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De	Paasviering	omvat	in	de	orthodoxe	liturgie	twee	officies:	enerzijds	de	
vespers	 van	 Stille	 Zaterdag,	 gevolgd	 door	 de	 Goddelijke	 Liturgie,	 en	
anderzijds	 de	 metten	 van	 Pasen,	 eveneens	 gevolgd	 door	 de	 Goddelijke	
Liturgie.	 

Deze	twee	officies	hebben	een	zeer	verschillend	karakter.	 

De	Vespers	van	Stille	Zaterdag	zijn	 in	werkelijkheid	de	oude	Paaswake,	
zoals	zij	gedurende	de	eerste	drie	eeuwen	bestond.	Zij	begon	de	avond	van	
Paaszaterdag	 om	 na	 middernacht	 te	 eindigen	 met	 de	 eucharistische	
liturgie.	Deze	wake	was	toen	de	enige	celebratie	van	de	grote	Week	en	van	
Pasen	zelf.	Zij	werd	voorbereid	door	een	liturgische	vasten	(d.w.z.	zonder	
eucharistieviering)	van	één	of	twee	dagen,	soms	van	een	ganse	week,	en	
had	niet	enkel	 tot	voorwerp	de	viering	van	de	Verrijzenis	van	Christus,	
maar	 van	het	 ganse	heilsmysterie,	 zonder	de	dood	van	Christus	 en	Zijn	
Verrijzenis	 van	 elkaar	 te	 scheiden.	 Zij	was	 dus	 het	 christelijke	 feest	 bij	
uitstek.	 

Vanaf	de	derde	eeuw	begon	men	dit	officie	te	vervroegen	tot	de	ochtend,	
zodat	het	zijn	karakter	van	nachtwake	verloor.	In	de	4e	eeuw	ontstonden	
geleidelijk	aan	verschillende	officies	die	tijdens	de	Grote	Week	en	Pasen	
de	verschillende	momenten	van	het	drama	van	de	verlossing	herdachten.	
Ze	 zijn	 de	 inhoudelijke	 verduidelijking	 en	 uitbreiding	 van	 het	
Paasmysterie.	 

Dan	werden	 de	 Paasmetten	 ingesteld,	 die	 nu	 in	 het	 hart	 van	 de	 nacht	
gecelebreerd	worden	(zoals	de	oorspronkelijke	wake)	en	een	homogene	
Paasvigilie	vormen,	met	als	thema	de	opstanding.	Deze	wordt	ons	echter	
gemanifesteerd	als	de	glorievolle	zijde	van	het	Mysterie	van	het	Kruis	en	
is	aldus	organisch	verbonden	met	de	diensten	van	de	Goede	Week.	 

De	oude	Paaswake	vormt	echter	een	unieke	Bijbelse	catechese,	zodat	het	
de	moeite	loont	er	even	bij	stil	te	staan.		 



Vespers	 

De	 eigenlijke	 liturgische	 composities	 zijn	 in	 dit	 officie	 nog	 weinig	
ontwikkeld,	terwijl	de	vijftien	Bijbellezingen	betekenisvol	zijn.	Ze	vallen	in	
twee	delen	uiteen,	waarbij	elk	deel	eindigt	met	het	zingen	van	de	hymne	
waarmee	de	voorafgaande	Bijbelse	lezing	afsluit.	Deze	gezangen	behoren	
tot	de	mooiste	van	de	christelijke	liturgie.	 

De	 lezingen	 kunnen	 gegroepeerd	 worden	 in	 drie	 types,	 waarvan	 twee	
fundamentele	en	één	secundaire.	 

1.	Het	secundaire	type	bestaat	uit	twee	lezingen	(de	8e	en	de	12e)	en	gaat	
over	 twee	 verrijzenissen	 in	 het	 Oude	 Testament.	 De	 opwekking	 van	de	
zoon	van	de	weduwe	van	Sarefat	door	Elia	(1	Koningen	17:17-	24)	en	de	
verrijzenis	 van	 de	 zoon	 van	 de	 Sunammitische	 vrouw	 door	 Elisa	 (2	
Koningen	4:8-37).	De	beide	opstandingsteksten	zijn	beelden	van	Christus	
die	het	leven	hernieuwt.	 

2.	 Van	 de	 beide	 fundamentele	 types	 lezingen	 heeft	 het	 eerste	 type	
betrekking	op	de	Grote	Werken	van	God,	die	schept	en	bevrijdt,	 figuren	
van	het	Pasen	van	Christus	die	er	de	recapitulatie	en	voltooiing	van	is.	Tot	
dit	type	behoren	de	zes	volgende	lezingen.	 

