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Pasen: feest van ‘nieuw leven’ in natuur en geloof 
 
 
Inleiding 
 
Pasen valt niet toevallig in het voorjaar: het feit dat in het voorjaar overal het ‘nieuwe le-
ven’ ontwaakt en van oudsher door de mensen gevierd wordt, is door het christendom 
aangegrepen om daar ook het feest van ‘het nieuwe leven in Christus’ te vieren. Soms 
zijn beide tradities concurrenten van elkaar, soms vullen ze elkaar aan. 
Het is dan ook voor leraren van belang goed op de hoogte te zijn van de oorsprong en be-
tekenis van diverse gebruiken en rituelen rond ‘nieuw leven’. Hieronder wordt daarover 
uitvoerig informatie gegeven: alle mogelijke feesten en gebruiken met betrekking tot 
‘nieuw leven’ komen aan de orde en wel in de volgorde waarin ze zich gedurende het 
voorjaar en de veertigdagentijd (vastentijd) voordoen: 
- Vastenavond/Carnaval (+ Holifeest van de Hindoes) 
- Aswoensdag (+ Holifeest van de hindoes) 
- Vasten (+ Jom Kippoer van de joden, Ramadan van de islamieten) 
- Palmzondag 
- Witte Donderdag (+ Sederavond van de joden) 
- Goede vrijdag 
- Paaszaterdag 
- Paaswake 
- Pasen 
 
Waar zinvol wordt op overeenkomstige gebruiken in niet-christelijke godsdiensten gewezen (die 
staan hierboven tussen haakjes). Het is overigens goed om te weten, dat de grondstructuur van 
bovenstaande ordening van christelijke feesten en gedenkdagen gebaseerd is op het joodse jaar. 
Daarom hebben belangrijke feesten als Pasen en Pinksteren allereerst een joodse oorsprong. 
 
 
Kerstening van bestaande feesten 
 
Het ʻnieuwe levenʼ in de natuur werd door onze voorouders altijd al met vreugde begroet en ge-
vierd. De Germanen verjoegen ritueel de boze geesten van de winter en verwelkomden de lente-
godin Freya. Ter ere van haar trokken ze, het liefst bij volle maan, met stokken gemaakt van altijd 
groene takken door de velden en vroegen haar de aarde met haar vruchtbaarheid te bezielen. 
Hoe een en ander precies gevierd werd, is niet meer te achterhalen. Wel zijn veel gebruiken uit 
oude rituelen en feesten rond het ʻnieuwe leven in de lente als brokstukken in ónze cultuur blijven 
bestaan, tot op de huidige dag. 
Tijdens de kerstening van Europa hebben pausen, missionarissen en predikers geprobeerd deze 
zogenaamde ʻheidenseʼ gebruiken uit te roeien. Ze zijn er vaak niet in geslaagd. Neem bijvoor-
beeld het carnaval. Eertijds was dat een ritueel waarbij men, voorzien van maskers, luidruchtig de 
boze geesten verjoeg die de vruchtbaarheid of het ʻnieuwe levenʼ tegen hielden. Dit uitgelaten 
gebeuren beantwoordde kennelijk aan zoʼn diep gewortelde behoefte, dat de kerk niets anders 
overbleef dan het te dulden.  
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Andere oude tradities werden wel met succes gekerstend. Zo is de groene stok waarmee onze 
Germaanse voorouders langs de velden liepen overgegaan in de palmpaasstok. Ook aan de be-
tekenis van andere ʻheidenseʼ symbolen van nieuw leven werd een christelijke dimensie toege-
voegd, de (paas)haas niet uitgezonderd. Dit dier gold algemeen als een symbool van vruchtbaar-
heid. Anderen zagen in de haas een dier dat zich voor het welzijn van anderen vrijwillig opofferde. 
Het is dan ook niet vreemd dat op  sommige Middeleeuwse schilderijen Christus als haas wordt 
afgebeeld! 
Vastenavond/Carnaval 
 
Het woord ʻvastenavondʼ heeft zijn wortels in het Middelhoogduitse woord ʻVaselnachtʼ. ʻVaselʼ 
vinden we terug in ' t moderne Duits : ʻfaselnʼ. Dit betekent : bazelen, kletsen, zeuren. Dat woord 
geeft aan wat kenmerkend was in 't oude volksfeest waarbij de wintergeesten werden verdreven 
en de lente werd verwelkomd: de uitbundige zotheid. 
ʻAvondʼ of ʻnachtʼ houdt verband met het oud-Germaanse (ook joodse) gebruik om juist met 
zonsondergang de nieuwe dag te laten beginnen.  
Nog steeds wordt op heel wat plaatsen in Duitsland tijdens Fastnacht een stropop verbrand: 
hiermee wordt het einde van het carnaval en het begin van de vasten gemarkeerd. 
 

Tijdens het Holifeest (of Phagua) van de hindoes wordt op een stapel van verzamelde takken en 
afval, eveneens een pop verbrand: Holika, de gemene zuster van koning Hiranyakashipu. 
Anders dan de stropop van de Fastnacht symboliseert zij niet het vlees of de zinnelijke lusten waar-
van afscheid genomen wordt, maar het kwaad dat in en tussen mensen bestaat. 

 
Het woord ʻcarnavalʼ wordt vaak in verband gebracht met ʻcarne valeʼ, dat zoiets betekent als 
ʻvaarwel vleesʼ. Met andere woorden: de pleziertjes zitten erop en een periode van soberheid, 
inkeer en boete breekt aan. 
 
