Thuisliturgie waarin de opstanding van Christus wordt gevierd
Paaswake1

Mikhail Germahev (1867 – 1930)

Deze gebedsteksten voor een thuisliturgie zijn niet bedoeld als vervanging van de kerkelijke vieringen van de
Goede Week. Indien er echter, zoals in deze tijd van coronavirus, geen publieke vieringen mogelijk zijn, kunnen
zij wel helpen om in de thuisomgeving iets van de vieringen en van de geest van de Goede Week te beleven.
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Deze opzet is bedoeld voor mensen die alleen wonen, of samen met anderen, en die dit feest
in huis willen vieren. We zijn verbonden met alle christenen op aarde die vandaag de
opstanding van Christus gedenken.
In de Paasnacht worden we eraan herinnerd dat God nieuw leven schept: Hij maakt de
wereld uit het niets, bevrijdt uit slavernij, schenkt leven doorheen de dood.
Dit voorstel bevat een viering van het licht, een scheppingspsalm, de lezing over de uiCocht
uit Egypte en het paasevangelie. U kunt onze suggesGes aanpassen aan eigen behoeHen door
bijvoorbeeld andere liederen te kiezen, lezingen toe te voegen of alleen maar een gedeelte
van dit voorstel over te nemen.
Maakt u de ruimte klaar waar u de paasdienst wilt vieren. U kunt er een kruisbeeld
neerzeCen, kaarsen en bloemen. Eén kaars dient als paaskaars. Eventueel kunt u er uw
doopkaars bijzeCen. Verder heeH u een kom met water nodig.
Aan het begin van de viering kunt u de ruimte verduisteren en na enige ogenblikken de
paaskaars aansteken.
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VIERING VAN HET LICHT
Gebed bij het aansteken van de (paas)kaars:
Christus is opgestaan uit de dood. Licht verdrijE de duisternis uit ons hart. Christus, die was,
is en komen zal, heeE de dood overwonnen. Moge Hij mij/ons behoeden en moge Hij allen
behouden die zijn opstanding vieren in deze ongewone dagen, die door de coronapandemie
getekend zijn. Amen.
Lied
⇨ Licht dat ons aanstoot in de morgen, GvL 4892
1. Licht dat ons aanstoot in de morgen, voorMjdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen, licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn.
2. Licht, van mijn stad de stedehouder, aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder, draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede draagt.
Paasjubelzang (naar het Exsultet) 3
Laat juichen heel het hemelkoor, / laat juichen om die grote Koning, juichen om de
overwinning! / Laat de trompeVen klinken in het rond! / Vol vreugde zij ook de aarde, /
omstraald door zulk een heerlijkheid! / De eeuwige Koning brengt bevrijding uit alle
duisternis. / Vol luister straalt de kerk van God op aarde, / en juichend klinken de gezangen
der volken. / Laat ons, in onze woningen, / het licht ontsteken in ons midden. / Laat ons de
barmharMge God aanroepen. / Laat ons de paaskaars prijzen en dat wat in deze nacht is
geschied.
Ja, wij moeten met hart en ziel en met luide stem / de lof zingen van de onzichtbare God, de
almachMge Vader, / en van zijn eengeboren Zoon, onze Heer en broeder, / Jezus Christus, die
voor ons de schuld van Adam aan de eeuwige Vader betaald heeE, / en de schuldbrief van de
oude zonde heeE uitgewist met het bloed van zijn hart.
Het paasfeest is aangebroken, / in deze nacht wordt het geheim aanschouwd: / het ware
paaslam Christus, wiens bloed ons bevrijdt tot nieuw leven. / Dit is de nacht waarin u onze
voorouders, de kinderen van Israël, uit de slavernij hebt bevrijd. / Dit is de nacht waarin U
door het licht van de vuurkolom de duisternis van het kwaad hebt verjaagd. / Dit is de nacht
waarin wij door het water van de doop het geloof in Christus vinden. / Dit is de nacht waarin
Christus de boeien van de dood heeE verbroken en waarin Hij als overwinnaar uit het
dodenrijk is herrezen. / Wanneer Christus niet was gekomen om ons te verlossen, dan waren
wij tevergeefs geboren.
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Geprezen zij God, want U gaf ons uw Zoon om ons, knechten, te verlossen. / Dit is de nacht
waarvan geschreven staat ‘de nacht is zo licht als de dag’. / Dit is de nacht waarin alles anders
wordt. / Daarom prijzen wij het licht van de paaskaars dat in ons midden schijnt. / Daarom
prijzen wij de kaarsen die overal op aarde deze nacht verlichten. / Dit is de wonderlijke en
heilige nacht, waarin alles verandert, / waarin hemel en aarde worden verzoend en God en
mens worden verenigd. / Daarom prijzen wij de paaskaars in ons midden, symbool van dit