2.1	 -	 Genesis	 1:1-13	 -	 Het	 verhaal	 van	 de	 eerste	 drie	 dagen	 van	 de	
Schepping,	 namelijk	 die	 van	 het	 heelal.	 Aldus	 wordt	 de	 kosmische	
dimensie	 van	 de	 Verrijzenis	 onderstreept,	 die	 volgens	 de	 Vaders	 een	
herschepping	van	het	heelal	betekent.	“Heel	het	leven	van	het	heelal,	heel	
het	leven	van	de	mensheid	is	verschillend	sinds	de	Komst	van	Christus,	zij	
is	een	nieuwe	schepping...	Indien	wij	het	niet	zien	met	onze	aardse	ogen,	
dan	is	dit	het	gevolg	van	de	beperking	van	onze	vermogens.”	(Berdiaeff,	
Esprit	et	liberté,	Parijs,	1932,	p.	195)	 

2.2	-	Exodus	12:1-11	-	De	Uittocht	uit	Egypte	is	de	voorafbeelding	van	de	
eschatologische	 uittocht.	 Het	 Johannesevangelie	 is	 een	 soort	
Paascatechese;	het	wil	aantonen	dat	het	mysterie	die	de	gedoopten	in	de	
Paasnacht	ontvangen,	het	wonder	van	de	definitieve	uittocht	realiseren.	
Christus	is	het	ware	Paaslam.	 



2.3	-	Het	boek	Jona	wordt	in	zijn	geheel	gelezen.	Het	verhaal	van	Jona	is	het	
beeld	van	de	dood,	de	nederdaling	ter	helle	en	de	Verrijzenis	van	Christus.		 

2.4	-	Josua	5:10-15	-	De	typologie	van	Jezus,	aangekondigd	in	de	Brief	aan	
de	Hebreeën,	wordt	 in	 de	 patristieke	 periode	 verder	 ontwikkeld.	 Josua	
viert	voor	het	eerst	Pasen	in	het	Beloofde	Land.	Hij	heeft	dezelfde	naam	als	
Jezus	en	is	dus	de	voorafbeelding	van	Hem.	Het	Beloofde	Land	is	het	Rijk	
Gods,	de	getransfigureerde	aarde.	Pasen	is	de	Eucharistie.	 

2.5	-	Exodus	13:20-15:19	-	Hier	vinden	wij	de	typologie	van	de	Uittocht,	de	
doortocht	door	de	Rode	Zee;	zij	symboliseert	de	overwinnende	doorgang	
van	de	Godmens	en	van	Zijn	volk	doorheen	de	dood,	en	de	nederlaag	van	
de	krachten	der	verknechting	die	in	het	Bijbelverhaal	de	Egyptenaren	zijn.	
De	doortocht	door	de	Rode	Zee	is	ook	een	figuur	van	de	doop,	die	ons	doet	
deelnemen	aan	de	dood	en	de	Verrijzenis.	Op	het	einde	van	deze	 lezing	
zingt	het	koor	de	kantiek	van	Mozes	en	van	alle	kinderen	van	Israël	na	de	
doortocht	door	de	Rode	Zee,	waarin	reeds	een	eschatologische	jubelzang	
doorklinkt.	 

2.6	 -	Genesis	 22:1-18	 -	 Het	 verhaal	 van	 het	 offer	 van	 Isaak	waarvan	 de	
symbolische	betekenis	verklaard	wordt	in	de	Brief	aan	de	Hebreeën:	“Door	
het	geloof	heeft	Abraham,	toen	hij	op	de	proef	gesteld	werd,	Isaak	ten	offer	
gebracht.	Hij	(...)	stond	op	het	punt	zijn	enige	zoon	te	offeren	(...).	Want	hij	
was	ervan	overtuigd	dat	God	zelfs	de	macht	heeft	om	doden	tot	leven	te	
wekken.”	 (Hebreeën	 11:17-19)	 Het	 offer	 van	 Abraham	 prefigureert	 de	
passie	van	Christus,	het	teruggevonden	kind	de	Verrijzenis.	 

