PASEN 2005
Onze kinderen zijn van mening dat de Paaswake verreweg
de indrukwekkendste viering is van het liturgisch jaar. Wat
hen bijzonder aanspreekt is de wijding van de nieuwe
Paaskaars, het aansteken van de kaarsen die ieder in zijn of
haar hand heeft en twee gezangen.Als eerste het gezang dat
aangeheven werd (want we zingen nu iets anders) als alle
kaarsen in de donkerte waren aangestoken met het licht van
de Paaskaars en als tweede de Litanie van Alle Heiligen.
Na het aansteken van de kaarsen klonk door de donkere
kerk de jubelzang:
Laat juichen, heel het koor van Gods gemeente,
laat juichen om zo’n grote Koning,
juichen om de Overwinning!
Laat de trompetten klinken in het rond!
Met dit lied werd aangekondigd dat Jezus in de Paasnacht nacht is verrezen en daarmee de
dood voorgoed heeft overwonnen. Deze nacht vormt het fundament van ons geloof: de
Verrijzenis van Jezus uit de dood.
Gebruikelijk is ook in deze Paasnacht de Litanie van Alle Heiligen te zingen. De melodie in
deze litanie weet iedereen die een keer een Paaswake heeft bijgewoond spontaan te
treffen:
Heilige Maria, bid voor ons,
Heilige Jozef, bid voor ons,
Heilige Andreas, bid voor ons, enz.
Als ik “Paaswake” zegt, denken mijn kinderen meteen aan deze liederen.
Soms kwam het voor dat een kindje werd gedoopt met het nieuwe doopwater. Dat maakte
de plechtigheid nog indrukwekkender.
In de Paasnacht verkondigt de kerk in haar gezangen luidkeels: “Dit is de dag die de Heer
heeft gemaakt en gegeven”. Het is de meest belangrijke dag van het kerkelijke jaar. Op deze
dag immers maakt de donkerte plaats voor het licht, het oude leven voor het nieuwe leven,
de dood voor de verrijzenis. In de Bijbel kunnen we lezen dat de leerlingen en volgelingen
van Jezus die verbaasd in het lege graf stonden te kijken te horen: “Waarom zoekt u de
levende onder de doden? Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt” (Lucas, 24, 5-7).
De laatste jaren zijn de oude vertrouwde gezangen vervangen door nieuwe. In deze nieuwe
gezangen komt nog duidelijker tot uiting dat het Licht gekomen is.
Wachters op de morgen, waar blijft het licht?
Ontwaakt, wie nog slaapt, ontwaakt en sta op!
Christus is ons licht!
en
Die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen,
zegen ons met uw licht!
en
Licht, geschapen, uitgesproken,
Licht dat straalt van Gods gelaat,
Licht, uit Licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad.
Pasen wil zeggen dat Jezus leeft en midden onder ons is. Of we hem herkennen net als de
vrouwen en leerlingen bij Zijn graf? Dat is alleen mogelijk als we er voor open staan, als we
het Pasen laten worden in ons leven.

Een Zalig Pasen.
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