geheim.
Lied
⇨ Licht dat ons aanstoot in de morgen, GvL 489 4
3. Alles zal zwichten en verwaaien wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesMng zaaien en van ons doen geen daad beklijE.
Veelstemmig licht, om aan te horen zolang ons hart nog slagen geeE.
Liefste der mensen, eerstgeboren, licht, laatste woord van Hem die leeE.
WOORDDIENST
Psalm 104
Refrein
Zend uw geest, Heer, dan komt er weer leven, dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.
Verheerlijkt, mijn ziel, de Heer, wat zijt Gij Groot, Heer mijn God! Met glorie en luister zijt Gij
gekleed, uw mantel is zuiver licht.
Gij hebt ook de aarde geplaatst op haar zuilen, in eeuwigheid wankelt zij niet. Gij hebt haar
de oerzee als kleed gegeven, het water stond boven de bergen uit.
De bronnen deedt Gij uitstromen in beken, die dringen zich tussen de bergen voort. En aan
hun oevers nestelen vogels en zingen tussen het struikgewas.
Vanuit de schuren besproeit Gij de bergen, de grond wordt gevoed door wat Gij haar geeE.
Gij doet voor de dieren het gras opschieten en graan dat de mensen ten dienste staat.
Hoe veel is het wat Gij gedaan hebt, Heer, en alles in wijsheid gemaakt. De aarde is vol van
uw schepsels; de Heer zij alMjd geprezen!
Gebed
Goede God, / U hebt de aarde en alles wat er leeE geschapen, / U heeE ons, mensen,
geschapen naar uw beeld, / U houdt van ons en U bent ons trouw. / Groot is wat U
geschapen heeE, groter nog is uw liefde voor ons. / U heeE ons verlost / door het bloed van
het Paaslam Christus, onze Heer, / die met U leeE en heerst in eeuwigheid. Amen.
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Lezing: doortocht door de Rode Zee / Exodus 14:15-15:1.
Uit het Boek Exodus
In die dagen sprak de Heer tot Mozes: “Wat roept gij Mij toch. Beveel de Israëlieten verder te
trekken. Gij zelf moet uw hand opheﬀen, uw staf uitstrekken over de zee en ze in tweeën
splijten. Dan kunnen de Israëlieten over de droge bodem door de zee trekken. Ik ga de
Egyptenaren halsstarrig maken, zodat zij hen achterna gaan. En dan zal Ik mij verheerlijken
ten koste van Farao en heel zijn legermacht, zijn wagens en zijn wagenmenners. De
Egyptenaren zullen weten dat Ik de Heer ben, als Ik mij verheerlijk ten koste van Farao, zijn
wagens en zijn wagenmenners.” De engel van God die aan de spits van het leger der
Israëlieten ging, veranderde van plaats en stelde zich achter hen op, tussen het leger van de
Egyptenaren en het leger van de Israëlieten. De wolk bleef die nacht donker, zodat het heel
die nacht niet tot een treﬀen kwam.
Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de Heer deed die hele nacht door een sterke
oostenwind de zee terugwijken. Hij maakte van de zee droog land en de wateren spleten
vaneen. Zo trokken de Israëlieten over de droge bodem de zee door, terwijl de wateren links
en rechts een wand vormden. De Egyptenaren zeVen de achtervolging in; alle paarden van
Farao, zijn wagens en zijn wagenmenners gingen achter de Israëlieten aan de zee in. Tegen
de morgenwake richVe de Heer vanuit de wolkkolom en de vuurzuil zijn blikken op de
legermacht van de Egyptenaren en bracht ze in verwarring. Hij liet de wielen van de wagens
scheeﬂopen, zodat ze slechts met moeite vooruit kwamen. De Egyptenaren riepen uit:
“Laten we vluchten voor de Israëlieten, want de Heer strijdt voor hen tegen ons.”
Toen sprak de Heer tot Mozes: “Strek uw hand uit over de zee, dan zal het water
terugstromen over de Egyptenaren en hun wagens en wagenmenners.” Mozes strekte zijn
hand uit over de zee en toen het licht begon te worden vloeide de zee naar haar gewone
plaats terug. Daar de Egyptenaren er tegen in vluchVen, dreef de Heer hen midden in de zee.
Het water vloeide terug en overspoelde wagens en wagenmenners, heel de strijdmacht van
Farao, die de Israëlieten op de bodem van de zee achterna waren gegaan. Niet één bleef
gespaard. De Israëlieten daarentegen waren over de droge bodem door de zee
heengetrokken, terwijl de wateren links en rechts van hen een wand vormden.
Zo redde de Heer op deze dag Israël uit de greep van Egypte; Israël zag de Egyptenaren dood
op de kust liggen. Toen Israël het machMge optreden van de Heer tegen Egypte gezien had,
kreeg het volk ontzag voor de Heer: Zij stelden vertrouwen in de Heer en in Mozes zijn
dienaar. Toen hieven Mozes en de Israëlieten ter ere van de Heer een lied aan.
Woord van de Heer
Wij danken God.
Lied
⇨ Zingt voor de Heer een nieuw gezang

