
HERKOMST PASEN 
I    De betekenis van Pasen is voor een ruime 
meerderheid van de Nederlandse bevolking 
onbekend. Dat bleek vorig jaar uit een 
onderzoek van onderzoeksbureau N.A.W.plus 
onder bijna 12.000 geënquêteerden. Toch geven 
Nederlanders jaarlijks meer dan 0,5 miljard euro 
uit aan paasinkopen. Dat geeft wel ongeveer aan 
hoe de gemiddelde Nederlander Pasen 
tegenwoordig ziet. Maar hoe is Pasen ooit 
ontstaan? 

 
Onwetendheid 

II    Ruim 45 procent van de bevolking weet niet dat 
Pasen een christelijke feestdag is. Dat Jezus is 
opgestaan uit de dood, is bij twee derde van de 
bevolking onbekend; 15 procent denkt bij Pasen 
aan de kruisiging en dood van Jezus, terwijl dat op 
Goede Vrijdag wordt herdacht. Men ziet het vooral 
als een extra vrije dag waarbij familiebezoek hoog 
scoort, als het begin van de lente of men denkt aan 
tradities als de paashaas, paaseieren en een 
paasvuur. Tweede Paasdag wordt de laatste jaren 
steeds meer benut om een bezoek te brengen aan 
een meubelboulevard. De files er naartoe en de 
enorme drukte binnen zijn inmiddels berucht. 
 
Herkomst Pasen 

III    Pasen is de belangrijkste christelijke feestdag. 
Dan vieren 
christenen dat Jezus 
Christus drie dagen 
na zijn kruisiging uit 
zijn graf is 
opgestaan. Nadat 
Jezus gekruisigd en 
overleden was, werd 
hij in een grot 
gelegd. Volgens het 
verhaal uit de bijbel 
was Jezus op de 

derde dag na zijn kruisiging uit de grot verdwenen. 
IV    Pasen heeft zijn oorsprong in het Joodse 
Pesach. Het woord komt, via het Latijn, uit het 
Aramees: ‘pasha’. Pasha betekent overslaan. Toen 
de joden in Egypte waren, in de oudtestamentische 
tijd, werden de Egyptenaren getroffen door tien 
plagen. De tiende plaag, de Engel des Doods die 
alle eerstgeborenen kwam halen, heeft de joden 
overgeslagen. Hij herkende hun huizen, omdat de 
joden een lam hadden geslacht en het bloed op de 
deurpost gesmeerd. Sindsdien vieren de joden hun 
bevrijding van de slavernij en hun uittocht uit Egypte 
met Pasen (Pesach). 
 
Dagen voor Pasen 

V     Na carnaval vasten sommige christenen 40 
dagen. In deze tijd bereiden zij zich voor op het 
paasfeest. Sommigen eten geen vlees of vet, 
anderen drinken geen wijn of eten geen snoep. Ze 
willen met vasten voelen hoe Jezus geleefd moet 
hebben. 

VI    De zondag voor Pasen wordt Palmzondag 
genoemd. Het is het begin van de Goede Week. Op 
Witte Donderdag, de donderdag voor Pasen, wordt 
het Laatste Avondmaal herdacht. Op die avond zat 
Jezus bijna 2000 jaar geleden met zijn twaalf 
apostelen aan tafel. Volgens het bijbelverhaal wist 
Jezus toen al dat hij vermoord zou worden. Die 
nacht werd Jezus verraden door Judas, één van zijn 
apostelen. Later op de avond kwam Judas in 
gezelschap van een grote groep gewapende 
mannen. Hij had met hen een teken afgesproken. 
“Degene die ik kus", had hij gezegd, "die is het, die 
moet je gevangennemen." Hij liep recht op Jezus af 
en kuste hem. Zo werd Jezus gevangen genomen. 
Het begrip ‘judaskus’ staat nog altijd voor verraad. 
VII    De volgende dag, op Goede Vrijdag werd 
Jezus gekruisigd op de heuvel Golgotha vlak bij de 
stad Jeruzalem. Ook dit wordt nog steeds herdacht 
door de christenen. Stille Zaterdag is de zaterdag 
voor Pasen. Dan herdenkt men de tijd dat het dode 
lichaam van Jezus in het graf lag. 
 
Voorchristelijke geschiedenis 

VIII    Pasen heeft, net als Kerstmis, een 
voorchristelijke geschiedenis: als lentefeest. Voor 
de opkomst van het christendom werd in het 
voorjaar het lentefeest ter ere van de zon gevierd. 
Het begin van de lente markeerde het einde van 
een tijd van schaarste, die heerste als de voorraden 
van de winter opraakten. Veel paasgebruiken zijn 
afgeleid van dit lentefeest, zoals het rapen van 
eieren. Boeren beschouwden eieren als een kiem 
van kracht. Ze begroeven ze in hun velden zodat ze 
hun kracht op de bodem over zouden brengen en 
voor een goede oogst zouden zorgen. 
 
Populair feest 

IX    Veel Nederlanders vieren Pasen, ook al zijn zij 
niet christelijk en kennen zij de betekenis van het 
feest niet. Op paaszondag zoeken de kinderen 

buiten in de tuin 
naar chocolade-
eitjes of naar 
gekleurde eieren 
die ze zelf geverfd 
hebben. De 
paashaas heeft 
deze eieren 
verstopt. De 
paashaas heeft 
niets met het 
christendom te 
maken, maar 

stamt af van heidense gebruiken. Net als eieren zijn 
hazen van oudsher het symbool voor 
vruchtbaarheid en een teken van de lente, wanneer 
in de natuur nieuw leven ontstaat. 
X     Als alle eieren gevonden zijn, is er een 
uitgebreid ontbijt aan een feestelijk gedekte tafel 
met eieren en een paasstol, een luxe brood met 
rozijnen en spijs. Ook worden er veel chocolade-
eieren gegeten. Dit gebruik om uitgebreid te eten, 

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


heeft te maken met de vastenperiode voor Pasen. 
Na veertig dagen vasten hadden de mensen wel 
wat nodig om weer op krachten te komen. 
Tegenwoordig wordt er niet zoveel meer gevast, 
maar de lekkernijen worden nog steeds genuttigd. 
XI     In het oosten van het land gaan veel mensen 
kijken naar de grote paasvuren die worden 
gemaakt. Ook dit heeft een heidense oorsprong. 
Vroeger werden op heuveltoppen vuren 
aangestoken om de demonen van de winter te 
verjagen. Vuur staat al eeuwen lang symbool voor 
reiniging en vruchtbaarheid. 
 
XII    Pasen is dus een christelijk feest met 
voorchristelijke geschiedenis. Maar wat doen de 
meeste Nederlanders tegenwoordig? Uitbuiken en 
op Tweede Paasdag in de file naar de 
meubelboulevard! 
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