Vaker nog brengt men het woord ʻcarnavalʼ in verband met ʻcarrus navalisʼ. Dit betekent letterlijk 
ʻscheepskarʼ. Het gaat hierbij om de versmelting van twee eeuwenoude feesten: het Germaanse 
offerfeest ter ere van de lentegodin en het Romeinse lentefeest. 
In het heidense volksgeloof stond de ʻcarrus navalisʼ of  ʻscheepskarʼ voor het watervoertuig 
waarmee de vruchtbaarheidsgoden en -godinnen hun intocht hielden. Men beeldde dat uit door 
grote karren of wagens te maken in de vorm van een schip. Daarin zaten lawaaimakende, zich 
zot gedragende, gemaskerde figuren die symbolisch (of gemeend?) de boze geesten wegjoegen 
om zó ruim baan te maken voor de vruchtbaarheid en het nieuwe leven in de natuur. 
 
In de Middeleeuwen werd die wagen ʻblauwe schuitʼ genoemd: de gemaskerde en verklede figu-
ren en narren zaten niet slechts onschuldig bij elkaar, maar hadden vaak zoveel gedronken, dat 
ze ʻblauwʼ (bargoens voor ʻdronkenʼ) waren (vergelijk ook ʻzuipschuitʼ). Men verkleedde zich 
graag als machthebber: keizer, koning, hertog, graaf, paus, kardinaal of bisschop. In deze rolom-
kering was de gewone man óók eens een hooggeplaatste.  
Natuurlijk werd de draak gestoken met de aldus uitgedoste hoogwaardigheidsbekleders. Een ko-
ning was tenslotte een ʻspotkoningʼ en ook al had een bisschop de leiding van het feest, hij was 
slechts een ʻnarrenbisschopʼ. 
Zo kreeg het carnavalsfeest langzamerhand de vorm die ons bekend is. Alleen staat het niet lan-
ger in schril contrast met de vasten, omdat juist de traditionele, strenge vorm van vasten in on-
bruik is geraakt. 
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Aswoensdag 
 
Aswoensdag is het begin van de vasten of de veertigdagentijd. Het is de 40ste dag vóór Pasen, 
maar in werkelijkheid is het de 46ste dag, omdat de zes zondagen niet als vastendag meetellen: 
zondag is een dag van vreugde en vrijheid (denk aan de zevende dag in het eerste scheppings-
verhaal). Daar mag de vasten geen vat op krijgen. De kinderen eertijds wisten dit op hun manier: 
ze mochten dan het vastentrommeltje leegeten! 
Op Aswoensdag vindt in de kerk een eucharistieviering plaats waarin aan de gelovigen het as-
kruisje wordt gegeven. Dit herinnert aan Genesis 3,19: ʻUit stof ben je gemaakt en stof zul je weer 
worden.ʼ Het is de dood als ʻmerktekenʼ op het voorhoofd. 
 
De rituelen met as hebben een lange traditie: wie in het oude Israël ernstig had gezondigd en 
daarover berouw had, scheurde zijn kleren (of trok het zogenaamde boetekleed aan) en strooide 
as (of aarde) op zijn hoofd. Dat ʻin zak en as zittenʼ was een publieke aangelegenheid.  
Aldus gaf de boeteling aan de gemeenschap te kennen: ʻIk zondig niet meer. Ik wil een nieuw 
leven beginnen.ʼ De gemeenschap op haar beurt controleerde en ondersteunde deze ʻomkeerʼ of 
ʻbekeringʼ. 
Deze openbare boetepraktijk werd tot in de eerste eeuwen van het christendom voortgezet: met 
name aan het begin van de Grote Vasten werd door talloze mensen in het openbaar boete ge-
daan voor wat toen als ernstige zonden werd aangemerkt. De privé- of oorbiecht is wat later ont-
staan (in de vroege Middeleeuwen), maar tot in de 17de eeuw bestond het gebruik, dat de boete-
ling het boetekleed van de priester in ontvangst nam en met as werd bestrooid. Juist deze laatste 
rite is tot op heden blijven bestaan. 
 

Tijdens het al eerder vermelde Phagua of Holifeest van de hindoes treffen we een soortgelijk ritueel 
aan. Na de dag waarop de heks Holika (symbool van het kwaad) verbrand is (Holika Dahan), vindt 
het eigenlijke Phagua of Holi plaats. Één van de vele rituelen is deze: men smeert elkaar in met de as 
die van de vorige dag overgebleven is. Ook hier betekent het ritueel: ʻDenk erom, het leven is kort. 
Besteed het goed, keer je om en begin een NIEUW LEVEN.ʼ 

 
Nu is as - hetzelfde geldt voor de veroorzaker ervan: vuur - niet alleen teken van vernietiging of 
dood. As kan ook teken van NIEUW LEVEN zijn. In de akkerbouw worden restanten na de oogst 
soms in brand gestoken om de vruchtbaarheid van de grond te bevorderen. In de Middeleeuwen 
was dit een voor de hand liggende manier van bemesten. Bekend is ook het Nederlandse gebruik 
om in drooggelegde stukken (IJssel)meer of zee koolzaad en een bepaald soort riet te zaaien, 
deze gewassen te verbranden en aldus de grond aan meer stikstof te helpen voor de nieuwe ge-
wassen. Bekend is dat vulkanische as de grond buitengewoon vruchtbaar maakt. 
 