GvL 564 / ZJ 402 5
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Zingt voor de Heer een nieuw
gezang!
Hij laaE u heel uw leven lang

uit water en uit duisternis.
4

De hand van God doet in de Mjd

met water uit de harde steen.

tekenen van gerechMgheid.

Het is vol wondren om u heen.

De Geest des Heren vuurt ons aan
de heil'ge tekens te verstaan.
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Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
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Wij zullen naar zijn land geleid

en geeE het zin en samenhang.

doorleven tot in eeuwigheid

Zingt dan de heer een nieuw
gezang!

en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de
Heer.

Een lied van uw verwondering
dat nog uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is

Gebed
Heer, onze God, / desMjds hebt U uw volk uit de slavernij gevoerd, / in deze nacht hebt U ons
allen gered. / U hebt uw volk alMjd begeleid, /ook ons hebt U beloofd alle dagen bij ons te
zijn. / Geef dat wij door onze doop / steeds nauwer met U verbonden blijven. Amen.
Als u wilt, kunt u het licht weer aandoen.
⇨ Gloria6

Gebed
God, U hebt deze nacht verlicht / door de glans van de verrijzenis van onze Heer. / Wek in
ons, uw kerk, de geest van kindschap, / die U aan ons in de doop hebt geschonken, / opdat
wij naar lichaam en ziel worden vernieuwd / en U met een oprecht hart kunnen
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ontmoeten. / Dit vragen wij U door Jezus Christus, onze broeder en Heer, die in de eenheid
met de Heilige Geest / met U leeE en heerst in eeuwigheid. Amen.
Alleluja 7
Paasevangelie MaVeüs 28:1-10
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens MaVeüs
Na de sabbat bij het aanbreken van de eerste dag der week kwamen Maria Magdalena en de
andere Maria naar het graf kijken. Plotseling ontstond er een hevige aardbeving en een engel
van de Heer daalde uit de hemel, kwam naderbij, rolde de steen weg en zeVe zich daarop
neer. Hij straalde als een bliksemschicht en zijn kleed was wit als sneeuw. De bewakers
begonnen van schrik voor hem te beven en het leven scheen uit hen geweken.
De engel sprak de vrouwen aan en zei: “Gij behoeE niet bevreesd te zijn; ik weet dat gij Jezus
zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier, Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeE; komt zien naar de
plaats waar Hij gelegen heeE. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen: Hij is verrezen van
de doden, en nu gaat Hij u voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien. Dat had ik u te zeggen.”
Terstond gingen zij weg van het graf, met vrees en grote vreugde, en zij haasVen zich het
nieuws aan zijn leerlingen over te brengen. En zie, Jezus kwam hen tegemoet en zei: “Weest
gegroet.” Zij traden op Hem toe, omklemden zijn voeten en aanbaden Hem. Toen sprak Jezus
tot hen: “Weest niet bevreesd. Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen, dat zij naar
Galilea moeten gaan en daar zullen zij Mij zien.
Woord van de Heer.
Wij danken God.
Stof voor meditaXe of voor een gesprek over de Bijbellezingen:
- Wij gaan na wat onder de heilsgeschiedenis valt: die van het volk Israël, die van de
kerk, die van ons gezin
- wat betekenen voor mij de woorden van de engel: ‘Wees niet bang’?
- wat betekent de verrijzenis voor mij/ons?
- voor gezinnen met kinderen: hier kan iets worden gezegd over de doop van
kinderen.

