
Vrolijk pasen!

Pasen is voor christenen het belangrijkste feest van het jaar. Elk jaar wordt het op 
een andere dag gevierd: op de eerste zondag ná de eerste volle maan in de lente.
Pasen is het feest van een nieuw begin. Christenen herdenken met Pasen dat 
Jezus na zijn dood uit zijn graf is opgestaan. De dood is voor de christenen
niet het einde, maar een overgang naar een eeuwig leven. 

Gebruik de feestdagenkalender op www.weetwatjeviert.nl. Op welke datum wordt de feestdag gevierd? 
Bij welke religie hoort de feestdag? Wat eet je dan?

Feestdag    datum    religie    gerechten
Pasen

Orthodox pasen

Pesach

Wat weet jij over de feestdagen in april?

  Ei, haas, klok

  Ei, haas, groen takje
  
 Ei, ster, kransje

Welke drie dingen horen bij Pasen?

In de nacht van paaszaterdag op paaszondag wordt een 
paaswake gehouden. Soms blijven de mensen net zo lang in de 
kerk totdat het licht wordt. Soms is de wake om negen of tien 
uur ’s avonds en gaan de kerkgangers na afloop in het donker 
naar huis. Tijdens de wake is het aansteken van de grote, 
speciale paaskaars een belangrijk symbool. Dit ritueel beeldt 
uit dat Jezus, het ‘Licht van de wereld’, weer tot leven is 
gewekt.

Paaswake

 
Wist je dat in het oosten van Nederland op eerste of tweede 
paasdag wanneer het donker wordt, grote en kleine paasvuren 
worden aangestoken? De paasbult wordt in weken daarvoor
door jongeren gebouwd van hout, stro en ander brandbaar 
materiaal. Natuurlijk is het dan belangrijk wie de hoogste berg 
heeft gemaakt. Wanneer alle paasvuren branden, is dit 
natuurlijk goed te zien en is dan een fel licht in het donker.

Paasvuur en marshmallows

Paasvuur in Hengelo



v

 Het hele verhaal rond de dood van Jezus speelde in de joodse 
paastijd. Het laatste avondmaal, gevierd op Witte Donderdag, is 
de maaltijd van Jezus met zijn vrienden bij gelegenheid van het
joodse paasfeest, Pesach. Met Pesach wordt herdacht dat 
vierduizend jaar geleden God het joodse volk weg uit Egypte 
leidde, waar het in slavernij had geleefd. Het feest begint met 
de viering van Seder op de eerste twee avonden. “Seder” 
betekent “ordening”, want de avonden verlopen volgens een 
vast patroon. Je krijgt met de hele familie een speciale 
maaltijd: matzes, bitterkruid, zout water, een ei, een
geroosterd lamsbeen, charoseth, vier glaasjes wijn en verse 
lentegroente.  

Pesach en pasen

 

 

Ken je de uitdrukking ‘op zijn
paasbest’? De uitdrukking gaat

terug op het gebruik om met
Pasen nieuwe kleren aan te doen.
Het is een katholiek gebruik: niet
alleen het innerlijk, maar ook het

uiterlijk wordt in het nieuw
gestoken. Er zijn nog veel meer
spreekwoorden met Pasen erin.

Paasbest?

 

Wist je dat?

Zo af en toe alle christenen op dezelfde datum Pasen vieren, of 
ze nu katholiek, protestant, of oosters-orthodox zijn? Dit is 
bijzonder, want het gebeurt maar heel zelden: in 2017, 2025 en 
2028. Dat is omdat de orthodoxe christenen voor het vaststel-
len van de paasdatum de Juliaanse kalender gebruiken. Tussen 
deze kalender en de westerse zit dertien dagen verschil.

Pasen is ook het belangrijkste feest in de oostersorthodoxe 
kerk. Bij het orthodoxe Pasen hoort dit schilderij, een icoon 
genoemd. Het woord icoon komt van het Griekse eikoon en 
betekent beeld. Het is de afbeelding van Jezus, Maria of
heiligen en feesten. Ze worden in de oostersorthodoxe Kerk 
gebruikt en vereerd in de kerk, maar ook thuis.

Icoon

Pasen icoon. Verrijzenis en twaalf Feesten, 1800 - 1849

 

Recept voor charoseth

Charoseth lijkt op de stenen die de joden in Egypte moesten 
bakken om de steden Pitom en Ra’amses mee te bouwen.

Wat gaat erin?
250 gram zoete appels
75 gram geschaafde amandelen
75 gram rozijnen
1 theelepeltje gemalen kaneel
2 eetlepels suiker
1 tot 2 eetlepels cranberrysap

De appels schillen, klokhuis eruit snijden en dan de partjes 
grof raspen. Alle andere ingrediënten erdoor husselen. Doe er 
eerst 1 eetlepel sap in en voeg meer toe als het mengsel
nog te droog is. In het originele recept wordt zoete rode wijn 
gebruikt.

 

Wat eet jij met Pasen? 

Kruis aan:
  
 Paasbrood

  Matzes

  Eieren

 Lamsvlees

  Boterlammetje

  Paashaas van chocolade

  Iets anders, namelijk: 



 

Op z’n paasbest

Trek een streep tussen het spreekwoord en volgens jou het 
goede antwoord

Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen

Een ei is geen ei twee ei is een half ei drie ei is een Paasei

Men moet geen Paaseieren op goede vrijdag eten

Op zijn Paasbest zijn

Vijgen na Pasen eten

Je moet het feest niet te vroeg vieren

De mooiste kleren aanhebben

Eén is niet genoeg, twee is beter, drie is goed

Iets doen wat veel te laat komt

Iets wat nooit zal gebeuren, onmogelijk is
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