Eigenlijk heeft as (vuur) een dubbele betekenis: as betekent en dood en leven. Dit komt treffend 
tot uitdrukking in de mythen van de zonnevogel Feniks. Een van die mythen komt in het kort op 
het volgende neer: 
  

Op aarde leeft slechts één vogel Feniks. Aan het eind van zijn leven, dat volgens astrologische bere-
kening óf 500 óf 1461 jaar duurt, komt hij naar Egypte. Tussen het riet van de Nijl bouwt hij een nest 
van mirre, wierook en andere welriekende kruiden. Daarna verbrandt hij zichzelf. Uit de as komt hij 
na drie dagen verjongd te voorschijn. 

 
Terug naar het askruisje. Gebeurt daar niet hetzelfde? Het lijkt er inderdaad veel op: de as wordt 
gemaakt van de palmtakjes van het jaar daarvoor. De ʻtakjes van de jubelʼ moeten eerst verbrand 
worden om na zegening door de priester in het welbekende ritueel te mogen worden gebruikt: d.i. 
door de dood heengaan om tot teken van kruis, dood en opwekking te worden. 
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Vasten 
 
ʻVastenʼ komt van het ʻvastusʼ (Lat.). Dit betekent: een eenzaam, niet bebouwd gebied of woes-
tijn. In de bijbel duidt een verblijf in de woestijn altijd op een periode van beproeving, soberheid 
en inkeer, van voorbereiding op een NIEUW LEVEN. Zo hebben woestijn en vasten met elkaar te 
maken. 
Vanouds werd men in de vasten opgeroepen minder ʻaardsʼ en meer ʻhemelsʼ te leven. Hierbij 
werden ʻaardeʼ en ʻhemelʼ lange tijd als tegengestelde werkelijkheden gezien: de ʻhemelʼ was uit-
eindelijk 's mensen bestemming, de ʻaardeʼ was slechts een doorgangshuis. De nadruk lag daar-
bij op de eigen heiliging, het eigen individuele zielenheil.  
 
Om zich op dergelijke zaken te kunnen concentreren, werd katholieken een periode van grote 
soberheid voorgeschreven: de vasten met zijn markante uitingen. Die soberheid gold op de eer-
ste plaats het eten en drinken: men mocht één volle (warme) maaltijd per dag genieten.  
Daarnaast gebruikte men een karig ontbijt en een sobere lunch. Genotsmiddelen waren taboe. 
Andere vormen van ʻaardsʼ leven, zoals bioscoopbezoek, bleven eveneens achterwege. 
Kinderen deden ijverig mee, op eigen wijze: zij verzamelden alle lekkernijen die ze aangeboden 
kregen in een trommeltje. 's Zondags mochten ze zich door dit Luilekkerland heen werken. 
 
Soberheid ook in kerk en liturgie: tijdens de mis werd het Gloria (te uitbundig!) weggelaten, de 
beelden werden vanaf Passiezondag met paarse doeken (paars is de kleur van inkeer en boete) 
afgedekt, zodat het vaak barokke kerkinterieur de aandacht niet verstrooide, 't orgel ʻzweegʼ 
eveneens vanaf Passiezondag, enz. 
Nóg vroeger werd het hele priesterkoor met een grote doek aan het oog onttrokken: minder snel 
afgeleid konden de mensen zich beter concentreren op waar het in het leven nu werkelijk om 
gaat. Maar in de loop der tijden verschenen er taferelen op het doek, vooral met betrekking tot het 
lijden van Christus. Zo werd dit een steun voor het mediteren over en het meeleven met Christus' 
lijden. Op woensdag in de Goede Week werd het doek weer verwijderd. Vanwege de taferelen 
werd dit doek ʻhongerdoekʼ genoemd. In onze tijd duikt deze overal weer op, zij het in kleiner for-
maat en als hulpmiddel in de catechese. 
 
Het ging in de Grote Vasten niet om soberheid als zodanig: doel was uiteindelijk inkeer, liever 
nog, omkeer. Men werd geacht het oude zondige leven achter zich te laten en opnieuw te kiezen 
voor een NIEUW LEVEN met Pasen als hoogtepunt. 
Niet voor niets werden in de vroegste tijden van het christendom de tot geloof gekomen heidenen 
juist in deze periode langdurig voorbereid op een NIEUW LEVEN in de kerk. Tijdens de Paaswa-
ke vonden voor hen de initiatiesacramenten plaats: doop, vormsel en eucharistie. 
Een ander moment van rituele reiniging was de paasbiecht. Biechten houdt in, dat men zijn zon-
den belijdt, zodat men als het ware weer met een ʻschone leiʼ tegenover God staat. Omdat Pasen 
het belangrijkste christelijke feest is, werd iedere gelovige geacht vlak vóór Pasen te biechten. 
 
In het algemeen geldt, dat reiniging, rituele reiniging bij een periode van voorbereiding hoort, in dit 
geval bij de voorbereiding op het belangrijkste feest in de kerk, Pasen. 
De profane tegenhanger van de rituele reiniging was de z.g. voorjaarsschoonmaak in huis. Maar 
ook het kopen van nieuwe kleren (men wilde tenslotte op zijn ʻpaasbestʼ gekleed gaan) hoorde 
hierbij. 
 
