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ZIN IN ONZIN 
 
Deze tekst gaat zowel over ervaringen van zin, onzin en zin ín onzin als over rolomkerings-
feesten (carnaval). 
 
 
DIEPMENSELIJKE BETEKENISSEN 
Het leven heeft steeds twee kanten: er is vreugde maar ook verdriet, mensen 
kunnen uitbundig maar ook heel ingetogen zijn, soms vallen bepaalde zaken 
ons zwaar en soms ervaren we dat het leven ook licht kan zijn. Het web van 
het leven wordt geweven tussen uitersten: donker en licht, dood en leven, 
verdriet en troost, lawaai en stilte, serieus zijn en uit je dak gaan, vertrouwd 
zijn en je unheimisch voelen enzovoort. 
Soms ervaren we beide polen of uitersten tegelijkertijd. De theoloog Edward 
Schillebeeckx spreekt in dat verband van contrastervaringen. Enerzijds erva-
ren we expliciete zinloosheid, bijvoorbeeld de dood van een geliefd iemand, 
ánderzijds hebben we een impliciet besef van wat we uiteindelijk zinvol vin-
den, bijvoorbeeld de zekerheid dat de geliefde dode voortleeft, op zijn minst 
in de dierbare herinneringen die wij aan hem of haar hebben. 
Mensen hebben een ‘intuïtie van zin’, juist omdat ze regelmatig ervaringen 
van onzin hebben: ik weet hoe heerlijk het is vreugde te beleven, omdat ik 
ook weet heb van verdriet. Ik verlang naar een ideale wereld, omdat déze ver-
re van volmaakt is. Zo zijn ook lijden en dood uit zichzelf zinloos, maar door 
de manier waarop ik ermee omga, kan ik er zin aan geven. Zo kan iemand die 
ongeneeslijk ziek is en in de terminale fase verkeert, het leven tóch als zinvol 
ervaren. Uiteindelijk verlangen en zoeken mensen naar zin, omdat ze diep in 
hun hart weten, dat hún leven, dat héél het leven eindig is. 
Contrastervaringen grijpen diep in het leven van mensen, juist omdat de ui-
tersten  erin samenkomen. Zij geven diepgang aan het leven en worden dan 
ook wel diepte-ervaringen genoemd. Het zijn de grote godsdiensten en le-
vensbeschouwingen die mensen op een bepaalde manier zicht geven op con-
trastervaringen en hen ermee leren omgaan. 
 
Een kerkelijke uitvaart is een droevig en troostvol gebeuren tegelijk. Daarom 
ook mag van viering worden gesproken: er is verdriet, maar er is ook troost. 
Hardop wordt uitgesproken, wat de overledene in zijn leven aan goeds tot 
stand heeft gebracht. Teksten bagatelliseren de dood niet, maar stoten er 
doorheen. Er wordt tégen de dood ingepraat: ‘Dit kán het einde niet zijn’ en 
‘We laten je niet los’. Alleen al dit ‘protest’ kan helpen zin te geven aan het 
pijnlijke verlies. De hoop op voortleven, hoe dan ook, wordt uitgesproken. Het 
dode lichaam , hoewel spoedig aan de grond of vlammen prijsgegeven, wordt 
met respect behandeld: het is immers het meest eigene geweest van de per-
soon die we betreuren. Dat het dode lichaam geen wegwerpartikel is, wordt in 
enkele rituelen treffend uitgedrukt: het besprenkelen van de kist vlak voor zij 
uitgedragen wordt, drukt uit, dat de dode wordt toevertrouwd aan God zelf, 
die een God van leven is. De bewieroking van de overledene drukt eigenlijk 



hetzelfde uit: zoals rook opstijgt naar boven, zo wordt de overledene aan God 
aanbevolen.  
 
