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Pasen is 

met fris lentegroen 

uitbundig narcissen-geel 

en intense kleurtoetsen 

aan de slag gaan 

om terug zuurstof en pit 

in het leven te brengen. 

 

Pasen is 

als de zon door de wolken priemen 

als een kuiken uit het ei breken 

als boomtwijgen uitlopen 

als bloesems ontluiken 

als bloemknoppen openbarsten 

als graan uit een zaadkorrel kiemen. 

 

Pasen is 

wakker worden uit je winterslaap 

de ogen openen, zien en opstaan 

verrijzen uit de as van een verleden 

verrijzen in alle kleuren van het leven! 

Kathleen Boedt 

 

 
Luisteren 

 
Als ik je vraag naar mij te luisteren 
en jij begint mij adviezen te geven, 

dan doe je niet wat ik je vraag. 
 

Als ik je vraag naar mij te luisteren 
en jij begint mij te vertellen waarom 

ik iets niet zo moet voelen als ik het voel, 
dan neem je mijn gevoelens niet serieus. 

 
Als ik je vraag naar mij te luisteren 
en jij denkt dat jij iets moet doen om 

mijn problemen op te lossen, 
dan laat je mij in de steek, 

hoe vreemd dat ook mag lijken. 
 

Misschien is dat de reden waarom voor 
sommige mensen bidden werkt, omdat 

God niets terugzegt en hij geen adviezen 
geeft of probeert dingen voor je te regelen. 

Hij luistert alleen maar en vertrouwt erop 
dat je er zelf wel uit komt. 

 
Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar 

me en probeer me te begrijpen. 
 

En als je wilt praten, wacht dan even en 
ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou 

zal luisteren. 
Leo Buscaglia 

Toen op paasmorgen 
de vrouwen vertelden 

dat het graf 
leeg was, 

waren er velen 
die het niet konden geloven. 

 
De blinde geloofde het wel 

want Hij had hem 
toch weer leren zien. 

 
De lamme geloofde het 

want hij had hem 
toch weer leren lopen. 

 
De dove geloofde het ook 

want Hij had hem toch 
weer leren luisteren. 

 
De melaatse geloofde het zeker 

want Hij had hem 
toch weer leren leven. 

 
Voor hen was die paasmorgen 

de bevestiging 
van hun nieuwe leven. 

 
Moge ook jij geloven 
dat Pasen ook aan jou 

nieuwe levenskracht geeft. 
Antoon Vandeputte

 
Niet gemakkelijk: geloven...  

... dat we broeders en zusters zijn, zelfs van de vluchtelingen in hun gammele bootjes.  
... dat het goed is om onze ‘schuldenaren’ te vergeven.  

... dat het gouden kalf een afgod is. 
... dat liefde het hoogste gebod is (en niet: eigenliefde). 

Peter Dauwe 
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We kennen het wonder dat Jezus deed met de vijf broden en de twee vissen. Met wel vijfduizend waren 
ze, de hele dag hadden ze aan Jezus' lippen gehangen, maar toen het donker werd hadden ze niets te 
eten. Behalve het schamele proviand dat die ene kleine jongen bij zich had. Maar het was belachelijk te 
denken dat dit zou volstaan voor die grote massa. Jezus zegende de vijf broden en de twee vissen en 
liet ze dan uitdelen. En zie, er was meer dan genoeg voor alleman. Toen ze goed hadden gegeten, 
wilden ze zich van Hem meester maken. "Die geeft brood," zeiden ze, "die moet onze koning worden." 
Maar Hij trok zich terug. Dat was zijn keuze niet. "Je begrijpt er niets van," zei hij. Het gaat niet om dit 
brood. Op basis van het hebben wordt geen toekomst meer gemaakt. Alleen als je deelt wat je hebt én 
wat je bent, maak je Gods toekomst mee. "Ik ben levend brood," zei hij. "En jullie ?" Ze snapten het niet. 
Ook nu nog niet.  

(naar hfst 6 van het Johannesevangelie en Carlos Desoete, Naam die zin is van ons leven) 
 

 
 
 

Aanstekelijke mensen … 
 
Er zijn zo van die mensen…  
Mensen die je je beter laten voelen,  
reeds vanaf het moment dat ze binnenkomen,  
dat je hun stem hoort aan de telefoon  
of aan het nummer ziet dat zij het zijn.  
Er zijn zo van die mensen…  
Mensen die je verder laten dromen dan de dag van vandaag. 
Die durven hopen, die verwachten – daarin besmettelijk zijn.  
Er zijn zo van die mensen..  
Mensen die met je waken in de nacht en met je dromen van vrede.  
 

Aanstekelijke Jezus…  
 

Sinds eeuwen hebben talloze mensen aan elkaar doorverteld wat voor een wondere mens Jezus was. 
Bij de eerste enthousiastelingen waren er ook die hebben neergeschreven wat Jezus deed  

en wat hij voor hen betekende.  
Ze hebben hem ervaren als iemand die helend was, die mensen kon genezen.  

Vele gebeurtenissen en verhalen hebben ze opgetekend:  
hoe hij mensen rechtuit uitdaagde met vragen:  

‘Wie ben je?’,  
‘Waarom leef je?’,  

‘Waarom leef je niet voluit?’.  
Hij hielp mensen opstaan, opnieuw zien en hun leven weer in handen nemen.  

Mensen voelden zich bevrijd,  
konden weer rechtop lopen omdat ze weer vertrouwen kregen in het leven en in zichzelf.  

Hij trok zich niet veel aan van wat gangbaar of gepast was.  
Hoewel sommigen het hem kwalijk namen dat hij de regels niet respecteerde,  

liet hij mensen voorgaan op wetten.  
 
Aanstekelijke mensen…  
 
Er zijn zo van die mensen, zachtmoedig en attent, aandachtig voor wat omgaat in anderen.  
Hun deur staat open, de telefoon blijft niet stil:  
voor mensen uit eigen land of streek,  
voor mensen uit vreemde contreien,  
voor mensen zonder thuis,  
voor mensen zonder mensen rondom.  
In buurthuizen, open gezinnen, initiatieven van solidariteit,  
wordt er uren geluisterd naar mensen die hunkeren naar aandacht en menselijkheid,  
wordt er gezorgd en verzorgd – letterlijk en figuurlijk,  
worden mensen vrijgelaten uit hun angst, taboes en waanbeelden. 