De vasten duurt 40 dagen (de zondagen worden, zoals we gezien hebben, niet meegeteld). 40 is 
een bijbels getal. Het geeft altijd iets aan van: voorbereiding, een keerpunt, een wending in de 
geschiedenis (vergelijk ook ʻquarantaineʼ, een periode van isolement). 
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40 dagen en nachten duurde de zondvloed 
40 jaar trokken de Israëlieten door de woestijn. 
40 dagen verbleef Mozes op de berg Sinaï. 
40 dagen lang daagde de Filistijn Goliat de kleine David uit. 
40 dagen had de profeet Elia nodig om de berg Horeb te bereiken. 
40 dagen lang riep Jona de inwoners van Nineve op tot boete en bekering. 
40 dagen vastte Jezus in de woestijn om zich aldus op zijn NIEUWE LEVEN voor te bereiden. 
40 dagen lang verscheen Jezus na zijn opwekking aan de leerlingen en sprak met hen over het Rijk 
Gods. 

 
Katholieken vasten niet meer zoals vroeger. Het werken aan eigen heiliging spreekt niet meer 
aan. De individuele dimensie van de vastenpraktijk lijkt te vervagen ten gunste van de sociale 
dimensie: men is bereid de broekriem aan te halen, als anderen er iets aan hebben. De Bis-
schoppelijke Vastenactie speelt op deze nieuwe spiritualiteit in: wat gelovigen door soberheid aan 
geld uitsparen wordt naar deze organisatie overgemaakt. Al het geld wordt besteed aan sociaal-
economische projecten in de Derde Wereld. 
In de meest recente tijd krijgt 'sociale versoberingʼ een geheel nieuwe dimensie: tegen de achter-
grond van het milieuvraagstuk zijn mensen steeds meer bereid om zuinig en verantwoord om te 
gaan met de producten van Moeder Aarde. 
Vasten blijkt een algemeen godsdienstig verschijnsel te zijn: hindoes kennen bij tal van gelegen-
heden vastendagen (en vegetarische maaltijden, maar er gaat een andere reden achter schuil), 
joden en moslims vasten in duidelijk omschreven perioden, respectievelijk tijdens Jom Kippoer en 
Ramadan. 

 
*    Jom Kippoer 

Tussen Rosj Hasjana, het joodse nieuwjaar, en Jom Kippoer, Grote Verzoendag, verlopen 10 dagen. 
Tijdens deze bekeringsdagen vragen de joden vergeving aan ieder zie zij misschien gekwetst heb-
ben. Verstoorde relaties worden hersteld. Hoogtepunt is Jom Kippoer. Dan wordt veel tijd doorge-
bracht in de synagoge. Aan God wordt vergeving gevraagd van zonden. Om zich op deze totale ver-
zoening te kunnen concentreren, wordt gevast: 25 uur wordt geen brood gegeten en geen water ge-
dronken. 

 
* Ramadan 

In de 9de maand van het islamitische maanjaar wordt door volwassen moslims gevast, 30 dagen 
lang. Men onthoudt zich van zonsopgang tot zonsondergang van eten, drinken, roken en seksualiteit. 
Ook veel moslims ʻvasten met de tongʼ, d. i. dat zij niet liegen en geen kwaad spreken over anderen. 
Na zonsondergang wordt meestal een rijke maltijd genuttigd en heel wat moslims gebruiken in de 
nacht een tweede maaltijd. 
Het vasten is een van de godsdienstige plichten: het behoort tot de z.g. ʻvijf zuilenʼ. Als men door 
omstandigheden niet vasten kan, bijv. omdat men zwanger is of omdat men een lange reis moet ma-
ken, dient men het vasten later in te halen. 
Jonge kinderen zijn van het vasten vrijgesteld, maar als zij het leuk vinden, mogen zij meedoen. Zo 
groeien ze spelenderwijs in in de praktijk van het vasten. 

 
Vasten is niet uitsluitend een godsdienstig verschijnsel. Er zijn ook ʻprofaneʼ redenen om te kie-
zen voor matig, gecontroleerd voedselgebruik: 
 

* gezondheidsdieet 
Het periodiek weinig of niets eten of het nuttigen van zeer bepaald voedsel blijkt de inge-
wanden te reinigen en heilzaam te zijn voor de spijsvertering. 
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* persoonlijkheidsvorming 

't Gaat hier vooral om de individuele dimensie van het vasten, om hjet trainen van de wil. 
Het gaat erom jezelf te leren beheersen. Dit aspect speelde in het vroegere, strenge vas-
ten van katholieken zeker mee. Ook nu nog is het in het vasten van de moslims een be-
langrijke dimensie, zij het, dat deze persoonsvorming in dienst staat van de relatie van de 
moslim tot God. 
 

* politiek 
Bedoeld is de hongerstaking als (politiek) middel om bepaalde doeleinden te bereiken. 
Dit ʻpolitieke vastenʼ is bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar geworden in het leven van Gandhi. 
 

* solidariteit 
Zélf sober leven om je daarmee verbonden te voelen met de allerarmsten in Derde en 
Vierde Wereld is hier de invulling. Veel katholieken proberen tegenwoordig vooral op de-
ze wijze te vasten. 

 
Tenslotte vermelden we de meest plausibele maar nu niet meer geldige verklaring van het vas-
ten: in vroegere tijden was aan het einde van de winter de voorraad voedsel bijna op en moest 
men wel zuinig aan doen! Ook toen al viel het ʻvastenʼ op de ʻgoede plekʼ in het jaar. 
 
