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Pasen is al even achter de rug.
Naar ’t schijnt, zo las ik toch in een krant, zou een
derde van de mensen niet meer weten wat Pasen eigen-
lijk betekent. Kennen we trouwens nog de betekenis
van andere feesten?
Zelfs de meest ongelovige onder ons heeft geen
problemen met de extra verlofdagen die deze, meestal
godsdienstige, feestdagen ons bezorgen.
Waarom dan niet eens wat dieper ingaan op de beteke-
nis van deze dagen?
Is Pasen wel zo’n christelijke feestdag als ons wordt
voorgehouden?
Na wat opzoekwerk merk je toch algauw dat dit feest
reeds bestond nog voor er sprake was van een verrezen
Jezus.
-Het woord Pasen is afgeleid van een Arabisch woord:
‘Passah’
en dat betekent ‘dansen, zingen, huppelen’.
-Het woord Pasen komt ook uit het Hebreeuws.
‘Pesach’ en dat betekent ‘voorbijgaan’. Het heeft
rechtstreeks te maken met Jaweh die de joodse slaven
wilde bevrijden uit Egypte. Jaweh beval de joden om
een lam te slachten en het bloed uit te smeren over de
deurposten. Zo wist Jaweh achter welke deur een joods
gezin woonde en kon hij die deuren voorbijgaan.
Achter alle andere deuren werd gemoord. Zie het
‘Oude Testament’.
Boeiend!
-Ook de Hindoes hebben hun ‘Phagwa’. Alle slechte
gedachten worden in een groot vuur gegooid en
iedereen vergeeft andermans fouten. Schitterend vind
ik dat!
-Bij de christenen viert men de verrijzenis van Jezus.
De wederopstand na het grootste offer dat iemand kon
brengen, het geven van zijn eigen leven.
Wat mij echter nog meer boeit dan de betekenis van
Pasen, zijn de rituelen die hiermee gepaard gaan.
Ik som er enkele voor u op.

PAASLAM! Verschillende betekenissen. Enerzijds een
offergave om de goden gunstig te stemmen. De winter
werd verdreven en de lente kwam in de plaats.
Ook zeer belangrijk is het lam dat geslacht werd bij de
redding van de joodse slaven uit Egypte. (zie hierboven)
En dan het feit dat de vastentijd voorbij is en men terug
vlees mag eten. Men viert dit met het eten van een lam.
Die zijn er meestal wel in overvloed in die periode.

PAASVUUR! Op sommige plaatsen worden grote
vuren gemaakt. Bij de Hindoes (zie hierboven) maar
ook bij andere volkeren. Met die grote lentevuren
worden de boze wintergeesten verdreven zodat nieuw
leven terug kans krijgt. (Start van de lente)
In de kerk heeft men deze traditie behouden door een
paaskaars aan te steken.
PAASEIEREN! Toen mensen nog niet veel wisten over
voortplanting, zagen ze toch wel hoe er nieuw leven uit
een ei kwam. Daarom begroeven ze eieren in hun
velden en hoopten dat de kracht van die eieren in de
grond zou kruipen en voor een goede oogst zou zorgen.
Vandaar nog steeds het gebruik van het paaseieren
leggen in de tuin.
PAASBOOM! Beschilderde eieren werden in de bomen
gehangen en zo hoopte men dat de bomen veel vruch-
ten zouden dragen. Vandaar nog steeds het gebruik van
de versierde paasboom.
PAASHAAS! Lang, heel lang geleden leefden er nog
geen konijnen in onze streken. Wel hazen. Die hazen
kregen soms wel vijftig jongen per jaar en werden dus
als zeer vruchtbaar beschouwd. In oude verhalen zal je
steeds een haas tegenkomen die, met een mandje op de
rug, eieren rondbrengt. Het is dus weer een verwijzing
naar het vruchtbaar zijn, het vruchtbaar maken van de
grond. De hazen groeven trouwens hun hol in de grond
en niettegenstaande ze gegarandeerd een deel van de
oogst zouden vernietigen, werd het toch als een goed
teken beschouwd als dat vruchtbare beest op jouw
grond wilde wonen.
PAASKLOKKEN! Het oude paasfeest werd aangepast
aan het christelijke geloof. De eieren kwamen plots niet
meer van een haas maar uit Rome, de stad waar de
paus woont. Vanaf witte donderdag hoor je geen
klokken meer luiden maar op paaszondag hoor je ze
overal. Met de verrijzenis, het weer opstaan van Jezus,
strooien de vrolijk en luid klinkende klokken heel
kwistig eieren en… paashaasjes in het rond.

Interesse gewekt? Uitgebreide lectuur over dit
onderwerp, zowel voor volwassenen als voor kinderen,
is te vinden in de plaatselijke bibliotheek!
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