
 

Pasen in Liberia 
 
Pasen is een belangrijk feest voor de Liberianen. Op de avond van Witte Donderdag komen de 
Liberianen samen om te vieren. Na de eucharistie blijven de mensen nog tot middernacht liedjes voor 
Jezus zingen in de kerk. Daarna gaat iedereen in stilte naar huis. Op Goede vrijdag voeren de kinderen 
het Passieverhaal op. Daarna vertelt de priester aan de mensen hoe belangrijk het is om stil te zijn. 
Op straat hoor je geen toeters of geschreeuw. Ook de klokken van de kerken zwijgen. Op Stille 
Zaterdag versieren de Liberianen de kerk vanbinnen en vanbuiten. Ze schilderen ook eitjes voor de 
eierjacht op Paaszondag. Op Pasen gaat iedereen ‘s ochtends naar de kerk, in zijn of haar mooiste 
kleren. Na de Paasmis stormen alle kinderen naar buiten. De eitjesjacht kan beginnen! De kinderen 
gaan op zoek naar een gouden ei. Dit speciale ei heeft de priester verstopt. Wie het vindt, krijgt een 
mooi cadeau. Daarna komt iedereen samen om een lekker te eten. 
 
Dit jaar vond Titus het gouden ei. Als prijs kreeg hij 5 dollar (4,5 euro). En of hij dat geweldig vond! 

 
Na het rapen van de paaseieren, is het tijd voor het paasmaal. 
“We na’ make it lazy, O!”, zeggen ze in Liberia. Dat betekent: 
“kosten noch moeite werden gespaard!” 
Er wordt een heel varken op de rooster gelegd, en op enkele 

houtskoolvuurtjes wordt ook nog kip gebakken. Iedereen doet 

zijn best om een zo lekker mogelijke maaltijd klaar te maken.  

 

En zo wordt het een mooie dag, vol van vreugde, vriendschap, plezier en  geloof. Iedereen kijkt al uit 

naar de volgende Goede Week! 

 

Kijk zeker ook eens naar de Paasgebeuren in Liberia op https://youtu.be/pjw-Bf0tvhk!  

  

https://youtu.be/pjw-Bf0tvhk


 

Kerstmis in Liberia 
 
Ook Kerstmis is een belangrijk feest voor de Liberianen. Tijdens de adventsperiode is de meest 
gehoorde begroeting in het land: “My Christmas is on you”. Dat betekent: “Ik kan pas kerst vieren, als 
jij ook kerst kan vieren”.  
 
Kerstmis is in Liberia, net zoals in onze streken, een familiegebeurtenis. Omdat Liberia in het recente 
verleden enkele zware crisissen heeft meegemaakt, is Kerstmis als samenkomen met familie en 
vrienden nog belangrijker geworden. Familie en vrienden leggen samen waardoor ze op kerstdag 
samen van een lekkere maaltijd kunnen genieten. Daarna is er tijd om te zingen, te dansen en feest 
te vieren. Kijk maar! 
 
Een leuk detail: Kerstmis wordt niet altijd op 25 december gevierd in Liberia! In dit land vieren vele 
mensen Kerstmis op de zondag die het dichtst bij 25 december ligt. In 2019 was het al op 22 
december tijd voor het kerstfeest. 
 
De Liberianen hebben ook de gewoonte om tegen midden december hun huis opnieuw te schilderen. 
De Liberiaanse regering geeft dan de opdracht aan iedereen om alle gebouwen van een nieuw 
kleurtje te voorzien. Doe je dit niet, dan mag je je zelfs aan een boete verwachten! Ook tijdens de 
ebola-crisis en ondanks alle beschermende maatregelen tegen deze ziekte, werden ook in deze 
periode de huizen van een mooie kleur voorzien. Tijdens de kerstperiode blazen de Harmattan-
winden veel stof over het land. Hierdoor krijgen de straten en de huizen een laagje dat met een 
beetje fantasie op sneeuw lijkt! 
 
Kerstbomen groeien er niet in Liberia. Daarom zal je rond Kerstmis in de meeste huizen geen 
versierde spar aantreffen, maar wel een groot blad van een palmoliepalm. Dit blad wordt dan 
versierd met slingers en kerstballen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0w4mYIG7S0