 
Palmzondag 
 
Op Palmzondag wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. Jezus ging naar die stad om 
met zijn leerlingen het belangrijkste joodse feest te vieren. Op het joodse paasfeest gedenken de 
joden tot op de dag van vandaag de uittocht van de slavernij in Egypte.  
Typerend voor Jezus is, dat hij op een ezel de stad binnenkomt. De ezel staat voor eenvoud: hij 
is het lastdier van de gewone man. De figuur van de dienstbare koning op een ezel wordt heel 
treffend door de profeet Zacharia (9,9) onder woorden gebracht: 
 

Juich, inwoners van Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde, stad op de Sion. 
Kijk, daar komt je koning, hij komt naar je toe. 
Hij is rechtvaardig en brengt bevrijding. 
Hij is eenvoudig, hij rijdt op een ezel,  
op een veulen, het jong van een ezelin. 

 
Deze intocht wordt in de liturgie gevierd. Vroeger werd ze zelfs uitgebeeld in de vorm van een 
processie. Wat we eraan overgehouden hebben is het wijden van de palmtakjes, in feite takjes 
van de buxus. De gelovigen nemen zoʼn takje mee naar huis. Daar krijgt het meestal een plekje 
achter het corpus op het kruis. Vroeger stak men het bij voorkeur achter het wijwaterbakje of in 
de hals van een fles die met wijwater gevuld was. Dit water werd op Paaszaterdag in een of 
meerdere flessen in de parochiekerk gehaald. 
 
Naast vreugdevol vanwege de ʻblijde intochtʼ, is Palmzondag ook ingetogen, want het is het begin 
van de Goede Week (bij protestanten: ʻStille Weekʼ). ʻGoedeʼ omdat in Jezus1 lijden, sterven en 
opwekking het leven sterker blijkt dan de dood: er is uiteindelijk NIEUW LEVEN. 
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Palmtak 
Er wordt verteld, dat de mensen met palmtakken zwaaiden toen Jezus Jeruzalem binnenreed. 
Het kunnen ook olijftakken zijn geweest. De evangelisten Matteüs, Marcus en Johannes zijn niet 
eensgezind in hun gegevens hierover: zij spreken respectievelijk van ʻtwijgenʼ, ʻgroene takkenʼ en 
ʻzij trokken takken van de palmbomenʼ. 
De palm is het symbool van de koning en de olijf is het symbool van de vrede die door de koning 
gebracht wordt. 
In de liturgie van Palmzondag wordt de buxus gebruikt: buxus is altijd groen, dus een  geëigend 
symbool van (NIEUW) LEVEN. 
 
Palmpaas(stok) 
De traditie van de palmpaasstokken lijkt in ere hersteld te worden. Voor kinderen en hun palm-
paas wordt in de liturgie van Palmzondag tegenwoordig extra ruimte gemaakt. 
Bij de palmpaas gaat het om de kerstening van een oud Germaans gebruik. In het begin van de-
ze inleiding werd bij wijze van voorbeeld vermeld, dat tijdens de rondgang door de velden ter ere 
van de lentegodin, onze voorouders een stok van groene takken (dennengroen of buxus) mee-
droegen en dat de palmpaas hiervan de voortzetting is. 
In de palmpaasstok wordt van alles gehangen dat eetbaar of groen is. De volgende attributen 
ontbreken nagenoeg nooit: 
 

*  krans 
Vroeger bestond de ʻpalmpaasstokʼ eigenlijk uit de 'palmpaaskrans'. Wat nú aan de palmpaasstok 
hangt, hing toen aan die krans. De krans is het symbool van het jaar als kringloop en drukt het 
ʻsterven en opnieuw geboren wordenʼ van de natuur uit. Als stok heeft de palmpaas nú een kruis-
vorm: dat doet denken aan de levensboom en uiteindelijk aan het kruis van Jezus. 
 

*  broodhaantje 
De haan is het dier dat het dichtst bij de zon leeft, want hij kraait als de zon opkomt. Hij gaat door 
voor een waakzaam dier (zelfs de verloochening van Jezus door Petrus is hem niet ontgaan!). 
Het haantje van de palmpaas is van brood, brood komt van graan en graan is de ʻvruchtʼ van de 
tarwekorrel, kiem van NIEUW LEVEN. 
 

*  eieren  
Eieren zijn vruchtbaarheidssymbolen, bij uitstek symbolen van NIEUW LEVEN 
 

*  zaaddragende symbolen 
In plaats van of naast eieren worden in de palmpaasstok vaak veel andere ʻzaaddragendeʼ symbo-
len gehangen: (gedroogde) appels, sinaasappels, vijgen, ongepelde pinda's enz. Ook die zijn dra-
gers van vruchtbaarheid en teken van NIEUW LEVEN. 

 
Een traditie die dicht tegen de palmpaas aanligt, is die van de meiboom. Vroeger werd omstreeks 1 mei 
op het dorpsplein een boom opgericht die, met linten en kransen versierd, het middelpunt vormde van al-
lerlei volksvermaak. Op verschillende plaatsen in ons land komt dit gebruik nog voor: o.a. in Limburg op 
Schiermonnikoog. 
De oorsprong van de meiboom houdt verband met het overbrengen van de groeikracht uit de ontwaken-
de natuur op de mens, in het bijzonder op de geslachtsrijpe jongens en meisjes. 
Op sommige plaatsen is het gebruik van de meiboom versmolten met de paastradities: zo is de paasstok 
van Denekamp een ʻvervroegdeʼ meiboom. 

