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Opstaan  
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 3, thema 3 

 

Dat het lente wordt is nu goed te zien. De bomen worden weer groen, en we zien bloemen in de perken 

tot bloei komen. De natuur staat op uit een lange winterslaap. Het thema van Trefwoord voor de 

komende weken is Opstaan. Met dit thema zullen we ook het paasfeest beleven.  

 

Pasen, een feest met veel betekenissen 

Pasen is uitlopende takken, bloeiende forsythia, kuikens uit het ei. Het is niet toevallig dat Pasen in de 

lente wordt gevierd. De natuur zelf is het belangrijkste symbool om de betekenis te duiden. Het 

christelijke paasfeest borduurt voort op het joodse Pesachfeest, waarin de bevrijding uit de slavernij van 

Egypte wordt herdacht. Dit feest valt weer samen met een nog ouder joods voorjaarsfeest rond de eerste 

oogst. In het christelijke paasfeest staat de thematiek van vernieuwend leven centraal.  

Het verrijzenisverhaal van Jezus is moeilijk te begrijpen. Ook de evangelisten die deze 

verhalen hebben geschreven, hebben ermee geworsteld. Nergens is het opstaan van 

Jezus letterlijk beschreven. Wel lezen we hoe vrouwen op paasmorgen het graf 

bezoeken, ontdekken dat het leeg is, en van een engel te horen krijgen dat Jezus is 

opgestaan. Het verhaal klinkt al bijna tweeduizend jaar.  

Pasen is leven, zoals de natuur na een doodse winter tot leven komt, zo mogen 

mensen geloven dat Jezus die bij leven opstond tegen onrecht, uitsluiting en 

machtsmisbruik, onder ons opnieuw tot leven komt.  

 

Opstaan met lef… 

In dit thema ontdekken kinderen verschillende betekenissen van opstaan. Het begint met ’s ochtends je 

bed uitkomen en actief worden. Doen wat nodig is. Een ander en jezelf vooruit helpen.   

Opstaan kan ook betekenen het opnemen voor mensen die in de 

verdrukking komen. Opstandig worden bij het zien van onrecht. 

Kinderen zien een film die speciaal voor Trefwoord is gemaakt. In 

deze film verbergt de twaalfjarige Floor een Irakees klasgenootje 

die uitgezet dreigt te worden.  

Het zijn voorbeelden van opstaan, voorbeelden van geloven in 

het goede. Voorbeelden die laten zien dat de boodschap van 

Jezus springlevend is.  

 

Pasen vieren betekent niet enkel het wonder van tweeduizend jaar geleden herdenken. Pasen is geloven 

dat Jezus ook onder ons leeft, dat wij zo tot leven mogen komen. Dat zijn grote woorden die mensen tot 

uiting brengen in kleine of grote moedige daden.   

Jezus’ opstaan uit de dood met Pasen is en blijft een groot mysterie. We kunnen 

het niet verklaren, maar we kunnen er wel mee leven. Dit verhaal vormt een 

belangrijke inspiratiebron die mensen moed en lef geeft om zelf op te staan voor 

een meer humane wereld.  

 

Op deze wijze hopen we met de kinderen het paasfeest te beleven. En bovenal 

hopen we dat de kinderen er het vertrouwen uit putten dat zinvol is op te staan 

tegen onrecht, uitsluiting in het klein en in het groot.   

 

 