 
SYMBOLIEK 
Zoals het leven twee kanten heeft, zo óók talloze symbolen.  
De geschiedenis van het belangrijkste christelijke symbool, het kruis, laat dit 
treffend zien: de terechtstelling aan het kruis gold in de Romeinse wereld 
slechts voor slaven en misdadigers. Het was een vernederend executiemiddel. 
Voor christenen is het ook teken van nieuw leven geworden, omdat Jezus uit 
de dood is opgewekt. De vórm van het kruis geeft aanleiding tot meerdere 
symbolische interpretaties. Zo kan de horizontale balk het ‘neergedrukt wor-
den’ verbeelden, terwijl de verticale balk naar ‘opstand of opstanding’ ver-
wijst. Het kan ook anders geduid worden: de horizontale balk staat voor het 
aardse leven met zijn ups en zijn downs, terwijl de verticale balk voor de spiri-
tuele of ‘hemelse’ dimensie staat die heel het leven doortrékt en zin geeft. 
Daarnaast kent het christelijk geloof ook aan natuurelementen symbolische 
betekenissen toe. Neem water: dit element heeft eveneens twee kanten. Het 
vernietigt én het geeft nieuw leven. 
Door middel van overstromingen, wolkbreuken, dijkdoorbraken en zinkende 
schepen laat water zijn vernietigende kracht zien. Van de andere kant schenkt 
water leven: voor de plantengroei is het onontbeerlijk, er wordt stroom mee 
opgewekt, water reinigt en in bad of onder de douche werkt het verfrissend 
en ontspannend. 
In de doop komen beide kanten van het water samen. De onderdompeling, de 
oudste vorm van dopen, drukt dit treffend uit: het kopje onder gaan drukt 
uit, dat men symbolisch met Christus sterft en begraven wordt, het weer op-
rijzen uit het water symboliseert de opstanding en het nieuwe leven in Chris-
tus. Men is een nieuw mens geworden. 
Ook vuur is zo’n contrastsymbool. Vuur vernietigt, legt in de as, doet veel 
arealen bos verdwijnen. Anderzijds werkt het zuiverend: epidemieën worden 
tot staan gebracht door besmette kleren en overige spullen te verbranden. En 
het product van vuur, as, is vruchtbaar. Zo werden grote stukken van het 
drooggelegde IJsselmeer met koolzaad en een bepaalde rietsoort beplant. 
Vervolgens werden deze gewassen verbrand om de grond aan meer stikstof 
te helpen. 
 
Het hindoeïsme brengt de polariteit van het leven sterk tot uitdrukking in 
woord en beeld. Men denkt in duale begrippen: man en vrouw, licht en donker, 
dood en leven, goed en kwaad..... Toch zijn het geen echte tegenstellingen: 
het zijn polen die elkaar eerder aanvullen dan uitsluiten. Want vóór alles leg-
gen hindoes de nadruk op de eenheid: God, mensen, dieren, planten, ja, alle 
bestaande dingen zijn ten diepste één. Door steeds beide polen van de werke-
lijkheid te benoemen, wordt die éne schepping als een ‘spanningsvol geheel’ 
gezien en beleefd. 



Een duidelijk voorbeeld is de godenwereld: de meeste hindoes geloven, dat er 
uiteindelijk maar één universele godheid is, het Brahman. Deze universele 
godheid manifesteert zich op talloze wijzen. De zogenaamde goden symboli-
seren de diverse functies van Brahman. De als mannelijke god uit- en afge-
beelde Brahma verpersoonlijkt de scheppende kracht van de universele god-
heid. Het gaat daarbij om ‘scheppingskracht naar buiten’. Zijn ‘gemalin’, de 
godin Sarasvati, symboliseert meer de ‘scheppingskracht naar binnen’: zij 
staat voor het scheppende denken, poëzie, wijsheid, muziek.....Zo vullen het 
mannelijke en het vrouwelijke in de godheid elkaar aan en bestrijken het hele 
scala van scheppende activiteiten.  
 
FEESTEN EN VIERINGEN 
Het leven was vroeger en is ook nu nog voor veel mensen verre van eenvou-
dig: het wordt door hen ervaren als een strijd om het bestaan. En voor wie 
het materieel goed heeft, ziet het leven er misschien eerder ‘grijs’ uit. Daarom 
heeft de mens er altijd al bepaalde momenten uit willen lichten om te vieren, 
om de alledaagse sleur even te doorbreken of de zwaarte van het leven voor 
een moment te vergeten. Door te feesten en te vieren licht het leven even op 
en wordt het draaglijker. Met name in vroegere tijden werd er veel gefeest en 
gevierd. In een overwegend sober bestaan genoot men dan even van de illusie 
van overvloed. Er waren jaarmarkten, kermissen en men vierde uitbundig car-
naval. 
Mensen waren en zijn vindingrijk in het bedenken van nieuwe vormen. In ónze 
tijd, die voor velen in het rijke noorden zonder materiële zorgen is, valt daarbij 
te denken aan: sportevenementen, manifestaties, popfestivals, braderieën en-
zovoort. Eén feest heeft oude papieren en is nog steeds bij velen populair: 
carnaval. 
 