7

Klik op de titel voor een video-uitvoering van dit lied

7

Lied
⇨ See, I am near, Taizé 8

Zie, Ik ben dichtbij, zegt de Heer
Zie, Ik maak alles nieuw
HERDENKING VAN HET DOOPSEL
De kom met water wordt in het midden neergezet en eventueel ook de doopkaars.
Gebed
Goede God, samen met onze medechristenen overal op aarde denken we in deze nacht/op
deze dag terug aan onze doop. In het water van de doop zijn wij nieuwe mensen geworden.
Wij zijn nu uw dochters en zonen. Wij willen U samen met alle mensen op aarde, met alle
heiligen en bijzonder ook met onze patroonheiligen eer bewijzen.
Ieder kan nu, vol dankbare herinnering aan de eigen doop, een kruisteken maken met het
water, men kan ook elkaars voorhoofd met water bekruisen.
Onze Vader en vredesgroet
Als gedoopten zijn wij kinderen van God. Wij kunnen U dus, samen met onze zusters en
broeders overal op aarde, onze Vader noemen.
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Op Paaszondag bent U verschenen aan uw leerlingen en heeE U hun vrede gewenst.
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Wanneer u alleen deze huisliturgie viert: God, ik dank voor wat U mij gegeven hebt, help mij
om ook anderen deze vrede toe te wensen en uit te dragen in de wereld.
Wanneer U in een huiselijke gemeenschap deze liturgie samen viert: God, wij danken U voor
wat U ons gegeven hebt. Help ons om deze vrede in de wereld uit te dragen. Hier ter plekke
mogen wij deze vrede aan elkaar doorgeven.
Lied
⇨ Christus die verrezen is (GvL 411) 9

1. Christus die verrezen is, doet ons samenkomen.
't Maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen .
Refrein:

Broeders, vrij en opgericht, alleluja, heE uw ogen,alleluja,
naar den hoge, heE uw ogen naar het licht.

2. Christus brak de slavernij, brak de donkere dagen.
Rijzend uit zijn graf heeE Hij Adams dood verslagen.
Refrein:
3. Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven.
't Maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven.
Refrein:
⇨ De Heer is waarlijk opgestaan (ZJ 414) 10
De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia (2x)
Zoek Hem bij de doden niet, maar versta het nieuwe lied
De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia
De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia (2x)
t’ Licht schijnt in de duisternis, zie hoe groot Zijn luister is
De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia
De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia (2x)
Hij, de grote Mensenzoon, gaat door ’t graf heen naar Zijn troon
De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia
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Zegen over de spijzen van het paasmaal (zo u meteen na deze viering een paasmaal
gebruikt):
Goede God, met deze spijzen willen wij nu uw grootheid prijzen en de opstanding vieren van
onze Heer Jezus Christus. Moge de zegen van de drie-ene God rusten op dit voedsel en op
allen die hiervan mogen genieten: Vader, Zoon en Heilige Geest.
Paaszegen
God, schepper en gever van leven, onze hulp in dagen van droeteid en van vreugde: in deze
nacht/op deze dag is onze Heer Jezus Christus uit de dood opgestaan en heeE Hij in zijn dood
de eeuwige dood vernieMgd. Vandaag is nieuw leven in de wereld gekomen, daarom vragen
wij om uw zegen over allen waar ook ter wereld die in deze nacht/op deze dag uw goddelijke
liefde vieren. Wees ook bij hen die eenzaam en verlaten zijn en overvallen door ziekte, bij
allen die bang zijn in deze Mjd van de coronapandemie.
Laat ons bidden:
de Heer zegene en behoede ons;
de Heer doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig;
de Heer verheﬀe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede.
Amen
Lied
⇨ Gij zijt in glans verschenen GvL 450 / ZJ 403 11
Gij zijt in glans verschenen, verschenen voor alMjd.
Hoe ook in dood verdwenen, ons straalt uw heerlijkheid.
Hoe biVer ook de pijnen, door ons U aangedaan.
Gij blijE in glans verschijnen, ziet ons in glorie aan!
Gij zijt in glans verschenen, verschenen voor alMjd.
Gij wilt uw kruis ons lenen als licht van eeuwigheid.
Geen ondergang kan dreigen, of heerlijk rijst uw beeld
en doet ons mee ontsMjgen in glans die alles heelt!

Zalig Paasfeest!
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