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In gesprek over De berg 
 
De berg, een berg. Iedereen heeft ongetwijfeld een beeld bij het woordje berg. Misschien denkt u 
direct aan een mooi vakantieland, misschien ziet u juist als een berg ergens tegenop, misschien 
heeft u direct een beeld van een berg in de Bijbel. Allemaal verschillende gedachten en beelden bij 
‘de berg’. We gaan er daarom samen over in gesprek.  
 
Inleiding  
Waarschijnlijk heeft iedereen een ander beeld bij het woord berg.  

- Vertel elkaar waar u aan denkt als u het woord berg hoort. In plaats van vertellen kunt u het 
ook tekenen of schilderen, en het vervolgens aan elkaar laten zien. 

- Bent u wel eens op een berg geweest? Hoe was dat? Wat zag, proefde, voelde u? Kortom, 
wat was dat voor ervaring? Als u nog nooit op een berg geweest bent, beeld u dan in hoe dat 
voor uw gevoel/in uw beleving zal zijn. Vertel elkaar hierover. 

- Als niets u in de weg zou staan, op welke berg zou u dan (nog) wel eens willen zijn? Waarom? 
 
Ergens als een berg tegenop zien 
Joke Litjens beschrijft in haar bijdrage van dit nummer van Open Deur (pag. 2) hoe je ergens als een 
berg tegenop kunt zien. Lees haar artikel (nog eens) door. 

- Is er iets op dit moment in uw leven waar u als een berg tegenop ziet? Als dat niet het geval 
is, kunt u zich dan een situatie voor de geest halen waar u als een berg tegenop zag? Vertel 
elkaar hier iets over, eventueel in kleine groepjes. 

- Kunt u, naar aanleiding van het gelezen artikel, iets met de zienswijze van Joke Litjens om dat 
waar u als een berg tegenop ziet/zag stap na stap (en dus niet stap voor stap!) te benaderen? 
Verklaar u nader. 

- Kunt u in dit opzicht iets met het beeld en de woorden van Stephan de Jong (pag. 16)?  
- Joke Litjens laat zien dat een tweede les van bergen is dat je vertrouwen nodig hebt om de 

top te bereiken. Wanneer u ergens als een berg tegenop ziet/zag, op wat of wie stelt/stelde 
u uw vertrouwen? 

- Ervaart u op dat soort momenten ook dat u bij de Ander, bij God, mag en kan schuilen?  
 
God en de berg 
Renata Barnard schrijft dat ‘bergen een plek zijn om God te ontmoeten’ (pag. 13). Zij haalt daarbij 
het verhaal van de verheerlijking op de berg aan. Op meer plaatsen in de Bijbel lezen we hoe God 
ontmoet wordt op een berg. In het artikel worden Mozes en Elia al genoemd, maar denk ook aan 
Abraham die op de berg Moria zijn zoon moest offeren, of aan Jezus waarvan we in het NT 
herhaaldelijk lezen dat hij een berg op gaat. Bergen zijn plekken tussen hemel en aarde in. 

- Stelt u zich eens voor dat u op een berg staat en een ‘ontmoeting’ met God hebt. Zou u dat 
graag willen? Waarom? 

- Hoe zou deze ontmoeting er bij u idealiter uitzien?  



  
 

- Zou u (figuurlijk gezien) moeite hebben om die berg op te komen als u weet dat op de top 
een ‘ontmoeting’ met de Eeuwige plaatsvindt? Waarom?  

- Wat zou u graag tegen God willen zeggen/aan God willen vragen? 
- Wat zou u graag van God willen horen/voelen/ervaren? 
- Hebt u wel eens in uw leven het gevoel gehad dat u als het ware op een berg stond, dat u 

het gevoel had dat hemel en aarde elkaar even raakten? Wilt u daar iets over vertellen? 
 
De berg in de Bijbel 
In de Bijbel spelen bergen een belangrijke rol. We komen ze op verschillende plaatsen, in 
verschillende verhalen tegen. Het is al eerder aan de orde geweest. Ook in de psalmen lezen we veel 
over bergen. Neem bijvoorbeeld Psalm 121, de psalm die door Marga Haas (pag. 12) geciteerd wordt: 
1 Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? 
2 Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. 
3 Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter. 
4 Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël. 
5 De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand: 
6 overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden. 
7 De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven, 
8 de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid. 
 

- Wat spreekt u aan in deze psalm en wat minder? Waarom? 
- Is er iets wat u onduidelijk vindt in deze psalm? 
- Herkent u iets van het gevoel en de woorden van vers 1? 
- In deze psalm wordt veel gesproken over de Heer die je beschermt, die je behoedt voor alle 

kwaad. Ervaart u dat zo? 
- In vers 7 staat dat de Heer waakt over je leven. Wat betekent dit volgens u? 
- Psalm 121 heeft een specifiek karakter. Het is een Pelgrimslied, het gaat over pelgrims op 

weg naar Jeruzalem. Verandert dat voor u iets aan de betekenis van deze psalm?  
- Stelt u zich eens voor dat wij allemaal pelgrims zijn, pelgrims op weg naar het hemelse 

Jeruzalem. Wat betekent deze psalm dan voor u?  
 
De berg in spreekwoorden 
Er zijn heel wat spreekwoorden en gezegdes waar het woord ‘berg’ in voorkomt.  

- Bedenk ze met elkaar. (Voor de gespreksleider, zie bijvoorbeeld: 
http://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=berg) 

Een van die uitdrukkingen is ‘een geloof hebben dat bergen kan verzetten’. 
- Wat betekent deze uitdrukking? 
- Waar zou deze uitdrukking vandaan komen?  
- Hebt u zelf zo’n geloof? Zo nee, zou u het willen hebben? 

 
Ter afsluiting 
Je kunt met bergen alle kanten op. Figuurlijk gezien dan, want ‘de berg blijft’, zoals ook Aart Mak in 
deze uitgave van Open Deur schrijft (pag. 11). Met elkaar hebben we verschillende kanten van de 
berg belicht. Tot slot nog enkele mogelijkheden om mee af te sluiten.  

- Zing een of meer liederen met elkaar: 
o Psalm 121 
o Psalmen voor nu Psalm 121 (http://www.psalmenvoornu.nl/psalm/121-waar-komt-

mijn-hulp-vandaan/) 
o Op bergen en in dalen en overal is God 

- Luister naar een bewerking van Psalm 121: 
o Trinity (https://www.youtube.com/watch?v=91nkl4p4x1s) 
o Sons of Korah (https://www.youtube.com/watch?v=5g96lRmxi6w) 

http://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=berg
http://www.psalmenvoornu.nl/psalm/121-waar-komt-mijn-hulp-vandaan/
http://www.psalmenvoornu.nl/psalm/121-waar-komt-mijn-hulp-vandaan/
https://www.youtube.com/watch?v=91nkl4p4x1s
https://www.youtube.com/watch?v=5g96lRmxi6w


  
 

o Engelse bewerking op Psalm 121 (https://www.youtube.com/watch?v=N2--JcvoGhI) 
- Lees de korte teksten en gedichten op pag. 9 nog een keer met elkaar. Welke spreekt u het 

meeste aan en waarom? 
 
Anne ter Schuur, pastoraal werker in Waddinxveen 
 
 
archief gesprekshandreikingen 
Op www.open-deur.nl/gesprek vindt u alle gesprekshandreikingen bij de nummers van Open Deur vanaf januari 
2007. 
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