CARNAVAL 
Feesten bieden dus een uitlaatklep: even je sores vergeten, even de opge-
kropte agressie ‘eruit gooien’. 
De grootste uitlaatklep lijkt toebedeeld te zijn aan carnaval: het is één en al 
uitbundigheid, zotheid en vrolijkheid. Het is heerlijk om even een ánder te zijn. 
Verkleedpartijen, maskers en schmink dragen daartoe bij. Door middel van 
toeters, fluitjes, zingen en lallen worden vele decibellen geluid geproduceerd. 
Vermoedelijk heeft dat ‘heerlijk lawaai maken’ zijn wortels in oude rituelen 
waarbij de boze geesten werden verjaagd, omdat die de vruchtbaarheid en 
het nieuwe leven verhinderden. Optochten en praalwagens maken van carna-
val een sterk sociaal gebeuren.  
Het is moeilijk uit te maken waar het woord ‘carnaval’ precies vandaan komt. 
Sommigen brengen het in verband met ‘carne vale’, dat zoveel betekent als: 
vaarwel vlees, daarbij denkend aan Aswoensdag, de dag waarop de vasten 
begint en de pleziertjes er voorlopig op zitten. Anderen denken eerder aan 
‘carrus navalis’ oftewel ‘scheepskar’, een watervoertuig waarmee in de tijd 
van onze voorouders de vruchtbaarheidsgoden en -godinnen geacht werden 
hun intocht te houden. 



ROLOMKERINGSFEESTEN 
Carnaval is vanouds een rolomkeringsfeest: bestaande verhoudingen werden, 
symbolisch en slechts gedurende een spanne tijds, op hun kop gezet. Men 
ging op de troon van vorsten, bisschoppen en pausen  zitten. Ook nú nog 
nemen prins Carnaval en de Raad van Elf tijdelijk het bestuur van de stad of 
het dorp over. 
In de Middeleeuwen was de zogenaamde ‘blauwe schuit’ of het narrenschip 
populair. Dat weten we uit teksten en schilderijen. Ook Jeroen Bosch heeft er 
een paneeltje aan gewijd. ‘Blauw’ is bargoens voor ‘dronken zijn’. Want dege-
nen die ín de schuit zaten waren narren die de slechte eigenschappen, of zelfs 
wandaden, van hoger geplaatsten verbeeldden: dobbelende, drinkende en on-
tucht bedrijvend bisschoppen, kardinalen, edellieden, vorsten, bedelmonniken 
en kloosterzusters zaten ‘in het schuitje’. Niet zelden werden hoogwaardig-
heidsbekleders uitgenodigd toe te treden tot het ‘gilde van de blauwe schuit’ 
om zich vervolgens aan een losbandig leven over te geven. Het was in de 
Middeleeuwen één van de manieren om gezagsdragers te kritiseren. Vermoe-
delijk gaan de praalwagens van nu op het gebruik van de ‘blauwe schuit’ te-
rug. 
Het omdraaien van gezagsverhoudingen sprak tot de verbeelding. Dat ver-
klaart, dat er nog meer rolomkeringsfeesten ontstaan zijn. De Romeinen had-
den hun zogenaamde Saturnaliën: slaven speelden de rol van meester. Het 
zogenaamde narrenfeest, dat vanaf de 5e eeuw eeuw in christelijke streken 
aan populariteit won, is hier vermoedelijk uit voortgekomen: men koos een 
narrenbisschop. Onder allerlei dwaasheden werd die ‘ingezegend’ en kon hij 
zijn ‘gezag’ uitoefenen. Het narrenfeest duurde van Kerstmis tot na Drieko-
ningen (6 januari).  
Wat op sommige plaatsen in Nederland  nog steeds gevierd wordt, is 
Driekoningen. Kinderen gaan verkleed als Balthazar, Caspar en Melchior langs 
de deuren met sterretjes die aan het eind van een stok bevestigd zijn. Als 
‘Sterrenzangers’ symboliseren zij daarmee de overwinning van het licht op de 
duisternis. Maar natuurlijk gaat het hen vooral om het vele lekkers en geld dat 
zij hopen te ontvangen. Vaak wordt thuis in brood of koek een boon 
meegebakken. Die ‘dode’ boon zal spoedig ontkiemen en symboliseert 
daarmee de overgang van dood naar nieuw leven. Het kind dat die boon in zijn 
brood of koek treft is koning, krijgt een zelfgemaakte kroon op het hoofd en 
mag de hele dag de baas spelen. Ook mag het zeggen wat er die dag gegeten 
wordt.  
Voor Joodse kinderen is het Loten- of Poeriemfeest eveneens een rolomke-
ringsfeest. Dit heeft te maken met het spannende verhaal uit het bijbelboek 
Esther. Zij is een eenvoudig Joods meisje, trouwt met de Perzische koning 
Ahosjveros en weet het snode plan van ‘s konings raadgever Haman om alle 
Joden in het land te vermoorden te verijdelen. Haman eindigt aan de galg. 
De kinderen beelden dit verhaal op een uitbundige manier uit: zij verkleden 
zich als koningen, koninginnen en landlopers. Soms hebben ze Hamansoren op 
of eten deze in de vorm van gebak. Als het verhaal van Esther wordt verteld, 



