
Ik heb een Paastuintje in mijn hart

Een beetje onnozel, dat is wat ik van de paashaas vind. Maar ja, ik ben dan ook een 
christen, dan heb je met Pasen heel andere dingen in je hart.
Dat ik zo over die paashaas denk, komt ongetwijfeld door mijn opvoeding. De kerk 
koos er in die tijd voor om zich af te zetten tegen kerstbomen, paashazen en 
geverfde eieren. Dat soort zaken kwam de kerk niet in. Waarom? Omdat men het 
echte verhaal te waardevol vond om het te vermengen met prietpraat. Het echte 
verhaal moest bewaard blijven en bekend worden gemaakt.
Of dat handig en verstandig was, kun je je afvragen. 
Ik kom nogal eens mensen tegen die werkelijk geen idee meer hebben van waar het 
met het Paasfeest over gaat. Dat kan de kerk zich wel aantrekken; het Paasverhaal 
werd nog beter verstopt dan de paaseieren in de tuin!
Maar er is sprake van een kentering. Dat duurt bij de kerk altijd net even wat langer, 
maar dan komt er ook wat. Eén voorbeeld wil ik graag met jullie delen. 
Sinds een tijdje hebben wij bij onze Leeuwendaalkerk een diorama bij het hek staan. 
Dat is een kijkkast waarin je driedimensionaal bijvoorbeeld het Kerstfeest of 
Paasfeest uitgebeeld ziet. Onder de kast is een tuintje met mooie bloemen. We 
maken dat samen met onze mensen van KoffieKerk. Kom gerust eens langslopen 
om het Paastuintje te bekijken!

Tenslotte wil ik graag deze uitleg van de paashaas met jullie delen. Ik vond ‘m op 
een reguliere nieuwswebsite: 
Van hazen wordt verteld dat zij de plaats innemen van door roofdieren achtervolgde 
soortgenoten. Dus de ene haas wordt achtervolgd door een vos of een lynx (‘het 
kwaad’), door het vluchten raakt hij bekaf. Dan is er een andere haas die zijn plaats 
inneemt en zich zo opoffert voor de eerste haas, die op adem kan komen.
Dat is zomaar de kern van het Paasverhaal. Mooi!

Ds Hans van ’t Hoff
www.leeuwendaalkerk.nl 

PS KoffieKerk is er iedere dinsdag van 10.00-12.00 uur, Oranjelaan 62. Welkom!
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