3.	 De	 derde	 groep	 lezingen,	 zeven	 in	 aantal,	 behoort	 tot	 het	 type	 der	
Messiaanse	profetieën.	 

3.1	-	Jesaja	60:1-16	-	Hier	wordt	de	eschatologische	volheid	voorgesteld	als	
een	opname	 in	het	Nieuwe	 Jeruzalem,	 vol	van	 glorie	 en	 creativiteit	van	
culturen	en	naties.	 

3.2	-	Sefanja	3:8-15	-	Hier	gaat	het	over	het	oordeel	over	de	volkeren	en	
hun	 bekering.	 Door	 Zijn	 Verrijzenis	 is	 Christus	 midden	 in	 de	 Kerk	
aanwezig	en	hernieuwt	Hij	haar	voortdurend.	Deze	tekst	is	het	type	van	
eschatologische	 tekst	 die	 gemeenschappelijk	 is	 aan	 de	 joden	 en	 de	



christenen;	de	enen	lezen	hem	omwille	van	de	actieve	verwachting	van	de	
Messias,	 die	 door	 de	 geschiedenis	 gebaard	 wordt,	 de	 anderen	 in	 de	
zekerheid	van	de	eschatologische	volheid	die	potentieel	aanwezig	is	in	de	
Verrezene,	doch	die	zich	moet	manifesteren	door	een	analoge	baring	van	
de	Godmens	naar	de	God-menselijkheid.		 

3.3	 -	 Jesaja	 61:10-62:5	 -	 De	 volheid	 van	 de	 Messiaanse	 tijd	 wordt	 hier	
uitgedrukt	in	een	bruidssymboliek:	“Zoals	de	bruidegom	zich	verheugt	in	
de	bruid,	zo	zal	uw	God,	(Jeruzalem),	zich	over	u	verheugen.”	Dit	nuptiale	
thema,	door	Paulus	met	kracht	toegepast	op	de	liefde	van	Christus	voor	de	
Kerk,	is	een	van	de	leidmotieven	van	de	Goede	Week.	De	herinnering	van	
verschillende	 evangelische	 parabels	 geeft	 aan	 dit	 thema	 een	
eschatologische	dimensie.	 

3.4	 -	 Jesaja	61:1-10	-	Dit	 is	de	grote	Messiaanse	 tekst:	 “De	Geest	van	de	
Heer,	mijn	Heer,	rust	op	mij,	want	de	Heer	heeft	mij	gezalfd.	Hij	heeft	mij	
gezonden	om	de	armen	het	blijde	nieuws	te	brengen,	om	te	verbinden	wier	
hart	gebroken	is,	om	aan	de	gevangenen	vrijlating	te	melden,	en	aan	de	
geboeiden	de	 terugkeer	 naar	 het	 licht.”	 Christus	 heeft	 deze	 profetie	 op	
Zichzelf	toegepast	wanneer	Hij	ze	in	de	synagoge	van	Nazareth	voorlas	en	
toevoegde:	 “Het	 Schriftwoord	 dat	 gij	 zojuist	 gehoord	 hebt,	 is	 thans	 in	
vervulling	gegaan.”	(Lucas	4:16-22)	 

3.5	-	Jesaja	63:11-64:5	-	In	deze	Messiaanse	tekst	ziet	de	christen	hoe	het	
vuur	van	de	Godheid	binnendringt	in	de	afgrond	om	de	tegenstanden	te	
doen	 ophouden:	 “Wees	 als	 een	 vuur	 dat	 dorre	 twijgen	 in	 vlam	 zet	
(...).Mocht	Gij	zo	uw	vijanden	uw	naam	doen	kennen	en	de	volkeren	voor	
U	laten	beven,	dan	zoudt	Gij	schrikwekkende	dingen	doen,	waarop	wij	niet	
durfden	te	hopen.”	 

3.6	-	Jeremias	31:31-34	-	Prachtige	tekst	over	het	Nieuw	Verbond,	wanneer	
de	wet	geen	dwang	meer	is	maar,	dankzij	de	hernieuwing	van	ons	hart,	
voorwaarde	voor	vrijheid	en	existentiële	spontaneïteit.	 

