
 

van Passie  
naar Pasen 

 

 
 
Een kruis van rode rozen in  

een passiebloem. 
Een passiebloem staat symbool voor het 
lijden van Christus en geloofsijver. 

 
 
Er zijn drie harten verwerkt  
in het schilderij 
-De voet van het kruis staat in een hart. 
-De witte roos in de achtergrond is ook 
tot een hart verwerkt. 
-Daarom heen zien we een rood hart. 

 
 
De rode rozen (liefde) vertellen over… 
…Gods grote liefde om Zijn Zoon te zenden. Christus, die geleden heeft en onze 
schulden heeft betaald. 
 

Johannes 3 vers 16 
“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig 
leven heeft.” 

 
Via de stelen en de dorens wordt Zijn bloed vergoten.   
 
In de achtergrond, achter het kruis zien we, als een stralende doorkijk, 
een witte roos. Toekomst perspectief. 
 
Hebreeën 12 vers 2 
Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder 
van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was 
gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de 
rechterhand van de troon van God.  
 
De witte roos staan voor zuiverheid en onschuld, zij vertellen ons… 
…dat Christus onschuldig voor ons heeft geleden en smetteloos en 
zuiver is. 
 
Rode en witte rozen samen (eenheid, verbonden zijn) vertellen ons… 
…dat wij met Christus verbonden zijn en met Hem een eenheid vormen.  
Nu en in de toekomst 
 

 



Romeinen 6 vers 6 - 17 

Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het 
lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de 
zonde zouden dienen.  
Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.  
Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen 
leven.  
 
Romeinen 8 vers 16 en 17 

De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.  
En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en 
mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij 
ook met Hem verheerlijkt worden.  
 
Mattheüs 26 vers 26, 27 en 28 
En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij 
het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam.  
Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: 
Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, 
dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.  
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