
Vrolijk Pasen! 
Maar hoe vieren we het eigenlijk? Paaskaars, paaseitjes, paastakjes, 
paaswake, paasboom: bij Pasen horen veel rituelen. Ontdek het hier!

Wat is 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. 

1. Welke drie dingen horen bij Pasen?
  Ei, haas, klok 

  Ei, haas, groen takje 

  Ei, ster, kransje

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.

Feest!
Weet Wat je Viert

Een pastoor zingt bij de paaskaars. 
© Manifesta.

Wist je dat...
men met de paaskaars het 

water zegent waarmee 

kinderen en volwassenen 

worden gedoopt?



Palmpasen
Op palmzondag, de zondag voor Pasen, wordt de 

intocht van Jezus in Jeruzalem gevierd. Hij reed 

op een ezel de stad in en de mensen wuifden 

hem juichend toe met palmtakken. In de katholieke 

kerk krijgen mensen daarom op deze dag  

een palmtakje mee. In Nederland zijn dat meestal 

buxustakjes. Deze worden bijna een heel jaar 

bewaard voor bescherming en geluk.  

Op palmzondag lopen kinderen in een optocht 

met palmpaasstokken die ze versierd hebben 

met groene takjes, paaseieren en een broodhaantje.

Hoe maak je een Palmpaasstok?

1. Je maakt een kruis 
met twee stokken, 
waarvan de langste 
met een punt.

2. De stokken omwikkel 
je met crêpepapier of 
lint.

3. Versier de palmpaas-
stok met papieren 
slingers, buxustakjes 
en wat lekkers, bijvoor-
beeld een sinaasappel, 
noten en paaseitjes.

4. Ten slotte prik je op 
de punt een brood-
haantje, dat je bij de 
bakker kunt kopen.

Palmpaasoptocht. © Anite Haverkamp.

Christus op de palmezel, Duitsland, 
circa 1600-1650

Wist je dat...
de week voor Pasen vroeger 

ook de tijd van de grote 

schoonmaak was? Alles 

moest op orde zijn, want 

het werd lente en mensen 

konden weer werken op het 

land. Ze kochten nieuwe 

kleren om er op hun paas-

best uit te zien. 



2. Wat hoort bij wat? Trek een lijn. 

Paasei 30 zilverstukken die Judas

 voor zijn verraad kreeg

Sinaasappel  Opstanding van Jezus

Broodhaantje 12 apostelen

Twaalf pinda’s Spons met azijn

Dertig rozijnen Brood van het Laatste 

    Avondmaal

3. Welk verhaal vertellen de versieringen aan 
de palmpaasstok?

……………………….......……………………………...

……………………….......……………………………...

……………………….......……………………………...

Paashaas, paasei en paasboom?
De lente is een vrolijke tijd. Er groeit nieuw leven 

en op het land komt alles tot bloei. Versierde eieren, 

hardgekookt of van chocola, horen speciaal bij 

Pasen. Ze staan voor nieuw leven en vruchtbaar-

heid. Beschilder jij ook eieren? Soms zijn ze verstopt 

en soms brengt de paashaas ze langs, die uit zijn 

winterslaap komt.

Sommige mensen sturen elkaar kaarten met 

Pasen, net als met Kerstmis. In de huiskamer kan 

een paasboom staan. 

4. Wat eet jij met Pasen? 
Kruis aan:

  Paasbrood

  Matzes

  Eieren

  Lamsvlees

  Boterlammetje

  Paashaas van chocolade

  Iets anders, namelijk ……………………….......

……………………….......……………………………...

Wist je dat...
deze houten ratel soms 

wordt gebruikt in katholieke 

kerkdiensten op Witte 

Donderdag, Goede Vrijdag en 

paaszaterdag? Hij vervangt 

dan de altaarschel. In de Goede 

Week is het geluid van de 

ratel aangrijpend vanwege 

het ernstige en serieuze 

karakter van de viering. 

Ratel voor de Goede Week, Nederland, 
ca. 1900-1950, StCC v64a

Wist je dat...
de kinderen 

vroeger geloof-

den dat de 

kerk klokken 

op Witte 

Donderdag 

naar Rome 

(waar de paus 

woont) vlogen?  

Op paas-

zaterdag 

kwamen de klokken dan weer 

terug en strooiden ze de paas-

eieren uit.


