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Na de harde woorden 
verwijten en krenkingen, 

helende woorden 
van vergeving spreken. 
Dan wordt het Pasen. 

 
Na het dodende onrecht 
recht doen zegevieren. 
Uit de as van vernieling 

verzoening doen herrijzen. 
Met de brokstukken 

en scherven van het verleden 
een nieuwe toekomst bouwen. 

 
Dan daagt hoop aan de einder 

als een nieuwe dageraad. 
Dan wordt het Pasen. 

Kathleen Boedt 

 

 

Op Aswoensdag namen we een aanvang naar het hernieuwen van ons christen-zijn op Pasen. Op 
Pasen wordt aan ieder christen gevraagd ‘of hij christen wil blijven’ én ‘als christen wil leven’. Het 
antwoord op die vraag hebben wij 40 dagen voorbereid. Om op die vraag in alle vrijheid én 
volmondig ‘ja’ te kunnen antwoorden. 
 
Geloof je dat God liefde is, scheppingskracht, dat Hij mensen kan vernieuwen? Ja, dat geloof ik.  
Geloof je dat geloof, hoop en vooral liefde het hart van mensen kan verwarmen? Ja, dat geloof ik.  
Geloof je in God die als een vader en een moeder zorgt voor jou en deze wereld? Ja, dat geloof ik.  
Geloof je in Jezus Christus, die gekruisigd werd, begraven is en die opstond uit de dood op de derde 
dag?  Ja, dat geloof ik.  
Geloof je ook in Gods Geest die leven geeft, inspireert en bezielt met vuur dat niet te doven is?  
Ja, dat geloof ik.  

Wij willen ons verzetten 
tegen het kwaad 

in ons en om ons heen, tegen alle bekoring 
van ongeloof en moedeloosheid, 

tegen alle vormen van onmenselijkheid. 
 

We geloven in God, 
Hem willen we dienen 

en geen andere heren erkennen, geen andere machten 
die mensen beheersen, 

en om godswil 
elkaar dienstbaar zijn. 

 

We geloven in Jezus, 
de gestorven en verrezen Heer, 

in zijn woord en zijn weg. In de dwaasheid en de onmacht van zijn leven 
erkennen we Gods wijsheid en macht. 

 

We geloven in de Geest, 
die spreekt door alle profeten, 

door alle oprechte mensen, de Geest die leeft in de Kerk, 
waar de herinnering aan Jezus 

wordt bewaard en doorgegeven. 
 

We geloven in vergiffenis 
voor alle zonden 

en zien uit naar de uiteindelijke verzoening van allen met allen, 
naar de nieuwe mens in Gods nieuwe wereld. 
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vreugde en vreugde 
De vreugde van Pasen is bijzonder omdat we haar niet moeten vasthouden. We kunnen haar loslaten, 
zonder haar te verliezen. De vreugde van Pasen is de kramp voorbij. Ze moet zichzelf niet bewijzen. Ze 
moet zichzelf niet beschermen of verzekeren. Ze kan veel genoegens laten varen. Ze kan binnenkomen 
en buitengaan volgens de seizoenen van het leven. Ze kan over en weer gaan tussen ‘ik’ en ‘wij’ of tussen 
‘ik’ en ‘gij’ omdat de verrijzenis van Jezus haar waarborg en haar dekking is.  

Mgr Johan Bonny in ‘Herbeginnen bij Jezus Christus’ 

 
 

het wonder van het kruis 
 

Wat het wonder van het kruis voor ons betekent: 
het wonder van vergeving - het wonder van verlossing - het wonder van reiniging - het wonder van 
genezing - het wonder van bevrijding - het wonder van verzoening - het wonder van de wedergeboorte 

http://www.de7wonderen.nl/homepage/ 

 
 

 

Opgewekt leven  
Opgewekt leven – daarvoor moet je geen voorspoed hebben, 

niet succesvol zijn, niet sterk en gezond, rijk en beroemd. 
 

Opgewekt leven – dat bereik je niet met een vierstappenplan over 
“hoe word ik gelukkig?” 

 

Je kunt dat niet forceren door je glimlachspieren te krullen, je te schminken of je body te builden. 
 

Opgewekt leven – dat is niet alleen maar weggelegd voor mensen met chance, 
voor carrièrejagers en kinderen die goed zijn op school en in de sport. 

 

Het is geen kwestie van: je bent het of je bent het niet, 
dat ligt nu eenmaal in je karakter of anders heb je pech gehad. 

 

Opgewekt – dat word je. 
Iemand wekt je op. 

