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Paastijd – passietijd  
Ken je het woord passie? Het heeft twee betekenissen. 
Rond Pasen verwijst passie naar het lijden van Jezus. 
In de rest van het jaar betekent het ‘heel veel van iets 
houden’. Zoals Sabren, die een passie heeft voor schil-
deren.  
Ook Jezus had een passie, waar hij helemaal voor  
leefde. Hij was zelfs bereid ervoor te sterven aan het 
kruis. ■

 Een 
van ons junior 
 
De passies van Sabren 

Sabren is een meisje van 7 jaar 
dat geboren is in Sittard. Ze 
woonde er met haar ouders, 
vluchtelingen uit Ethiopië, 
in een asielzoekerscentrum. 
Later verhuizen zij naar Hilva-
renbeek. Daar krijgt Sabren twee broertjes, Fileebar en 
Feenaan. De jongste is pas een paar maanden oud! Als 
er in Afrika een baby wordt geboren, vertelt Sabrens 
moeder, dan vieren ze dat twee keer met een maaltijd 
die door familie en vrienden wordt klaargemaakt: op de 
vijfde dag en twee weken na de geboorte. Dit hoort bij 
hun geloof: zij zijn moslim.

Als kleuter schilderde Sabren al heel graag. Hier zie 
je een schilderij waar ze in één week uren aan gewerkt 
heeft. Ze vindt verf mengen heel leuk. Zo ontstaan er 
nieuwe kleuren op haar verfbordje. Van bloemen schil-
deren wordt ze heel blij! Dit mooie werkstuk maakte zij 
voor haar juf. Ook thuis tekent Sabren  graag. Als ze 
weleens boos of verdrietig is, begint ze te tekenen en 
dan verdwijnt die vervelende bui heel snel. Ze wordt er 
rustig van.

Een andere hobby van 
Sabren is dansen. Zij 
houdt zoveel van bewe-
gen dat ze gaat dansen 
zodra ze muziek hoort. 
Ze kent alle danspasjes 
die horen bij de liedjes van 
Kinderen voor Kinderen. 
Verder vindt ze toneel-
spelen leuk. Ze doet dan 
make-up op en trekt 
verkleedkleren aan. Als je 
haar bezig ziet, spat ook 
hier de passie ervan af! ■ 
Lilian Lenior

Doe je mee? 

• Kinderwoorddienst Palmpasen
Petruskerk, 10 april, 11.00 uur. 
Breng je palmpaasstok 
maar mee. Zoek op 
www.h-norbertus.nl naar: 
Hoe maak je een palmpaasstok?

• Kinderwoorddienst
Willibrorduskerk, 
Witte Donderdag, 14 april, 
19.00 uur.

• Eerste H. Communie: 
zondag 12 juni. 

Woordzoeker

bewegen  bloemen  boos 
dansen  fijn  kunstwerk 
mengen  passie  schilderen 
schilderij  tekenen  toneel 
verdrietig  verf
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Palmpasen 
Palmpasen, de mensen staan te juichen. 
Ze zwaaien met takken, ze dansen, ze buigen, 
want Jezus komt daar op een ezeltje aan!
Hoera! Onze koning! roept iemand vooraan.

Witte Donderdag    
Die avond eet Jezus nog één keer met vrienden. 
Hij wast zelf hun voeten, als een bediende. 
Hij bidt, en zegt bij het breken van ’t brood:
“Blijf zo aan mij denken, na mijn dood.”

Hij wordt door soldaten gehaald die nacht 
en naar een gevangenis toegebracht. 
Op donderdag roept ieder met luide stem: 
“Weg met hem, aan het kruis met hem!”
  
Goede Vrijdag     
Jezus die zoveel van mensen houdt: 
daar hangt hij, op een kruis van hout.  
Aan het einde roept hij: “Het is volbracht.” 
De middag wordt donker als de nacht. 

Paastakken met symbolen van de Goede Week  

Hebben jullie thuis al paastakken in een vaas staan? Je 
kunt het verhaal van de Goede Week ook vertellen door 
eenvoudige voorwerpen in de paastakken te hangen. 
Op de website bij Nieuws, NorbertusBode vind je meer 
uitleg over de betekenis van deze voorwerpen. 

● Palmzondag: een palmtakje    
 Dit herinnert aan Jezus’ intocht in Jeruzalem. 
● Maandag: een builtje met muntjes
 Jezus’ leerling Judas is zo teleurgesteld in Jezus 
 dat hij hem verraadt bij de hogepriesters.
● Witte Donderdag: druiven
 De druiven verwijzen naar de wijn bij de 
 Pesachmaaltijd van Jezus met zijn leerlingen.
● Witte Donderdag: haan
 De haan verwijst naar de verloochening door Petrus. 
● Goede Vrijdag: kruis
 Jezus sterft aan het kruis.
● Paasmorgen: vlinders 
 Verander op paasmorgen de paastakken met 
 vlinders in vrolijke lentetakken. Zalig Pasen. ■  

Stille Zaterdag
Zijn vrienden leggen hem in een grot.
Die dag voelt alles leeg en dood.
Hun Heer is weg, ze gelóven het niet.
Ze zitten te huilen van verdriet.

Paasmorgen
Op zondag nog vóór het licht van de dag
gaan enkele vrouwen naar het graf.
Het is leeg! Er zit een engel die zegt:
“Zoek hem niet waar je hem hebt neergelegd!

Jezus leeft! Hij is, echt waar, opgestaan!”
Met dat nieuws zijn de vrouwen teruggegaan.
Ze werden niet zomaar geloofd, maar nadien
hebben ook zijn vrienden Jezus nog gezien.

Pasen
Dat is wat wij samen vieren vandaag,
we maken van Pasen een vrolijke dag.
Hij leeft, God laat ons nooit in de steek.
En dáárom is het de Goede Week! ■

De Goede Week komt eraan, een week met een traan, want toen is Jezus doodgegaan.
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