Hem gezocht juf, ik heb Hem overal
gezocht”. Ik heb alle grafstenen op het kerkhof bekeken, maar
er lag alleen maar een familielid van de Here Jezus," zegt
Fernando. "Een familielid van de Here Jezus?” vraagt de
juffrouw verbaasd. "Ja juf, op de steen stond geschreven ‘voor
altijd bij Jezus’." "Weet je Fernando," zegt de juf, "Als je in de
Here Jezus gelooft en je Hem gevraagd hebt om in je hart te
komen wonen dan ben jij ook familie van de Here Jezus. De
Here Jezus wil dat wij allemaal kinderen van Hem worden.
Weet je waarom we Pasen vieren?" Fernando schudt met zijn
hoofd, hij zou het niet weten. "We vieren Pasen omdat het
feest is. Jezus is opgestaan uit de dood. We mogen vieren dat
Hij leeft en dat Hij ons vanuit de hemel ziet. Hij is altijd bij
ons." Fernando begint het een klein beetje te begrijpen. Hij is
niet langer bedroefd. Hij weet nu dat de Here Jezus helemaal
niet dood is, maar dat hij leeft. In zijn hart schijnt een nieuw
licht. Het licht van Jezus.
(naar een verhaal van Alie Holman)

Alsof een grote steen is weggerold
Alsof een grote steen is weggerold
tussen nacht en dag,
duisternis en licht,
tussen wanhoop en hoop,
angst en durf.
Geen chaos en verleden meer,
alleen nog toekomst en hemel,
en hier en nu.
Zo sterk is de kracht
van wie het hoofd opricht
en opstaat uit zijn gebrokenheid.
Zo radicaal als de dood vernietigt,
zo onstuitbaar en nieuw
breekt precies dan het leven door
en gaat de mens
een weg die niet meer doodloopt,
nooit meer.
Zo is leven:
eeuwig,
zo intens en altijd weer.
(Kathleen Boedt)
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Lied 839 - De Heer van de dans
1– Ik danste die morgen toen de schepping begon,
Ik danste de dans van de sterren, maan en zon,
de golvende velden en de deinende zee
en alles wat ademt dat danste mee.
refrein:
Dans, dans, en doe maar met mij mee.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
2– De dans werd vergeten en het ritme verstoord;
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,
in Betlehem zette de dans weer in.
refrein
3– Ik danste voor blinden die mij riepen om licht.
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.
Ik danste het lied van gerechtigheid.
refrein
4– De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood.
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,
de dans van de schepping, de dans van trouw.
refrein
tekst Ben Sleumer, vrij naar Sydney Bertram Carter –
‘I danced in the morning when the world was begun’
melodie Shaker-traditie, bewerkt door Sydney Bertram Carter –
LORD OF THE DANCE

