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Rondom het paasfeest
In het voorjaar vieren we na 40 dagen van de vastentijd, Pasen. Deze dag verschuift 
elk jaar, soms is Pasen in maart, een andere keer in april. De berekening is gebaseerd 
op de maan:
Het uitgangspunt is het begin van de lente: 21 maart. Paaszondag is de zondag na de 
volle maan, die op of kort na de lentedatum valt.
Kun je de datum voor Pasen en het begin van de vastentijd dit en volgend jaar be-
rekenen?

Ken je een aantal van hen?
Voor christenen is Pasen het belangrijkste feest van het jaar. Jezus Christus is op 
derde dag verrezen uit de doden.
Al heel lang vertelt men rond deze tijd over de paashaas. Bij de Germanen was er 
de lentegodin Ostara. Bij deze godin van het licht behoorde ook een haas. Aangezien 
hazen veel jongen krijgen, werden ze beschouwd als een symbool van vruchtbaarheid.
Dat was zo belangrijk, omdat de mensen alleen dan genoeg te eten hadden, als de 
natuur vruchtbaar was.
Ook het ei is een symbool van nieuw leven. Dat is de reden waarom er zo veel tradi-
ties met het ei samenhangen.

Wist je dat er ook een Paaseiland is? Als je denkt, dat hier de paashaas woont, 
moet ik je teleurstellen. Het eiland heeft de naam gekregen, omdat het precies op 
paaszondag (5 april 1722) ontdekt is. Het eiland is bijzonder interessant omdat de 
oorspronkelijke bewoners daar vele stenen fi guren geplaatst hebben. 

Tijdens de Heilige Week, de week voor Pasen, zijn er veel gewoonten.
Weet je wanneer de kerkklokken niet meer luiden? Wat doe je op Palmzondag en de 
Stille Zaterdag (Paaszaterdag)? Hoe vier je de paaszondag?

Zo kun je gemakkelijk zelf een tuinkers-paasei knutselen:
Neem een leeg ei, verwijder het bovenste derde deel van de eischaal en verf een 
gezicht. Dan moet je potgrond en tuinkerszaden in het lege ei aanbrengen. Als je 
het regelmatig giet, krijgt je ei al snel mooie en zeer lekkere „haren.“




