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Thema paasviering De Nieuwe Oase 2022 
 
Verlangen 
In deze tijd komen verlangens op door wat je ziet in folders en etalages. Je 
maakt een verlanglijstje voor je verjaardag, maar je diepste verlangens 
passen daar vast niet op. Dat zijn vaak immateriële zaken: je verlangt naar 
een lieve vriend of vriendin of naar een oplossing voor de ruzies thuis. Je 
zou willen dat je moeder weer beter was of dat de wereld eerlijker in elkaar 
zat. Bij wie kun je met die verlangens terecht? 
Verder is er het verlangen om zelf je vleugels uit te slaan zonder dat 
iemand je betuttelt – daar hoef je niet per se jong voor te zijn. En het 
knagende verlangen naar vroeger als het leven moeilijk is. En natuurlijk het 
verlangen naar meer: nog groter, nog avontuurlijker, nog beter. Als er een 
verlangen vervuld is, duikt er al gauw weer een nieuw verlangen op. Zo 
gaat dat bij mensen. 
 
Bijbelse aspecten 
Verlangen is een thema dat past bij het geloof, waarin mensen uitzien naar 
een rechtvaardige wereld. Hun verlangen zal vervuld worden (Mat.5). In de 
gelijkenis van de verloren zoon zie je het verlangen naar vrijheid van een 
jongere, maar ook het verlangen naar de veiligheid van vroeger als de 
wereld wel érg hard blijkt te zijn. En dan is er ook nog het verlangen van de 
vader die op de uitkijk staat, zoals God uitkijkt naar een mens die bij hem 
terugkomt. Uit psalm 12 spreekt het verlangen naar Iemand die het voor je 
opneemt als je platgewalst wordt door mensen die denken dat je alles 
bereikt met een grote mond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De paasviering wordt medio februari verspreid onder scholen die het 
vieringenmateriaal besteld hebben. Het bestand wordt per mail verstuurd 
naar de contactpersoon van de school voor het Oase-abonnement. 
 
Weet u niet wie op uw school de contactpersoon is? Stuur dan een mail 
naar info@denieuweoase.nl, dan kijken wij voor u na. 


