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Het leven begint bij…

Mijn dochter had heel ons huis versierd bij mijn 
zestigste verjaardag. Er hingen vlaggetjes en 
ballonnen in de voortuin en er plakte een grote 
60 aan de voordeur. Heel de straat wist het 
grote nieuws: ik werd zestig! 

‘Het leven begint bij zestig’, zei mijn buurman. 
Ik had daar zo nog niet bij stilgestaan. Volgens 
mijn gevoel was mijn leven al lang bezig. Maar 
ik weet wat hij bedoelde. Vanaf je zestigste kan 
je met volle teugen genieten van het leven: 
kinderen het huis uit, niet meer gaan werken (in 
mijn geval), doen waar je zin in hebt… Maar bij 
mij voelde dat niet zo. 

Toch was zestig worden niet iets waar ik naar 
uitkeek. Je kan er van uitgaan dat je leven 
al ver voorbij de helft is. Dat doet een mens 
nadenken over wat geweest is en zeker ook 
over wat nog komen gaat. 

Ik zou eerder zeggen dat mijn leven begon 
bij dertig. Toen leerde ik Jezus kennen en 
dat veranderde mijn leven totaal. Niet dat 
ik niet gelovig was. Ik werkte in een 
dorpsschool en speelde op het orgel 
in de kerk tijdens de vieringen. 

Maar door in de Bijbel te lezen, kreeg mijn 
oppervlakkig geloof meer diepgang.

Ik heb nu een mooi toekomstperspectief. Want 
ik weet dat ik door Jezus’ offer aan het kruis 
deel heb aan het eeuwig leven. Je hebt hier 
misschien vragen bij? Lees dan zeker verder in 
deze Wegwijzer. In ons hoofdartikel over Pasen 
wordt dit haarfijn uitgelegd. Ja, er is leven na 
de dood. Jezus is echt opgestaan, dat is een 
geschiedkundig feit. Pasen brengt nieuw leven. 
Zoals de natuur terug in bloei komt in de lente, 
zo brengt Pasen bloei in ons leven. Hiervan 
getuigt ook Kevin. Hij basket vanaf zijn negende 
en werd christen tijdens zijn deelname aan 
een sportkamp. Een heel ander verhaal is het 
verhaal van Jonathan. Hij is geboren met het 
syndroom van Down en zijn mama vertelt in dit 
nummer hoe het voor hen soms moeilijk is om 
de juiste keuzes te maken. 

Je vindt nog meer leerrijke en inspirerende 
artikelen in deze Wegwijzer. Ga op zoek naar 

de zin en de werkelijke betekenis van het 
feest dat tegenwoordig meer legende is 

dan waarheid. Want je zal merken: 
het leven begint bij… Pasen!


