
Pasen. 
 

Veertig dagen na Carnaval vieren we het paasfeest, op de eerste zondag na de lente-volle 
maan. Het paasfeest is een feest waarmee we het nieuwe leven vieren, maar waarmee we ook 

stilstaan bij de dood. In de christelijke traditie herdenken we namelijk de opstanding van Christus uit 
de dood, in de voorchristelijke traditie werd rond deze tijd met uitbundige vruchtbaarheidsfeesten 

gevierd dat de natuur de winter overwonnen heeft. Met Pasen staan we stil bij het nieuwe leven, door 

bijvoorbeeld bonen of sterrenkers te zaaien en door eieren te versieren. Eieren zijn het symbool voor 
het nieuwe leven dat ontstaat uit iets wat ogenschijnlijk dood is.  

Voor de jongere kinderen komt de paashaas langs met een mandje vol met eieren. De 
paashaas is niet voor niets een haas. Hazen zijn dieren zonder vaste verblijfplaats die zich opofferen 

voor hun soortgenoten (net als Christus): als een haas die achtervolgd wordt moe is, neemt een 

andere haas zijn vlucht over.  
Het Christelijke paasfeest valt samen met het Joodse Pesach (ook wel bekend als het 

lentefeest). Met Pesach vieren de Joden de bevrijding van de Joodse slaven uit Egypte onder leiding 
van Mozes. Omdat de vluchtelingen snel weg moesten, konden ze alleen ongerezen brood meenemen 

op hun vlucht. Dat waren de Matzes, die wij nu ook met onze paasmaaltijd eten. 
De week voor Pasen noemen we de “stille week” (of goede week) die begint met de 

palmpasenoptocht op de laatste zondag van de vastentijd. Op de dagen in de “stille week” herdenken 

we de gebeurtenissen vóór de opstanding van Christus op paaszondag: de tempelreiniging, de 
twistgesprekken met de Schriftgeleerden, het laatste avondmaal op witte donderdag, op goede vrijdag 

de kruisiging en op stille zaterdag de helletocht van Christus. 
 

Paasgedicht:  

 
Ik hoop dat er eens licht zal zijn 

dat straalt uit onze ogen zo dat wij elkaar kunnen zien 
zoals wij zijn geschapen: naakt en onbedorven. 

 

Ik hoop dat er eens licht zal zijn 
dat straalt uit onze harten en waar dan plaats zal zijn voor velen 

die nu nog geen plaats hebben in onze wereld. 
 

Ik hoop dat er eens een licht  
zal stralen over onze gedachten die ons tot nadenken zal aanzetten 

waardoor de besluiten weer rechtvaardig zullen zijn. 

 
Ik hoop dat er eens licht zal zijn 

die door onze huizen zal schijnen waardoor er weer vriendschap en gastvrijheid 
een vanzelfsprekendheid zal worden. 

 

Ik hoop dat het licht 
eens op onze weg zal schijnen zodat wij weer te zien zijn 

voor wie wij altijd verborgen zijn geweest. 
 

Ik hoop dat het licht 
onze paden zal blijven verlichten zodat wij van ons leven  

geen doolhof blijven maken. 

 
Ik hoop dat het licht 

dat op Paasmorgen straalt ons de weg blijft wijzen 
tot in de verste uithoek toe……. 

 
Klaas van Eijbergen  

 


