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Pasen 

Pasen is een feest net zoals kerst. 
In dit boek lees je meer over het paasfeest. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 
 Waar komt het woord Pasen vandaan? 
 Op welke datum is het Pasen? 
 Waarom horen eieren bij Pasen? 
 Waar komt het verhaal van de paashaas vandaan? 
 Wat is een palmpasenstok? 
 Waarom branden mensen paasvuren? 



1. De naam Pasen 

Pascha 
De naam Pasen komt van het woord Pascha. 
Het woord Pascha komt uit een vreemde taal: 
het Aramees.  
Pascha is een heel oud Joods feest. 
Bij dat feest denken de Joden terug aan iets 
dat heel lang geleden gebeurde. 
Weg 
Lang geleden woonde het Joodse volk in het 
land Egypte. Door een hongersnood waren ze 
daar terechtgekomen. Veel later moesten ze 
voor de farao (koning) als slaven werken.  
Het leven was er zwaar. God stuurt Mozes naar 
de farao om het Joodse volk te bevrijden (1).  
De farao wil zijn slaven niet laten gaan. 
Plagen 
Er volgen10 plagen  (2) om de farao te straffen. 
Bij de laatste plaag zal elk oudste kind uit een 
gezin sterven.  
De oudste zoon van de farao sterft ook.  
Nu pas laat de farao het Joodse volk gaan. 
Het pascha is het feest dat aan deze 
geschiedenis herinnert. 

De tien plagen van Egypte 

1. Water wordt bloed. 6. Zweren 

2. Kikkerplaag 7. Hagel 

3. Luizen 8. Sprinkhanen  

4. Steekvliegen  9. Duisternis  

5. Veepest 10. Dood oudste zoon 
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2. Een christelijk feest 

Pascha en Pasen 
De naam van dat Joodse feest werd eigenlijk 
de naam van ons paasfeest. 
Dat is vreemd, want bij Pasen denken heel veel 
mensen terug aan iets heel anders. 
Zij denken terug aan Jezus Christus.  
Hij werd gekruisigd. 
Hij werd begraven, maar stond na drie dagen 
op uit de dood. 
Zijn graf  was leeg (1). 
Dat is het christelijke paasfeest. 
Om de overeenkomst tussen Pascha en Pasen 
te begrijpen, kijken we naar de dagen voor het 
opstaan van Jezus uit de dood. 
 
Witte Donderdag; een maaltijd 
Op de donderdag voor zijn dood viert Jezus het 
Pascha met zijn vrienden.  
Jezus is Joods. Hij is opgegroeid met het feest. 
Bij het Pascha hoort een belangrijke maaltijd. 
Jezus eet samen met zijn 12 volgelingen (2). 
Het is de laatste maaltijd die ze samen zullen 
hebben. 
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Witte Donderdag: gevangen 
Na de maaltijd gaat Jezus met zijn volgelingen 
naar een tuin bij een berg. 
Daar wordt Jezus door zijn tegenstanders 
gevangen genomen (1). 
Jezus had vijanden. Ze vonden dat hij voor 
oproer zorgde. Ook geloofden zij niet wat hij de 
mensen wilde leren. 
Eén van zijn volgelingen, Judas, verraadt hem 
aan zijn vijanden.  
Als Jezus meegenomen wordt, vluchten al zijn 
vrienden de tuin uit. 
 
Goede Vrijdag; bij Pilatus 
De tegenstanders van Jezus willen hem het 
liefst doden, maar dat kan niet zomaar. 
De Joden zijn niet de baas in hun land.  
Dat zijn de Romeinen.  
Ze moeten de Romeinse baas Pilatus toestem-
ming vragen (2). 
Pilatus ziet dat Jezus onschuldig is, maar geeft 
zijn tegenstanders toch hun zin.  
Hij is bang voor een opstand. 
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Goede Vrijdag; de dood van Jezus 
Jezus wordt weggevoerd.  
Hij moet zijn eigen kruis dragen naar Golgotha.  
Op Golgotha wordt Jezus gekruisigd samen met 
twee misdadigers. (1) 
Christenen geloven dat de dood van Jezus een 
offer was. Daarmee nam hij het slechte weg en 
kon het goede winnen.  
Daarom kreeg die vrijdag de naam Goede Vrijdag. 
 
 
Paaszondag 
Op zondag bezoeken vrouwen het graf  van Jezus 
om zijn lichaam te verzorgen.  
Jezus was vlug begraven, omdat de zaterdag een 
rustdag voor Joden was. 
Het graf  is leeg (2).   
Een engel vertelt dat Jezus is opgestaan. 
Voor Christenen betekent Pasen een nieuw begin.  
Net zoals het Pascha voor Joden een nieuw begin 
was. Zij waren opeens geen slaven meer van de 
farao. 
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3. De datum van Pasen 

Lente 
Pasen valt niet, zoals Kerst op dezelfde datum. 
Je kunt zelf  predies uitrekenen wanneer het 
Pasen wordt. 
Je moet eerst weten wanneer het lente wordt. 
De lente begint op 21 maart. (1) 
 
Volle maan 
Nu kijk je wanneer het de eerste volle maan na 
21 maart is. (2) 
 
Zondag 
Nu neem je de allereerste zondag na die volle 
maan. (3) 
Die zondag wordt de paaszondag. 
De vrijdag ervoor wordt de Goede Vrijdag. 
 
