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Waar denk jij aan bij ‘leren?’. Je leert lezen, je hoort Bijbelverhalen, je leert 
vaardigheden. Muziek is ook een uitstekend middel om Bijbels onderwijs 

over te dragen. In Nigeria, India en Pakistan wordt dit veel toegepast. Via de 
muziek ben je intensief betrokken op wat je zingt en kun je de boodschap veel 
beter onthouden. Een van de bijzondere Bijbelgedeelten, waarin het gaat over 
écht geloofwaardig onderwijs is de Bergrede. Dat bracht Mark Brandwijk op 

het idee om juist dit Bijbelgedeelte op muziek te zetten.  

BeRgrEde
praktisch, diep geestelijk én muzikaal

Mark Brandwijk over geloofwaardig
onderwijs en de Scratchdag

“Het is de eerste Jeugdwerkactie waarbij ik actief betrokken 

ben. Het raakt me dat zoveel mensen samen bezig zijn om op 

allerlei manieren geld op te halen; voor mensen die ze niet 

eens kennen! Ik vind het bijzonder als kinderen en jongeren 

voor een gezamenlijk doel zichzelf wegcijferen. Ik kan zelf 

ook geld geven en het is belangrijk om te bidden voor de 

straatarme gezinnen, jongeren die met een beperking door 

het leven gaan en verdrukte medechristenen. Maar deze actie 

stimuleert me ook om mijn talenten in te zetten: ik mag ook 

als muzikant bijdragen aan het goede doel.”

Onderwijs voor iedereen
Waar denkt Mark aan bij Geloofwaardig onderwijs? “De 

Bijbel staat vol met geloofwaardig onderwijs! Eén van de be-

kendste voorbeelden is het onderwijs dat de Heere Jezus gaf 

in de Bergrede. Dit is heel praktisch maar tegelijkertijd diep 

geestelijk. De Heere Jezus gebruikte beelden die voor men-

sen uit die tijd heel aansprekend waren, maar het bijzondere 

is: ze zijn blijvend actueel en raken ook nu nog mensen over 

de hele wereld. Of we nu aangesproken worden door Zijn on-

derwijs over ‘bidden’ of getroost worden door de zaligspre-

kingen: de Bergrede heeft een boodschap voor iedereen.”

Krachtige boodschap
Samen met zijn vader, Peter Brandwijk, schreef Mark een 

oratorium over dit Bijbelgedeelte uit Mattheüs. Het is één 

muziekstuk geworden, waarbij koor, solisten en instrumen-

talisten elkaar steeds afwisselen. Verschillende Bijbelteksten 
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zijn muzikaal verklankt in koorstukken, andere gedeelten 

worden door een spreekstem voorgedragen. Mark: “Ik zie er 

naar uit dat de boodschap van de Heere Jezus binnenkomt 

door middel van de muziek. Gesproken woord is krachtig, 

maar omlijst door muziek kan een tekst ook dieper binnen-

komen. De tekst van de Bergrede is zo rijk, de muziek moet 

die tekst doen schitteren.”

Een schat van prachtige muziek
Dit muziekstuk wordt voor de eerste keer op zaterdag 9 juni 

uitgevoerd in de Bethelkerk in Geldermalsen. Mark kijkt er 

naar uit: “Zingen in een koor is een prachtige mogelijkheid 

om het evangelie te delen. Je maakt daarnaast contact met 

veel medezangers omdat je samen met iets moois bezig bent. 

Het mooiste vind ik het als mensen elkaar in psalm en lied 

herkennen. Dan merk je dat de oude boodschap nog steeds 

actueel is en dat de Heere hier gebruik van wil maken. Er is 

ons een ongelooflijke schat aan muziek nagelaten!”

Oude tekst op nieuwe muziek
Meezingen of komen luisteren? Dat is het dilemma voor 9 

juni 2018. Mark heeft wel een advies: 

“Het mooie van dit concert is dat de tekst oud, maar de 

muziek gloednieuw is. Niemand heeft het nog uitgevoerd! Als 

je dus meezingt in het scratchkoor maak je dus de première 

mee. Meezingen in een scratchkoor is trouwens altijd een 

belevenis. We staan straks met een heel grote groep zangers, 

die onder leiding van Peter Wildeman, en met begeleiding 

van strijkers, fluit, trompet, orgel en piano, in één dag het 

complete oratorium instuderen en zingen. Uiteraard krijg je 

wel de gelegenheid om ruimschoots vooraf te oefenen met 

oefenbestanden. Dus doe mee! Geen tijd of mogelijkheden 

om mee te zingen: kom zeker luisteren ’s avonds.”

 ɕ Herbert Bolier

Scratchdag
in 50 woorden:
Wanneer en waar?

9 juni

Bethelkerk (Geref. Gem.) in Geldermalsen

Meezingen?

Thuis voorbereiden

Samen ’s middags oefenen

’s Avonds uitvoeren

Opgeven via www.jbgg.nl/geloofwaardig/scratchdag 

Actieafronding

Voor iedereen

Terugblik Jeugdwerkactie

Appelwoord: ds. P. Mulder

Samen luisteren naar ‘de Bergrede’

Gratis, met collecte

Ds. W. Visscher over  
‘niet bezorgd zijn’
‘Het komt wel goed’ is een woord van de 
wereld. De Heere zegt echter niet dat het wel 
goed komt. Hij zet alle dingen in het juiste per-
spectief. We kunnen brood en aardse zaken zo 
vaak op de eerste plaats zetten. Dan zoeken we 
krampachtig naar vervulling van aardse nood. 
Die nood echter is bij God bekend. In de hemel 
woont een God van wonderen. Hij wil en kan 
aardse zorgen wegnemen.
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