stampen ze, telkens als de naam Haman valt, op de grond of laten een ratel 
horen. 
 
Rolomkering lijkt een universeel menselijk ‘spel’ te zijn: ook hindoes genieten 
hier intens van tijdens het zogenaamde Holifeest. In dit feest gaat het niet al-
leen om de hindoejaarwisseling, om verzoening, lente en nieuw leven, maar 
vooral om de overwinning van het goede op het kwade. In de dagen voor Holi 
wordt een grote brandstapel opgebouwd die al het kwaad van het afgelopen 
jaar symboliseert. Op de eerste dag van het feest steekt de pandit, dit is de 
voorganger, het vuur aan. Rond het vuur vinden rituelen plaats in de vorm van 
zang en dans.  
De volgende dag is er weer groot feest: men mag grappen maken en elkaar 
voor de gek houden.  
Men gooit met gekleurd poeder en water naar elkaar. In India mogen op deze 
dag de lage kasten personen van hogere kasten plagen en voor de gek hou-
den. Onder Surinaamse hindoes mogen de kinderen eventjes voor ouder spe-
len en houden de vrouwen de mannen voor de mal. Aanzienlijke personen mo-
gen op deze dag ‘ingezeept’ worden met gekleurd poeder en met water wor-
den bespoten. 
 
 
VASTEN 
Een grotere tegenstelling dan tussen carnaval en vasten is niet denkbaar. De 
kerk heeft het carnavalsfeest, dat vaak ontaardde in dronkenschap en geweld, 
niet uit kunnen roeien. Daarom is het ingekapseld onder het motto ‘O.K., doe 
maar een paar dagen zot, maar dinsdagavond middernacht uur is het afgelo-
pen. Dán begint de vasten’.  
Aswoensdag markeert deze overgang. Nu breekt een tijd van inkeer en so-
berheid aan. In de kerk wordt aan gelovigen het askruisje gegeven. De tekst 
van Gen.3,19c wordt daarbij uitgesproken: ‘Uit stof ben je gemaakt en stof 
zul je weer worden.’  Daarmee begint de Grote Vasten of, zoals men tegen-
woordig liever zegt, de Veertigdagentijd. 
 
Veertig is een symbolisch getal. Het heeft bijna altijd met een periode van af-
zondering, beproeving en voorbereiding te maken. Vandaar ook het woord 
‘quarantaine’. In de bijbel heeft wordt zo’n ‘veertigdaagse’ vaak met de woes-
tijn in verband gebracht. Mensen kiezen soms voor een ‘woestijnervaring’ om 
zichzelf op een belangrijk moment in hun leven voor te bereiden. Zo zwerft 
het Joodse volk  veertig jaar door de woestijn, alvorens het ‘rijp’ is om het 
Beloofde Land binnen te gaan. En voordat Jezus aan zijn openbare optreden 
begint, trekt hij zich veertig dagen terug in de woestijn. 
 
