
TEKSTEN IN DE PAASNACHT OP 11 APRIL 2020 
 
Kort welkomstwoord door Hans met verwijzing naar de paarse 
stola uit Chili  
 
Welkom in deze Paasnachtviering in coronajaar 2020. 
Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? 
 
De Nieuwe Paaskaars brandt, en de kaarsen op tafel branden voor de 
wereld, voor alle slachtoffers en hulpverleners in deze coronacrisis. 
Het zal eens verdwijnen: die angst, die beklemming, de quarantaine, de 
epidemie… 
 
Op mijn Exodusstola staat de oorsprong van het joodse Pesachfeest 
afgebeeld: 
O, wat een wonder: uittocht uit het angstland Egypte, 
wat een geluk, die doortocht door het water van de Schelfzee, 
wat een feest daar aan de overkant: muziek, zang, want God is onze 
Redder, Hij helpt ons  
 
Waarom is deze paaswake anders dan alle andere nachten? 
 
Zullen wij het wonder smaken: 
het einde van COVID-19 
een halt aan de ziekte en dood 
geen donker en geen angst meer, 
maar feest 
want God bevrijdt nog steeds… 
Zijn licht overwint elk donker. 
Zijn Liefde doet leven en opstaan en juichen! 
 
INLEIDING OP DE LEZINGEN IN DE PAASNACHT 
 
Hoe dieper het donker hoe mooier het licht 
Een liedregel van Stef Bos, uit Ruimte 
Iemand stuurde mij deze regel aan het begin van deze bijzondere Stille 
Week en dat raakte me. 
Deze Stille Zaterdag beging in het diepe donker en van daaruit gaan we 
toe naar het Licht. 
We luisteren naar verhalen van licht en bevrijding, schepping en uittocht 
Hoe God middenin de duisternis het Licht geboren liet worden. 



We horen het in het scheppingsverhaal in Genesis 1. 
 
DOOPGEDACHTENIS   
 
Er hangen doopduifjes boven de doopvont. Daarop staan de namen van 
de dopelingen in de Adventskerk.  
Ook zien we een foto van de dooprol in de Oosterkerk met de namen 
van alle dopelingen vanaf Pasen vorig jaar. 
 
v: Water van de doop om ieder die gedoopt is daaraan te herinneren,  
hoe lang of kort geleden ook. 
Water van de doop om ons in deze nacht te doen beseffen  
wat het betekent gedoopt te zijn. 
 
Water van de doop: water uit de diepte, 
water van redding,  
water dat doet ondergaan,  
water dat doet leven 
IN NAAM VAN DE VADER EN DE ZOON EN DE HEILIGE GEEST 
 
HET WOORD VAN DE OPSTANDING 
Opmaat naar het Paasevangelie…  
 
Je moet het zien: 
kleuren die veranderen 
het paars van rouw en lijden 
verandert in het witte licht van de opstanding 
 
Je moet het zien: 
mensen die bedroefd zijn om een groot verlies 
vrouwen die naar het graf gaan 
je moet het zien: 
een steen die wegrolt 
witte kleding van een engel… 
 
In elk verlies, bij elke dood,  
in deze dagen van corona,  
Iedere morgen kan het toch gebeuren: 
een stem die zegt:  
wees niet bang! 
Een woord dat troost geeft: 



Jezus leeft 
 
Dan zal het gebeuren 
een nieuw licht 
een nieuwe morgen 
een nieuwe exodus 
want het is Pasen: 
de hoogste tijd om op te staan 
 
Ook jij kunt het zien…met nieuwe ogen! 
 
 
 