Vroeg of  laat 
De vroegste paaszondag valt op 22 maart en 
de laatste valt op 25 april. 

21 maart 

LENTE 

 

ZONDAG 
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4. Eieren en Pasen 

Lente 
Eieren horen bij Pasen. Dat is al eeuwenlang zo. 
Je weet dat Pasen in de lente valt.  
De natuur komt weer tot leven.  
Vogels gaan eieren leggen. 
Het ei is een teken van nieuw leven, of  van een 
nieuw begin.  
In elk ei groeit nieuw leven (1). 
Christenen geloven dat het weer tot leven 
komen van Jezus ook een nieuwe begin was.  
Het ei is een mooi teken van een nieuw begin 
dat zo mooi past in het paasverhaal over Jezus. 
 
Verstoppen 
Heel vroeger verstopten boeren op hun akkers 
al eieren. Ze deden dat uit bijgeloof.  
Een ei zou ervoor zorgen dat de akkers extra 
vruchtbaar werden.  
Een ei in een akker betekende een goede oogst 
in de zomer of  het najaar (2) 
Eieren verstoppen is blijven bestaan. (3) 
Alleen nu alleen voor het plezier van het zoeken 
en vinden. 

1 

3 2 



5. De paashaas 

Duitsland 
De paashaas kennen we in Nederland nog niet erg 
lang. In Duitsland bestaat de paashaas al wel 400 
jaar. Er was een tijd dat Duitsers in Nederland 
kwamen werken. Zij namen het gebruik mee naar 
Nederland.  
Deze paashaas verstopte eieren voor kinderen.  
De paashaas nam de eieren mee in een mand. (1) 
 
Bijgeloof 
Er bestaan twee verhalen hoe we aan die 
paashaas gekomen zijn: 
De Germanen geloofden in de godin van de vrucht-
baarheid. Ze heette Ostara (2).  
Die zou in de lentemaanden als haas vermomd de 
aarde bezoeken. 
Een ander verhaal is het bijgeloof, dat een haas  
eens per jaar eieren legt. Men dacht dat de haas 
een gestrafte vogel was. Hazen hebben een nest in 
een weiland dat op die van vogels lijkt (3).  
Wij weten nu dat sommige vogels zo’n oud 
hazennest of  leger gebruiken om hun eieren in te 
leggen. 
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6. Palmpasenstok 

Palmpasen is een week voor de eerste Paasdag. 
Bij palmpasen wordt in veel gebieden een bijzondere 
stok gemaakt.  
Kinderen dragen de stok in een optocht in sommige 
streken in Nederland. 
De stok is versierd met allerlei dingen.  
Elk ding heeft zijn eigen betekenins: 
1. De stok heeft de vorm van een kruis. Het is het 

kruis waar Jezus aan stierf. 
2. Een broodhaantje is het teken van het brood dat 

Jezus brak bij de laatste paasmaaltijd. 
De haan is teken van de haan die kraaide toen 
Petrus een volgeling van Jezus drie keer zei dat hij 
Jezus niet kende. 

3. Eitjes zijn het teken van nieuw leven. 
4. Twaalf  rozijnen zijn de twaalf  leerlingen van Jezus. 
5. Dertig pinda’s zijn de dertig geldstukken die Judas 

kreeg voor het verraden van Jezus. 
6. Palmtak is het teken van de palmbladeren die op de 

weg gelegd werden toen Jezus Jeruzalem binnen-
kwam. 
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7. Paasvuur 

Oost-Nederland 
In veel landen van Europa worden op eerste of  
tweede paasdag grote vuren aangestoken. 
Er wordt de weken ervoor al veel hout verzameld.  
Dat hout wordt op een grote hoop gelegd.  
Daarna wordt het paasvuur (1) aangestoken 
In ons land vind je paasvuren vooral in het oosten 
van het land.  
Ieder dorp maakt zijn eigen paasvuur. 
 
 
Vruchtbaar 
Paasvuren bestaan al heel lang.  
Germaanse stammen maakten paasvuren voor de 
voorjaarsgodin Ostara (2).  
Ze hoopten op een vruchtbaar voorjaar. 
Christenen namen later het paasvuur over.  
In de kerk brandt nu de paaskaars (3).  
Het licht is het teken van het opstaan uit de dood 
van Jezus. 
Die betekenis kregen later ook de paasvuren. 
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8. Filmpje 

Het klokhuis: Pasen 

Bekijk het filmpje 
http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/1884/Pasen  

http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/1884/Pasen






Bronnen 

 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pesach 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paasvuur 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paashaas 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Paasei 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Palmpasenstok 



Colofon en voorwaarden 
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