Pasen valt ieder jaar op een andere datum: het wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle
maan in de lente. Pasen valt derhalve op zijn vroegst op 22 maart en op zijn laatst op 25 april.
Pasen is voor christenen het belangrijkste feest van het jaar. Ze vieren dan de kruisdood en de
verrijzenis (opstanding) van Jezus. Voor christenen betekent Pasen: de dood heeft niet het laatste
woord en ook na de dood is er ‘leven’ en uitzicht.
Pasen is van oorsprong geen christelijk feest. De joden vierden al lang daarvoor hun Pesach-feest;
het feest ter herdenking van hun uittocht uit Egypte, dat symbool stond voor bevrijding en perspectief
naar de toekomst. De traditie van het paasfeest gaat echter nog veel verder terug en is van oorsprong
een lente-feest. Dat is ook te zien aan de wijze waarop de datum waarop Pasen wordt gevierd, wordt
bepaald. Mensen vierden van oudsher dit keerpunt in de natuur; was de winter een periode van rust in
de aarde, van ingehouden kracht, van voorbereiding op het volgende, het voorjaar is een tijd van
leven, van verborgen, ingehouden krachten die tot uiting komen. Met Pasen vieren we het nieuwe
leven dat zich laat zien in alle kleur en fleur, in de vruchtbaarheid van het land en de overwinning van
het licht. Ook binnen de antroposofie heeft Pasen een grote betekenis, vanwege de plaats die Rudolf
Steiner Jezus Christus toekende in de ontwikkeling van de mensheid. Volgens Rudolf Steiner was de
fysieke incarnatie van Jezus aan het begin van onze tijdrekening een eenmalige en centrale
gebeurtenis. Rudolf Steiner noemt dit de „Christus impuls“ en het „mysterie van Golgotha“. Naast een
groot aantal voordrachten over dit thema, werkte Rudolf Steiner, samen met een aantal theologen,
ook een vernieuwing van de cultus uit. Deze beweging voor een liturgische vernieuwing is wereldwijd
actief onder de naam Christengemeenschap.
Dat het paasfeest een gekerstend lentefeest is, blijkt duidelijk uit de gebruiken die er door de eeuwen
heen mee samengegaan zijn.
Hieronder een kleine beschrijving van symbolen van het paasfeest: eieren, paashaas en paasvuur
Het Paas/lentefeest moest het prille nieuwe leven versterken en beschermen en het ei is al vanaf de
prehistorie het symbool bij uitstek van deze onzichtbare levenskracht, de oneindigheid, het begin van
alles. Er ontstaat nieuw leven uit iets wat
ogenschijnlijk dood is.
Eierrituelen vindt men in alle culturen terug, zo ook
het gebruik om paaseieren te verstoppen. In vele
volksgebruiken vormt het zoeken van iets waarvan
men heil verwacht, een essentieel onderdeel van
de heilzame werking. Het schilderen van eieren is
in wezen eveneens een magische handeling. Door
een voorwerp te decoreren geloofden onze
voorouders dat de kracht die erin stak geactiveerd
werd: de heldere kleuren waarmee eieren werden
beschilderd werden gezien als een weerspiegeling
van het zonlicht in de lente.
Dat de paashaas de eieren brengt, wordt pas
sinds het einde van de 19e eeuw aanvaard.
Daarvoor waren het de kerkklokken die de eieren
verstopten.

Hoewel de haas binnen het christendom pas redelijk kort als symbool wordt gebruikt, werd de haas al
duizenden jaren vereerd door de Egyptenaren, Grieken en Romeinen. De haas is een zachtmoedig
dier dat veel waakzamer en vruchtbaarder is dan een konijn. Een haas werpt als eerste zijn jongen en
maakt in tegenstelling tot het konijn geen hol maar een leger. Een leger is een
soort nest; een simpel ondiep kuiltje in het open veld of onder begroeiing. Deze
legers worden door vogels wel eens gebruikt om hun eieren te leggen. Wanneer
men vroeger zulke eieren vond, beschouwde men ze als hazeneieren, vandaar
ook het gebruik dat de paashaas de eieren verstopt. Niet alleen is de haas
onzichtbaar, maar ook zou hij een gouden vacht hebben. Niet zo vreemd dat over
zijn ontstaan verschillende verhalen de ronde doen. Net als het ei, is de haas vanwege zijn voortplantingsdrang - te zien als vruchtbaarheidssymbool. Het was
niet voor niets een van de symbolen van de vruchtbaarheidsgodin Isjtar.
Het konijn had voor ons wellicht meer voor de hand gelegen. Dit diertje werd echter pas in de
Middeleeuwen in ons land gesignaleerd. Een ander verhaal vertelt dat de paashaas eigenlijk een
vogel is die zich zo had misdragen, dat hij voor straf in een haas werd veranderd. Nu mag hij nog
maar één keer per jaar eieren leggen, die hij goed moet verstoppen. De meest logische verklaring lijkt
wel te zijn dat eieren die door vogels in verlaten hazenlegers werden gelegd, per ongeluk werden
aangezien voor 'hazeneieren'. Het eerste eetbare paashaasje werd begin 1800 in Duitsland gemaakt
van deeg en suiker. De Paashaas werd door Duitse immigranten in de achttiende eeuw meegenomen
naar Amerika. In die tijd bouwden kinderen een nest waarin de Paashaas zijn eitjes kon achterlaten.

Het paasvuur stamt uit de heidense oorsprong van ons Paasfeest. Vroeger werden op heuveltoppen
vuren aangestoken om de demonen van de winter te verjagen. Vuur staat al eeuwen lang symbool
voor reiniging en vruchtbaarheid.

