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Iedereen weet zo ongeveer wel wat het Pascha is. Dat feest met die matzes en het 
lamsvlees dat staande en met de jas aan moest worden gegeten omdat de uittocht uit 
Egypte elk moment kon beginnen. Mooi beeld ook van het plaatsvervangend lijden van 
Christus, als basis voor onze ‘woestijnreis’ als christenen. Maar is dat alles? En hoe zit het 
nu met dat andere feest van de ongezuurde broden, en was er niet ook nog een soort 
wekenfeest? Het loofhuttenfeest, zoals de Joden het nu vieren, is wel indrukwekkend, met 
die hutjes op de balkons van flats, maar verder boeit het ons niet zo, toch ? 

Het lijkt soms wel alsof we lezing van de bijbelgedeelten over de Joodse feesten vooral 
overlaten aan ‘Israëlfreaks’ en andere hobbyisten die zich in de tabernakeldienst 
specialiseren, en alles wat daarmee samenhangt. Dat zou jammer zijn, maar het is nog niet 
te laat om alsnog wat meer feedback op de Bijbelse feesten te krijgen. Dat zal ongetwijfeld 
leiden tot verdieping van ons geloofsleven. De feesten die we dit seizoen kompasavonden 
samen willen doornemen waren namelijk stuk voor stuk door God zelf ingesteld, omdat 
Hij er steeds een belangrijke boodschap mee wilde overbrengen en in menselijke 
herinnering houden; ook voor onze tijd. 

Dit seizoen hopen we te gaan herontdekken wat die boodschap nu precies inhield. We 
hopen van harte dat veel vaste en nieuwe bezoekers van de Kompasavonden net zo 
enthousiast zijn over dit onderwerp als wij.

D E  B I J B E L S E  F E E S T E N  D E  S P R E K E R S  
Tony Jonathan 
is werkzaam als arts in Arnhem en actief 
als Bijbelleraar.

Sytse de Jonge 
vervult een managementfunctie bij het 
Europees Octrooibureau in Rijswijk, geeft 
Bijbellezingen en organiseert Meet & 
Discover jongerenweekenden.

Peter van Beugen 
is ondernemer en geeft regelmatig 
Bijbelstudies en -lezingen.

Frederic Walraven 
was zendeling in Kameroen en is nu 
fulltime Bijbelleraar in Hilversum.

Wim Hoddenbagh 
is onder meer fulltime Bijbelleraar in 
Nederland, Duitsland.

Kees Fieggen 
is in het dagelijks leven leraar Biologie, 
ANW en Science aan het Lyceum 
Oudehoven te Gorinchem en geeft 
Bijbellezingen.

Ger de Koning 
is onder meer auteur van een groot 
aantal bijbelstudieboeken.


