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Carnaval is een feest! Weet je wat carnaval betekent?
Carnaval komt uit het latijn. Dat is een oude taal, die lijkt op een taal , die mensen nog wel
spreken: het Italiaans!
Carnaval betekent: vaarwel aan het vlees, dag vlees! Waarom was dat zo?
Vroeger aten de katholieke mensen in de vastentijd geen vlees, tenminste de grote
katholieken, niet de kinderen, en ook de zieken hoefden dat ook niet.
40 dagen geen worst op je brood, en in die ook geen feesten,- geen bruiloften of
schoolfeesten.
En voor de kinderen! Kinderen mochten in de vastentijd niet snoepen. Als je snoepjes kreeg,
dan mocht je de zondag er op er misschien 1 of 2 van nemen en de rest bewaarde je tot aan het
Paasfeest. Je bewaarde ze in een trommeltje en met het feest van Pasen mocht je de rest
opeten! Dat was best een opgave!
En voor de mannen, die hard moest werken, was het ook best moeilijk om minder te eten..
Je kunt je wel voorstellen dat de mensen, voordat ze gingen vasten, eerst nog eens lekker
wilden feesten en eten en drinken. Dat deden ze met carnaval. Na de carnaval komt dan de
vastentijd- 40 dagen.
Het kan niet alle dagen feest zijn, maar we kunnen wel proberen om elke dag er iets goeds en
moois van te maken.
We lazen dat Jezus in de stad Jericho was en op bezoek ging bij Zacheus.
Nou dat was wat! Want de mensen mochten Zacheus niet. Hij was ook niet altijd eerlijk en
daarom ging niemand bij hem op bezoek en vroegen ze h`em ook nooit. Ja, dan ben je altijd
alleen, en word je ook eenzaam.
Dat vond Jezus niet goed en daarom ging Hij wel op bezoek bij Zacheus. Die was natuurlijk
enorm blij. Jezus praatte ook met Zacheus. Waarover ?- dat weten we niet.
Maar weet je wat er gebeurde?
Zacheus veranderde helemaal van binnen en zei tegen Jezus, dat hij de mensen eerlijk zou
behandelen en ook nog aan de armen geld zou geven.
Zo zie je maar, dat als jij goed doet, andere mensen ook aardiger worden en kunnen
veranderen zoals Zacheus veranderde.
Weet je wat wij kunnen wij doen in deze vastentijd, op weg naar het paasfeest?
Vriendelijk zijn voor elkaar zoals Jezus voor Zacheus. Dingen met elkaar delen zoals Zacheus
geld wilde geven aan armen.
Of je kunt proberen met een kind te spelen, die beetje alleen is. Je kunt een ander kind helpen
als die iets moeilijks moet doen,
Je kunt meneer of juf op school vragen of je iets kunt doen en goed opletten.
Wat kun je thuis extra doen? Praat daar met elkaar maar eens over!!
Over alle dingen, die het leven aardiger maken.

