
Paasviering in een ander land  

 

Het is inmiddels al bijna twintig jaar geleden dat ik Pasen vierde in Bolivia. De ‘Samana 

Santa’ (de Goede Week) verliep al heel bijzonder. 

Palmzondag met echte palmtakken, Witte Donderdag waarop de buren elkaar brood en honing 

aanboden en Goede Vrijdag, waarop ik tijdens de tocht van Jezus met zijn kruis door een als 

Romeins soldaat verklede man als ‘vreemdeling’ uit het publiek werd geplukt om het kruis 

van Jezus over te nemen en te dragen tot een heuvel die voor die dag als Golgotha was 

bestemd. Die was niet moeilijk te vinden in de stad Sucre op gemiddeld 3000 meter hoogte! 

 

De Paaswake, een dag later, werd op een plein buiten de kerk gevierd. Eerst werd een 

houtstapel als paasvuur aangestoken. Daarna werd water gewijd en in ruime mate over het 

vuur gesprenkeld. Door de rookontwikkeling werd wierook overbodig, maar toch werden 

geurende eucalyptustakken toegevoegd aan het paasvuur. 

 

Na de wake wensten alle aanwezigen elkaar Zalig Paasfeest met de woorden: ‘Christo ha 

resucitado’ (letterlijk vertaald: Christus heeft verrezen), waarop ieder antwoordde: ‘El señor 

ha resucitado de verdad’ (letterlijk vertaald: de Heer heeft waarlijk verrezen). 

Het viel me op dat voor de Verrijzenis een actieve taalvorm werd gebruikt. Past dit eigenlijk – 

zo vroeg ik mij af – niet beter bij deze wonderbaarlijke gebeurtenis? Jezus is immers zelf God 

en kon dus uit eigen kracht uit de dood opstaan. Ik voel me hierin onder andere gesteund door 

de evangelist Johannes die schrijft: ‘Toen ging ook de andere leerling, die eerst bij het graf 

gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de Schrift nog niet 

begrepen dat hij uit de dood moest opstaan’ (Johannes 20; 8-9). 

 

Felices Pascuas! Zalig Pasen! 

Jan Broeders  
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e
 Statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen  

 

 

 

 

 

 

 

Marcus 14 

 

66 Terwijl Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam daar een slavin van de hogepriester 

aan. 

67 Toen ze Petrus zag, die zich zat te warmen, keek ze hem aan en zei: `Jij was ook bij die 

Jezus van Nazaret.’ 

68 Maar hij ontkende dat: `Ik weet niet, ik begrijp niet waar je het over hebt. En hij ging naar 

buiten naar de voorhof. En er kraaide een haan. 

69 Toen de slavin hem daar zag, begon ze opnieuw en zei tegen de omstanders: `Dat is een 

van hen.’ 

70 Hij ontkende opnieuw. Na een tijdje zeiden de omstanders op hun beurt tegen Petrus: `Jij 

hoort inderdaad bij Hem, want je bent ook een Galileeër’. 

71 Hij begon te vloeken en te zweren: `Ik ken die man niet over wie jullie het hebben.’ 

72 Meteen kraaide voor de tweede keer de haan. En Petrus herinnerde zich wat Jezus hem 

gezegd had: `Voordat de haan twee keer kraait, zul je Me drie keer verloochenen.’  

Hij barstte in tranen uit.  

 