Tijdens de vasten vroeger werd sober geleefd: geen snoep, koek en alcohol. 
Verder karige broodmaaltijden en slechts één ‘volle maaltijd’ per dag, de 
warme maaltijd dus. Door deze sobere manier van leven wilde men tot inkeer 
komen, zich bezinnen op waar het in het leven werkelijk om draait. Er werd 



boete gedaan voor zonden die men begaan had, zodat de relatie met andere 
mensen en met God hersteld werd. Boeten betekent immers ‘herstellen’ (denk 
aan netten boeten). 
Tegenwoordig ligt de nadruk meer op de sociale invulling van het vasten: men 
ontzegt zich bepaalde geneugten en het geld dat daardoor wordt uitge-
spaard, schenkt men aan de Vastenaktie. Deze instelling financiert er sociaal-
economisch projecten in de Derde Wereld mee. 
 
Vasten komt in alle grote godsdiensten voor. Zo kennen de Joden Jom Kippo-
er of Grote Verzoendag. Dat is tien dagen na Rosj Hasjana, Joods Nieuwjaar. 
Het wordt als de heiligste dag van het jaar gezien: God beslist over het le-
venslot van de mensen voor het komende jaar. Op Rosj Hasjana slaat Hij een 
lijvig boek open, zo geloven veel Joden, en bestudeert Hij tien dagen lang de 
daden van de mens. 
Op Jom Kippoer staan de Joden daarbij stil. Zij proberen hun zonden te door-
gronden. Vijfentwintig uur nuttigen zij nóch water nóch brood. Er zijn veel 
diensten in de synagoge. Men gaat bij elkaar langs om vergiffenis te vragen. 
Zo ook de kinderen op het Maimonideslyceum te Amsterdam: zij gaan alle 
klassen langs om vergeving te vragen voor wat ze mogelijk andere schoolge-
nootjes hebben aangedaan. 
Een tweede tot de verbeelding sprekend voorbeeld is het vasten van moslims 
in de maand Ramadan. Van zonsopgang tot zonsondergang mag helemaal 
niets worden genuttigd en mag men geen gemeenschap met elkaar hebben. 
Veel moslims vasten ook ‘over de tong’, dat wil zeggen, dat ze geen kwaad 
woord over een ander willen zeggen. Na zonsondergang vindt een feestelijke 
maaltijd plaats, meestal in een groter verband dan alleen het eigen gezin. 
Sommige moslims nuttigen nog een maaltijd vóór zonsopgang om het vasten 
overdag vol te kunnen houden. Tijdens het vasten wordt de moskee veelvul-
dig bezocht. De Ramadan wordt afgesloten met het Suikerfeest. Men gaat 
dan bij elkaar op bezoek, er worden cadeautjes uitgewisseld en kinderen krij-
gen veel lekkers. 
 
Voor hindoes is vasten een ‘geestelijke oefening’, een manier om dichter bij 
God te komen. Ook menen hindoes dat vasten helpt om het lichaam te reini-
gen van schadelijke stoffen die zich daarin opgehoopt hebben. Voor het vas-
ten gelden min of meer vaste tijden, bijvoorbeeld de dagen rond volle maan. 
Ook vast men wel op een bepaalde dag van de week, bijvoorbeeld op woens-
dag, de dag die gewijd is aan de god Shiva. Doorgaans gebruikt men dan geen 
vlees, vis, eieren en alcohol. Het vasten heeft een vegtarische inslag. Enkele 
dagen voordat in de huidselijke kring een religieuze plechtigheid wordt gehou-
den, gebruikt de familie alleen vegetarisch voedsel. Het meest uitgebreid 
wordt gevast gedurende de negen dagen en nachten ter verering van de go-
din Durga. Er wordt niets genuttigd van zonsopgang tot zonsondergang, zoals 
moslims tijdens hun Ramadan gewoon zijn te doen. Iedere avond worden zoe-
tigheden aan Durga geofferd. Na afloop van de plechtigheden mag het geof-
ferde worden opgegeten. Dit wordt als de genade van de godin beschouwd. 



 
 
GOEDE VRIJDAG EN PASEN 
De Veertigdagentijd krijgt steeds meer diepgang naarmate deze periode ver-
strijkt. Letterlijk en figuurlijk dieptepunt is Goede Vrijdag: dag van de 
onverdiende dood van een Rechtvaardige. Al eerder werd geschreven, dat de 
kruisdood vernederend was, alléén bestemd voor slaven en opstandelingen. 
Maar op de derde dag, altijd de dag waarop God reddend optreedt, worden de 
rollen omgedraaid: dood slaat om in nieuw leven, onzin wordt zin. God laat zijn 
Rechtvaardige niet in de dood, maar wekt hem op. Het onverwachte, nieuwe 
leven in de opgewekte Christus ‘spot’ met de dood: deze contrastervaring 
staat centraal in het christendom. 
Het nieuwe leven in de lente - bloesems, lammetjes in de wei, kuikens uit het 
ei en het lengen van de dagen - symboliseert het het nieuwe leven in  Chris-
tus. Daarom horen in de palmpaasstok alleen zaaddragende vruchten te han-
gen of producten die daarvan zijn afgeleid, zoals het broodhaantje. 
Voor een verdere uitweiding over Pasen zij verwezen naar thema 14 ‘Op-
staan’. 
 
