
Pasen 
 

Met Pasen vieren we dat Jezus leeft! De paasverhalen uit de Bijbel 
vertellen niet hoe dat kan of hoe de verrijzenis precies is gebeurd. 
Wel vertellen ze in geuren en kleuren dat mensen de aanwezigheid van 
Jezus ervaren. Hij blijft hen nabij. Hij laat hen niet in de steek.  
 
Ook wij mogen erop vertrouwen dat Jezus bij ons is en met ons meegaat.  
Hij wil onze tochtgenoot zijn op de weg doorheen ons gezinsleven.  
Met Hem mogen we vreugde en verdriet delen.  
Hij wil dragen wat wij alleen niet dragen kunnen.  
Zijn nabijheid wil ons kracht en inspiratie geven  
om er ook zelf te zijn voor anderen: voor je kind(eren), je partner, … .  
 
 

In de paasvakantie probeer ik wat extra tijd te maken, niet om iets speciaals te doen, maar gewoon om ‘er te zijn voor mijn 

kinderen’: tijd voor een gezelschapsspelletje, tijd om eens samen met de lego of playmobil te spelen, tijd om samen koekjes 

te bakken, … .  

    Mama van Elisabeth en Evert 

 

 

Ik weet totaal niet hoe ik ‘Pasen’ moet uitleggen aan mijn kinderen. Kunst kan vaak zeggen wat wij niet zeggen kunnen. Ik 

hou er dan ook van om met mijn kinderen naar moderne kunstwerken te kijken en te zeggen welke gevoelens en gedachten 

dit bij ons oproept. Ik probeerde met Jonas over Pasen te spreken aan de hand van de onderstaande ‘glasramen’. ‘Ik zie een 

bloem die op harde stenen groeit’, zei Jonas van 5 nuchter. Misschien is dat inderdaad Pasen: nieuw leven in een wereld die 

soms zo hard is als steen… .            

              Vader van Jonas 

 

‘Dat kruis beweegt’, riep Hannah verbaasd toen ze het kruisbeeld zag dat hierboven wordt weergegeven. Ik kan Pasen niet 

mooier beschrijven. Jezus brengt alles en allen in beweging.       

Papa van Hannah 

 

 
 
 
 
 
Heer,  
leer mij 
om net zoals Gij 
in goede en kwade dagen 
dat mooie refrein 
steeds weer te herhalen: 
“mijn kind, 
ik blijf jou nabij. 
Ik zal er zijn”.  
 