Het kan je zomaar overkomen. 
 

Zo ging dat op de eerste paasmorgen namelijk. 
Zo gaat het verhaal. 

Er lag een dikke steen op, leven was doodgemaakt, alles hield daar op, 
alle hoop was vergaan en in verdriet veranderd, 

en ‘blauw op straat’ stond erbij om de doofpot te garanderen. 
Dat er toch maar geen opstand zou komen. 

 

Maar de opstand kwam. 
Het leven werd opgewekt. 

Uit de grot tevoorschijn getrokken. 
Rustig in een tuin, en op het strand, tot zelfs achter de deuren van hun angst, merkten zijn vrienden: 

die Jezus, we begrijpen het niet, maar hij is niet dood. 
 

Vanaf die dag leefden ze opgewekt. 
Maakten ze nieuwe vrienden. 

Vormden ze groepjes mensen die alles deelden. 
 

Opgewekt leven, dat kan je zomaar overkomen. 
Als iemand je ziet staan. 

Je bij je naam noemt op zo'n manier dat je je erkend voelt. 
Het ziet zitten met je. 

Mocht je al bij de pakken hebben neergezeten, vanaf dan word je opgewekt. 
Je staat op, op je voeten, alsof je voor het eerst ervaart wat leven is. 

Opgewekt leven. 
http://www.federatie-wemmel.be/federatie/paginas/bezinning.html 
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Een mijmering bij de paasevangelies 
Er was al een tijdje onrust in onze kring. 

Iedereen voelde de spanning die in de lucht hing. 
De woorden van de farizeeën en de leiders van het volk werden alsmaar bitser. 

Onder ons was er onenigheid over de keuzes voor de toekomst. 
 

Toen gebeurden die vreemde dingen tijdens het pesachmaal. 
Jezus die ineens de karwei van een slaaf deed en zei dat wij dat ook moeten doen. 

Zijn woorden over verraad door een vriend. 
Judas die zo stil was. 

Neen, feestelijk voelden we ons die avond niet. 
En toen wilde Jezus nog in de Hof van Olijven gaan bidden … 

 

Hoe vlug is zijn woord over verraad toen waar geworden. 
 

Als bange wezels zijn we op de loop gegaan. 
Wij die voor onze meester door het vuur zouden gaan. 

Dachten we. 
Verschrikkelijk wat angst met een mens kan doen. 

 

Men zegt dat het ondraaglijk om zien was. 
Niet wat ze met hem hebben gedaan. 

Ach, dat doen ze bijna elke dag wel op de talloze Golgotha’s van deze wereld. 
Maar dat hij zo stil bleef. En zijn blik zo zacht. 

 

De sabbat was kil, we wisten met onze radeloosheid geen blijf. 
Jeruzalem deed voort alsof er niets was gebeurd. 

Wij niet. 
Verlamd. 

Wie durft naar buiten? 
 

Toen kwamen die berichten van enkele vrouwen uit onze kring. 
Twee van ons hebben het erop gewaagd, ze gingen kijken. 

Buiten adem. Maar er was niets te zien. 
De steen weggerold, dat klopt. 

Maar anders niets, een gapende leegte. 
 

En toch. 
We zagen in elkaars ogen dat er iets veranderd was. 

Zoals in de ogen van een moeder en een vader op de vlucht. 
In de chaos zijn ze een kind verloren en ze hebben gezocht. 

De wanhoop nabij. 
Dan zien ze hun kleintje op de veilige arm van iemand die het vond. 

Die ogen. 
Niemand durfde het benoemen, maar de sfeer werd anders. 

Er kwam iets van de zachtheid die je kan voelen in de kamer van een kind ’s morgens 
bij het eerste licht, als het wakker wordt, niet ineens, een beetje met een keer. 

 

We zijn naar Galilea teruggekeerd, daar konden ze ons niet zo gauw vinden. 
We zijn weer aan het werk gegaan. Een wirwar van herinneringen en gedachten: 

wat was het toch goed met hem, hoe kon toch … waarom …? 
Dan dat wakker schieten in de nacht, het schuldgevoel als een druk op je hart. 

En altijd weer die vraag: als zijn graf leeg was, dan …? 
 

We waren bij Simon aan het helpen. Petrus, zo noemde hij hem soms, weet je nog? 
Er kwam een man in ons midden. 

Vroeg wat vis. 
We keken naar mekaar en wisten: hij is het ! 