 
ZIN EN ONZIN IN DE LEVENSBESCHOUWELIJKE VORMING 
Het thema ‘Zin en onzin’ zou geen praat- maar een doethema moeten wor-
den. Het is goed de kinderen zin en onzin te laten ervaren door te spelen en 
creatief bezig te zijn.  
In de onderbouw verschaft een verkleedkist de kinderen veel plezier. Met at-
tributen, maskers en schmink dienen zich nog rijkere mogelijkheden voor spel 
en creatieve vaardigheden. Een verkleedhoek doet wonderen. Natuurlijk kan 
ook veel creatiefs ondernomen worden met poppenkast, handpoppen en sok-
poppen. Het is aan te bevelen veel met verhalen over ‘zin en onzin’  te doen: 
zowel sprookjes, als prentenboeken en bijbelverhalen kunnen hiervoor ge-
bruikt worden. Verwerkingen door middel van rollenspel en drama liggen voor 
de hand.  
Kinderen in de bovenbouw vinden het prachtig om zélf verkleedkleren, hoeden 
en maskers te maken. Ook het vervaardigen van muziekinstrumenten en ‘la-
waaidingen’ zal hen aanspreken, zéker als er tijdens carnaval of een projectaf-
sluiting iets mee gedaan wordt. 
Een traditionele maar geliefde bezigheid voor alle kinderen is het maken en 
optuigen van een palmpaasstok. Zij vinden het prachtig om te zien hoe ande-
ren daarmee verrast kunnen worden! 
Een inzamelingsactie is ook een overweging waard. Belangrijk is het om kinde-
ren te leren geven vanuit wat ze zichzelf ontzegd hebben. 
Tenslotte zou, in de lijn van de vroegere voorjaarsschoonmaak, iets gedaan 
kunnen worden aan een leefbare omgeving, al is het maar het opruimen van 
de speelplaats en de omgeving van de school. 
 
 



SAMENVATTING 
 
Het leven heeft steeds twee zijden: vreugde en verdriet, licht en donker, kwaad en goed, 
dood en nieuw leven. Hoe gaan mensen met deze polariteit om? Hoe geven zij zin aan situa-
ties die op het eerste gezicht zinloos lijken? Hoe komt het, dat sommige mensen ervaringen 
van onzin niet te boven komen? Moeten we kinderen van onzinsituaties vrijwaren? Of is het 
beter, dat zij ermee in aanraking komen, opdat ze ermee leren omgaan? 
Elk mens kent ervaringen van zin en onzin. Dit is in het leven ‘ingebakken’. Mensen kunnen 
bijvoorbeeld onrecht benoemen, omdat ze besef hebben van rechtvaardigheid. Mensen kun-
nen ongeneeslijk ziek zijn en tóch zin aan hun leven geven. Omdat zin en onzin vaak samen-
gaan, spreekt men van contrastervaringen. Door contrastervaringen krijgt het leven meer 
diepgang. 
 
Alle grote godsdiensten hebben een rijke traditie opgebouwd in het omgaan met ervaringen 
van zin en onzin. In het voornaamste symbool van het christendom, het kruis, komen beide 
samen: het kruis is vernederend en staat voor de dood. Maar tegelijkertijd verwijst het naar 
de opstanding en staat het  eveneens voor nieuw leven. Ook ‘woestijn’ staat voor beide erva-
ringen: de woestijn is altijd een plaats van beproeving, die tevens ook een belofte voor de 
toekomst inhoudt. 
Met kinderen worden de ervaringen van zin en onzin eerder gespeeld en gevierd dan bespro-
ken: rollen worden omgekeerd, door zich te verkleden leven kinderen zich in anderen in, zij 
vieren carnaval en denken na over hoe zij zin kunnen geven aan de Veertigdagentijd. 
 