 
 

 



Pasen: feest van ‘nieuw leven’ in natuur en geloof, door: Frans Holtkamp (versie: 10-11-2009)    9 
    

Witte Donderdag 
 
Op deze dag wordt de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen herdacht. Protestanten zullen 
bij voorkeur spreken van het ʻherdenken van het Laatste Avondmaalʼ, terwijl in katholieke kringen 
benadrukt zal worden, dat Jezus op die dag het ʻsacrament van de Eucharistie instelde. In werke-
lijkheid vierde Jezus het joodse paasfeest: Pesach. 
 

Pesach wordt door de joden gevierd op de l4de nisan (dit is de lentemaand: deze valt soms in april, 
soms in mei). Het feest omvat 7 a 8 dagen. 
De eerste avond van het feest heet tegenwoordig de sederavond: ʻsederʼ betekent zoiets als ʻvolgor-
deʼ. Er gebeurt heel wat tijdens de sedermaaltijd, dus is de volgorde van de verschillende gebruiken 
en riten van belang. 
Tijdens de seder wordt de laatste maaltijd van de Israëlieten in en hun bevrijding uit Egypte herdacht. 
De familie in ruime zin (ook de buurman en allerlei andere gasten kunnen erbij aanwezig zijn) verza-
melt zich rond de vlekkeloos schone en feestelijk gedekte tafel. Op iedere plaats staat een drinkbeker 
en ligt een klein boekje dat verhalende tekst bevat: ʻhaggadaʼ. Tot die haggada behoort het verhaal 
van de uittocht. 
Het jongste kind stelt vier waarom-vragen. De eerste luidt: ʻWaarom is deze avond zo heel anders 
dan alle andere avonden?ʼ De vader vertelt als ʻantwoordʼ het verhaal van de bevrijding uit Egypte. 
Zo leren de kinderen Pesach al vroeg zien en beleven a1s het Feest van de Vrijheid. 
Op de sederschaal liggen verschillende spijzen die vanuit de traditie een diepe betekenis hebben ge-
kregen. Om te beginnen liggen er drie matsot: ongegiste, platte broodjes (te vergelijken met onze 
crackers). Twee matsot liggen er normaal tijdens de maaltijd op de sabbat ook. De middelste matse 
wordt in tweeën gebroken: het grootste deel wordt weggelegd in een servet. Dit herinnert aan het 
haastig gebakken brood dat als proviand voor onderweg uit Egypte werd meegenomen. Het kleinste 
deel gaat terug in de schaal: dit is het brood der armen. Dan ligt er maror op de sederschaal. Dit is 
bittere groente, welke doet denken aan de bitterheid van de slavernij in Egypte. 
Het gebraden beentje op de sederschaal herinnert aan het slachten en eten van het lam voorafgaand 
aan de nacht van de Uittocht. Tijdens het latere paasfeest van de joden ging het om offerlammeren 
die gebracht werden in de voorhof van de tempel. Zo herinnert het gebraden beentje ook aan het 
slachten, offeren en eten van het paaslam in en bij de tempel van Jeruzalem. Het paaslam wordt ook 
Pesach, of Pascha, genoemd. 
Het gebakken ei op de schotel doet denken aan het pijnlijk gemis van de tempel. 
Tijdens de maaltijd drinkt ieder vier bekers wijn: ook voor de profeet Elia, die elk moment kan terug-
keren, staat een beker op tafel. 't Drinken van de wijn brengt vooral de vreugde van de bevrijding in 
herinnering. 
Aan het eind van de seder eet men het laatste stukje van de matse, de z.g. afikoman, met het doel 
om juist die smaak te bewaren. 
Gedurende de gehele maaltijd wordt aan tafel verteld en gezongen. In gebed wordt God geprezen 
om zijn grote daden, in het bijzonder om de gave van de vrijheid. 

 
De wortels van de eucharistie zijn in deze joodse pesachviering terug te vinden. De symbolen en 
rituelen hebben nu een eigen dimensie gekregen vanuit Jezusʼ lijden, sterven en opwekking. Zo 
wordt Jezus zélf nu het paaslam genoemd en worden brood en wijn met hém geïdentificeerd. 
 
In de katholieke liturgie heeft Witte Donderdag een min of meer feestelijk karakter: wit is de litur-
gische kleur van deze dag. Vroeger werd het kruisbeeld met een witte doek bedekt. 
De viering vindt doorgaans ʻs avonds plaats, zoals ook Jezusʼ laatste maaltijd 's avonds plaats-
vond. 
Vroeger werd tijdens de viering de voetwassing, waarvan in het evangelie sprake is, letterlijk uit-
gebeeld: twaalf (jonge) namen plaats op het priesterkoor en de voorganger waste hen de voeten. 
In sommige parochies gebeurt dat nu nog. 
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In het verleden werden degenen die in de vastentijd in het openbaar boete deden (omdat ze als 
gelovigen grondig in de fout waren gegaan) op deze dag weer opgenomen in de gemeenschap. 
Voor dat doel voorzag de liturgie in een ritueel van plechtige verzoening. Later is de paasbiecht 
daarvoor in de plaats gekomen. Die had een verplichtend karakter, maar kon ook op andere mo-
menten plaatsvinden. De meesten gaven de voorkeur aan Paaszaterdag. 
 