 

‘Vrede voor ieder van jullie’, zei hij, ‘wees niet bang’. 
Hij heeft ons nooit in de steek gelaten. 
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LEREN DELEN 

DELEND LEREN LEVEN 
 

Hebben is out, delen is in. 
Delen is het nieuwe hebben. 

Van hebben naar delen. 
 

we zijn allemaal geboren delers 
Delen is duurzaam. Hoewel de ‘deeleconomie’ soms toch nog nieuw klinkt, is delen niet nieuw. Bibliotheken 
zijn al eeuwen oud. De trein, de tram en de bus deel je met andere passagiers.  We moedigen delen 
aan sinds de kleuterklas, maar ergens tijdens het opgroeien lijken we dat toch ook soms weer wat te 
verliezen.  Opeens geven we de voorkeur aan hébben.  
 
delen als way of life 
Maar er is hoop! "Delen" is hot en overtuigt steeds meer Vlamingen als nieuwe way of life.  We delen 
ons hele leven op de sociale media. We delen muziek, fietsen, kleding, gereedschap, tot zelfs 
speelstraten toe. We delen steeds meer en met steeds meer mensen. Voor steeds meer mensen is het een 
‘way of life’ en niet langer een verschijnsel dat enkel geitenwollensokken of hipsters aanspreekt.  Het is 
een manier van leven en van kijken die doordringt in alle vezels van onze samenleving. Je moet het niet 
meer hebben, je kan het ook delen. Het besef groeit dat ‘elk voor zich’ niet langer altijd werkt. We 
hebben elkaar nodig. Deeleconomie is dus aan een snelle opmars bezig. Denken we ook aan het delen 
van auto’s en samenhuizen (kangoeroewonen, cohousing, zorgwonen) tot het delen van kennis, 
gereedschap, infrastructuur, parkeerplaatsen… In zowat alle domeinen van ons privé- en werkleven is 
het vandaag mogelijk om kennis, producten of ruimte te delen met anderen.  
 
Maar we delen niet alleen ‘hier en nu’ wat goed of leuk is. Wereldwijd delen we een lotsverbondenheid 
met alle leven. Zo delen we ook de risico’s en de gevolgen van een wereld die bedreigd wordt door 
klimaatverandering en milieuvernietiging. 
 
Broederlijk Delen zoekt aansluiting op deeleconomie 
Ook Broederlijk Delen wil hierop inspelen. “Wij mensen zijn geboren delers en delen veel meer dan we 
denken. Delen doet goed, ook met het Zuiden.” In deze context is Broederlijk Delen zowel een naam als 
een programma.  Met partners in Noord en Zuid delen we de zorg om onze gezamenlijke toekomst.  En 
daarom delen we ook de actiebereidheid, de wil om ons leven en onze levensstijl op nieuwe sporen te 
zetten. We delen de strijd voor een gezonde planeet, een nieuwe politiek en een rechtvaardige economie 
die honger, armoede en onrecht uitbant. Broederlijk Delen engageert zich voor een duurzame 
rechtvaardige wereld zonder ongelijkheid. We doen door tot iedereen mee is. Ben jij dit jaar mee in 
dit verhaal? 
 
Want, laten we niet vergeten, we leven in een wereld die ongelijk is verdeeld. Wat sommigen te veel 
hebben, hebben anderen te weinig. Die kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Niet alleen in Afrika 
of Latijns-Amerika, maar ook in eigen land. En dit terwijl er genoeg is voor iedereen. Die ongelijkheid 
moet verdwijnen. Iedereen op deze planeet verdient een kans om een menswaardig leven uit te bouwen. 
Een wereld waarin iedereen mee is, daar willen we naartoe. Ieder van ons speelt daarin een rol! Onze 
partners in het Zuiden wijzen ons mee de weg. De verhalen, inspiratie en veerkracht die ze met ons delen, 
verbinden we met onze eigen spiritualiteit. Het is telkens opnieuw verse zuurstof voor ons engagement.  
Jezus zelf zet de toon. Reeds op de derde zondag in de veertigdagentijd sprak Jezus: “Kijk eens goed 
naar de velden, ze staan wit, rijp voor de oogst.”  De toekomst is geen onbereikbare verte, maar iets 
dat zich hier en nu voltrekt. De tijd, de omstandigheden, de mensen zijn er klaar voor. Jij ook? 
 
proficiat  
Proficiat omdat ook jij zo’n mede-deel-zaam persoon bent! Mede daardoor zal je Pasen zalig zijn! Jij hebt 
het immers écht begrepen: ‘delen is vermenigvuldigen’! 

Rik Depré 
pastor Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

 


