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Switch onderwijsprojecten laat elk jaar zien wat Pasen kan betekenen voor leerlingen in deze tijd. Een 

belangrijk aspect van de vieringen, is dat leerlingen zonder christelijke achtergrond  

de viering ook kunnen meebeleven. 

 

Het thema 

Eén van de grote boodschappen uit het Paasverhaal is vergeving. Jezus, die de zonde van de wereld op 

zich neemt, aan het kruis wordt genageld en met zijn opstanding uit de dood de mensheid een tweede 

kans geeft.  

 

Het is goed om te vergeven en iemand een tweede kans te geven, juist wanneer iemand het niet 

verdient. Maar vinden we dat wel echt? Is het oude bijbel verhaal niet ingehaald door de realiteit? 

Iemand die jou uitscheldt, scheld je zelf toch ook uit? Iemand die ruzie met je zoekt kan het krijgen. Als 

iemand je pijn doet, dan zorg je dat het niet weer gebeurt, door pijn terug te doen. We geven heel 

makkelijk ons oordeel over wat de ander verdient. Als het nieuws voorbij komt, kunnen we heel stellig 

onze mening geven. Bijvoorbeeld als het gaat om criminelen: ‘Opsluiten die gast, weg ermee!’ 

 

Geloven we echt dat vergeving en het krijgen van een tweede kans goed is? Of geloven we meer in 

vergelding en afstraffing? Het is misschien wel het moeilijkst om iemand te vergeven die je heel goed 

kent. Maar als je vergeven wordt, zonder dat je het verdient, weet je misschien pas echt waarom het 

goed is. 



 

  

 

 
De viering 

Switch onderwijsprojecten verzorgt dit jaar weer de Paasvoorstelling. Er wordt door middel van 

beelden, verhalen, muziek en eigentijds theater, ingegaan op de boodschap van Pasen waarin de mens 

wordt vergeven en een tweede kans krijgt. 

 

Twee acteurs komen op uw school een uitwerking van het Paasverhaal spelen. Maar na nog geen 

minuut gespeeld te hebben, stopt acteur Alex ermee. Hij vindt het verhaal dat hij en Cathy spelen 

eigenlijk belachelijk. “Waarom zou je iemand vergeven?!” Hij stapt het publiek in en zoekt bij hen 

erkenning en bijval. Dan komt John, de regisseur van de voorstelling, op en wil weten waarom er niet 

gespeeld wordt. De drie besluiten het Paasstuk verder te spelen, maar samen met het publiek aan te 

passen waar het niet klopt.  

 

Op een interactieve manier met leerlingen en zelfs leraren, beginnen de spelers aan een komische en 

soms tragische zoektocht naar antwoorden op hun vragen. 

 

Voor docenten: voorbespreking en nabespreking 

Om de leerlingen goed voor te bereiden, is het raadzaam om de voorbespreking te behandelen. Tijdens 

deze besprekingen zal de klas het gaan hebben over vergeven. Waarom vergaf Jezus onze zonden en 

was dat eigenlijk wel nodig? Is vergeven een teken van zwakte, of is het toch goed om te doen? Heb jij 

zelf wel eens een tweede kans gehad? En was dit verdiend? 

 

Productioneel 

De viering is een totaalproductie bestaande uit theater, muziek en video van ongeveer 40 minuten.  

De zaal dient verduisterd te zijn in verband met videoprojectie. U kunt maximaal vier voorstellingen  

op een dag boeken. 

 

Boekingen & Overige afspraken  

Joanne Bijleveld 

YfC|Switch  

Postbus 73 

3970 AB Driebergen 

tel: 0343-515744 

 

email: switch@yfc.nl 

internet: www.switchweb.nl/docenten 

mailto:switch@yfc.nl
http://www.switchweb.nl/docenten