Aan het eind van de eucharistieviering van Witte Donderdag wordt het heilig brood of ʻlichaam 
des Herenʼ symbolisch begraven: het wordt overgebracht van het hoofdaltaar naar een zij-altaar 
of andere bewaarplaats. 
 
 
Goede Vrijdag 
 
Op deze dag wordt de kruisdood van Jezus herdacht. Maar waarom ʻgoedeʼ? Omdat gelovigen 
achteraf weten, dat Jezusʼ dood niet het einde van alles was. Na zijn dood volgde het NIEUWE 
LEVEN van Pasen. 
In de katholieke liturgie van deze dag wordt uiterste soberheid betracht: er is volop stilte voor be-
zinning, er worden geen klokken geluid, het orgel speelt niet en er is geen consecratie. Wel wordt 
het overgebleven geconsacreerde brood van de vorige dag uitgedeeld. 
De viering vindt niet alleen 's avonds plaats, maar ook wel om 15.00 uur. Dit is het tijdstip waarop 
Jezus stierf. 
De kruisverering neemt in die viering een belangrijke plaats in. De gelovigen komen naar voren 
om bloemen bij het kruis te leggen of om de voeten van het corpus te kussen. Soms wordt om 
15.00 uur de z.g. kruisweg gedaan. 
 

Deze traditie van het ʻkruisweg doenʼ stamt uit de Middeleeuwen. Pelgrims te Jeruzalem bezochten 
langs de weg die Jezus met het kruis op zijn schouders afgelegd zou hebben, de verschillende plaat-
sen, zogenaamde staties, waarop volgens de overlevering bijzondere gebeurtenissen plaatsvonden, 
zoals de eerste val van Jezus onder het kruis of het afdrogen van zijn gezicht met een doek. door 
Veronica. 
Franciscus heeft dit gegeven opgepakt: hij bootste die staties in Assisi na en gaf ze een plaats in de 
zogenaamde passieviering. 
Aanvankelijk waren er zeven staties. Dit aantal werd in de latere Middeleeuwen uitgebreid tot veer-
tien. 
De ʻkruisweg doenʼ is een middel om de laatste tocht van Jezus naar Golgotha mee te beleven, om 
zich in gebed in zijn lijden te verdiepen. 

 
 
Paaszaterdag 
 
De traditionele katholieke vasten eindigde op Paaszaterdag 's middags om 12.00 uur. De klokken 
luidden en er werd iets lekkers gegeten. 
Op Paaszaterdag werden de laatste voorbereidingen op het paasfeest getroffen. Alles moest hel-
der zijn en blinken. Dus werd er geboend, gepoetst en geharkt. 
't Was ook gewoonte om wijwater te halen in de kerk: dit was bestemd voor het wijwaterbakje 
thuis en voor onvoorziene gebeurtenissen. Daartoe behoorden het besprenkelen van het huis 
(met behulp van het palmtakje) bij onweer of de bediening van een stervend familielid. 
 
Men beschildert op deze dag voor Pasen ook eieren. Dit is een oud, vóór-christelijk gebruik. Voor 
de Germanen betekende dit het meegeven van magische krachten aan het ei. Vermoedelijk ge-
bruikten ze bruin (aardekleur), geel (kleur van de lentegodin) en rood (kleur van de oppergod 
Wodan). 
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In Duitsland heeft men bij het geraamte van een meisje in een graf van ongeveer 300 voor Chris-
tus resten van beschilderde eieren gevonden! 
 
Paus Paulus V (l7de eeuw) heeft pogingen gedaan om het beschilderen van eieren te kerstenen. 
Hij stimuleerde de gelovigen om de eieren te beschilderen met christelijke gedachten als ʻChris-
tus is opgestaanʼ en ʻLam Godsʼ. Op deze wijze stonden de eieren voor het NIEUWE LEVEN in 
en dóór Christus. Vervolgens mochten de ʻversierdersʼ met hun eieren naar de pauselijke kerk 
komen, alwaar de kerkvorst zijn zegen erover uitsprak. 
Het beschilderen van de eieren is vooral in Oost-Europa populair. 
 
 
Paaswake 
 
Een wake vindt plaats bij een dode op de avond vóór zijn begrafenis. In dit geval bij de dode Je-
zus, die als de Christus nog opgewekt moet worden. 
De paaswake is rijk aan riten en symbolen, aan lezingen en gezangen. Ze is daarmee de diep-
zinnigste en rijkste viering van het kerkelijk jaar. Er gebeurt van alles rond de elementen LICHT, 
WATER en VUUR. 
 

* licht  
Aan het begin van de viering wordt de paaskaars, symbool van Christus, de Nieuwe Zon, het Licht van 
de wereld, ontstoken. Zij wordt plechtig naar voren gedragen onder de drie keer op steeds grotere toon-
hoogte door de voorganger gezongen uitroep ʻLumen Christiʼ (Licht van Christus) en de daarop volgende 
acclamatie (instemming) van de gemeente ʻDeo gratiasʼ (God zij dank). Vervolgens wordt het licht van de 
paaskaars doorgegeven aan de kaarsen van de gelovigen. Zo wordt de verspreiding van het Licht uitge-
beeld. 
 
* water  
Tijdens de paaswake wordt het (doop)water gewijd. Soms wordt een kind of volwassene gedoopt. Daar-
mee heeft deze persoon de ʻoude mensʼ afgelegd en is in Christus tot nieuw leven gekomen. 
Veelbetekenend wordt ook de paaskaars drie keer ondergedompeld: slechts door de dood heen komt 
men tot nieuw leven. 
In deze riten komt de dubbele betekenis van water tot uitdrukking: het brengt dood en leven. 
 
* vuur  
Heel vroeger werd tijdens de plechtigheid van paasnacht het nieuwe vuur ontstoken. Men gebruikte een 
houtstapel van drie voet (een voet is ongeveer 30 cm) hoog. Het vuur werd geslagen uit gewijde stenen. 
De houten driehoek in het vuur symboliseerde de Drieëenheid. Mensen ontstaken hun kaarsen aan dit 
nieuwe vuur. 
Later is men ertoe overgegaan om stukjes verkoold hout mee te geven naar huis. Deze werden bewaard 
tot het volgende paasvuur. 

 
De oorsprong van het paasvuur is vóór-christelijk. De Germanen ontstaken grote vuren. Men sprong er 
doorheen om zich onkwetsbaar te maken voor ziekte en tovenarij. 
Paasvuren worden nog steeds ontstoken, vooral in Twente. Maar men kent er uiteraard niet meer de-
zelfde betekenis aan toe als onze Germaanse-voorouders. 
Men brengt hout naar een vaste plaats: in Lochem is dat de Paasberg, in Denekamp de Paasweide. 's 
Middags verzamelen de mensen zich. Ze trekken hand in hand dansend en zingend als één grote slinger 
door de straten (en caféʼs!) naar de plaats van het paasvuur. Daar wordt onder luid gejuich het vuur ont-
stoken. 
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PASEN 
 
Pasen is het feest van Jezus' opwekking. Die opwekking is eigenlijk een groot mysterie: ze is niet 
uit te leggen of te begrijpen. Niemand uit de naaste omgeving van Jezus is er getuige van ge-
weest. Wel hebben sommigen ná die dramatische gebeurtenissen ervaringen gehad met de le-
vende Jezus.  
Ze waren er vol van en vertelden het door. Nú nog zet dat opwekkingsgeloof mensen in bewe-
ging, doet het mensen opstaan uit allerlei situaties van onderdrukking, neerslachtigheid en uit-
zichtloosheid. En dat is precies wat Pasen bedoelt te zijn! 
 
Het zal duidelijk zijn, dat er een belangrijke thematische overeenkomst is tussen de ʻuittocht uit de 
slavernijʼ, zoals de joden die vieren, en de ʻuittocht uit de doodʼ waar de christelijke paasverhalen 
over vertellen. 
 
 

De paasdatum hangt samen met de joodse tijdrekening en feestkalender. In de joodse jaarrekening 
begonnen de maanden telkens op de dag van de nieuwe maan (ʻn maanjaar dus). De eerste maand 
na het begin van de lente was nisan. Volle maan was het op de l4e nisan. Dan vierden de joden 
Pesach. 
Tot in de 2de eeuw was dat ook de datum van het christelijke paasfeest. Christenen in Klein-Azië ble-
ven daaraan vasthouden. Maar Rome, en dus het grootste deel van de kerk, gaf de voorkeur aan de 
zondag volgend op de 14e nisan. Het concilie van Nicea in 325 legde de paasdatum definitief vast: de 
zondag na de eerste volle maan in de lente. In de praktijk kan die datum daarom variëren van 22 
maart tot en met 25 april. 

 
Ook met Pasen worden oude Germaanse tradities in ere gehouden, zij het dat er soms een chris-
telijke dimensie aan toegevoegd wordt: 
 

* eieren 
Eieren bij het paasontbijt is een vaste gewoonte. Zij zijn symbolen van NIEUW LEVEN. 
Een  leuk gebruik is het ʻeieren tikkenʼ: wiens ei niet gekneusd is, zal het langst leven! Nog spannender 
voor kinderen is het zoeken van (beschilderde) eieren. Ze liggen weggestopt onder struiken, achter aller-
lei voorwerpen en soms in de grond. Juist dit laatste gebruik ligt het dichtst bij de oorspronkelijk ʻheiden-
seʼ betekenis: verborgen in de grond geven deze ʻkiemen van NIEUW LEVEN nieuwe levenskracht aan 
de aarde. Daarom ook offerden de Grieken eieren op de feesten van Dionysos, de god van de vrucht-
baarheid en levensvreugde. De Germanen aten eieren aan het offermaal ter ere van de godin Ostara. 

 
* paashaas 
De paashaas symboliseert de Babylonische godin Asjtarte en daarmee de vruchtbaarheid. 
De haas gaat niet alleen door voor een vruchtbaar, maar ook voor een waakzaam dier. Hij slaapt licht, 
met de ogen open. Die waakzaamheid deelt hij met zijn ʻcollegaʼ, de haan. Alleen is de haas op de volle 
maan gesteld, terwijl de haan zich 't prettigst voelt bij de zon. 
Bekend is, dat de pluvier z'n eieren in een oud hazenleger legt. Is de haas daarom het dier dat de eieren 
weg mag brengen'? 
In een bepaalde mythe wordt verteld, dat de haas zichzelf offerde voor het welzijn van anderen: in de 
christelijke schilderkunst is Christus daarom soms als haas afgebeeld! 

 
Tijdens het paasontbijt wordt soms boter op tafel gezet, gemodelleerd als 'n lammetje. Bedoeld 
is: het Lam Gods, d.i. Christus, die onschuldig ter dood is gebracht, zoals het paaslam tijdens de 
Uittocht en het latere joodse Pesach. 
 

 