3.7	-	Daniël	3:1-88	-	De	laatste	lezing,	die	zowel	figuratief	als	profetisch	is,	
is	de	geschiedenis	van	de	drie	jongelingen	die	door	de	tiran	in	de	vuuroven	
worden	 geworpen,	 maar	 gered	 worden	 door	 de	 komst	 van	 de	 engel.	
Weinig	Bijbelse	teksten	hebben	zo	sterk	de	 liturgische	gevoeligheid	van	



het	christelijke	Oosten	beïnvloedt.	In	de	Paassymboliek	vertegenwoordigt	
de	 tiran	de	duivel,	de	 vuuroven	de	hel.	Het	 getal	drie	 verwijst	 naar	het	
mysterie	van	de	Heilige	Drie-	Eenheid,	en	de	hymne	van	de	jongelingen	dat	
het	 koor	 met	 kracht	 zingt,	 roept	 de	 kosmische	 draagwijdte	 van	 de	
Verrijzenis	op,	de	voorbode	van	de	Parousie:	“Loof	de	Heer,	al	zijn	werken,	
prijs	en	roem	Hem	in	eeuwigheid.	(...)	Want	Hij	heeft	ons	ontrukt	aan	de	
onderwereld	en	ons	gered	uit	de	greep	van	de	dood.”	 

	 

Basiliusliturgie	 

Tijdens	 de	 Basiliusliturgie	 die	 na	 de	 vespers	 volgt,	 wordt	 de	 grote	
dooppassage	 van	de	Brief	aan	de	Romeinen	gelezen	 (6:3-11):	 “Gij	weet	
toch,	dat	de	doop,	waardoor	wij	één	zijn	geworden	met	Christus	Jezus,	ons	
heeft	doen	delen	in	zijn	dood?	Door	de	doop	in	zijn	dood	zijn	wij	met	Hem	
begraven,	opdat	ook	wij,	zoals	Christus	door	de	macht	van	zijn	Vader	uit	
de	 doden	 is	 opgewekt,	 een	 nieuw	 leven	 zouden	 leiden.”	 Het	 doopsel	
dompelt	ons	onder	in	het	Paasmysterie,	in	Christus’	nederdaling	ter	helle	
en	 bevrijdende	 opstanding.	 Daarom	werden	 de	 catechumenen	 gedoopt	
tijdens	de	Paasnacht.	 

Vóór	het	evangelie	wordt	niet	het	gebruikelijke	Alleluia	gezongen,	maar	
Psalm	 81:	 “Hoe	 lang	 nog	 zult	 ge	 onrechtvaardig	 oordelen,	 en	 zijt	 ge	
partijdig	voor	zondaars?	Doe	recht	aan	wezen	en	zwakken,	wees	gerecht	
voor	geringen	en	armen.	Verlos	de	behoeftige,	bevrijd	de	arme...”	Tussen	
de	psalmverzen	wordt	het	 refrein	gezongen:	 “Sta	 op,	 o	God,	 oordeel	 de	
aarde,	want	alle	volken	behoren	U	toe.”	Hier	wordt	Pasen	opnieuw	in	zijn	
eschatologische	perspectief	geplaatst.	 

Dan	 volgt	 de	 evangelielezing	 uit	 Matteüs	 (28:1-20):	 het	 lege	 graf,	 de	
boodschap	van	de	engel,	de	verschijningen	van	de	Verrezene,	de	opdracht	
te	dopen	in	de	naam	van	de	Drie-Eenheid.	 

In	 plaats	 van	 het	 Cherubikon	 wordt	 een	 zeer	 oude	 hymne	 gezongen,	
ontleend	aan	de	 Jacobusliturgie:	 “Dat	alle	 sterfelijke	vlees	nu	zwijge	en,	
staande	met	vreze	en	ontzag,	niets	aards	in	het	hart	meer	denke.	Want	de	
Koning	 der	 Koningen,	 de	 Heer	 des	 heersers	 nadert	 nu	 als	 Offer	 ter	
slachting,	tot	Spijze	der	gelovigen.	Amen.	Voor	hem	schrijden	de	koren	der	



Engelen,	de	Vorstendommen	en	Machten,	de	Cherubijnen	en	Serafijnen,	
terwijl	zij	hun	aangezicht	bedekken,	en	de	lofzang	jubelen:	alleluia,	alleluia,	
alleluia.”	 

En	op	het	ogenblik	van	de	heilige	communie,	die	voor	de	nieuwgedoopten	
de	eerste	was,	zingt	het	koor	in	plaats	van	het	gebruikelijke	“Ontvangt	het	
Lichaam...”:	“De	Heer	is	ontwaakt,	als	iemand	die	slaapt:	Hij	is	opgestaan	
om	ons	te	redden.	Alleluia.”	 

Naar:	 Olivier	 Clément:	 Les	 Vêpres	 du	 Samedi	 saint,	 in:	 Alexander	
Schmemann	 &	 Olivier	 Clément:	 Le	 Mystère	 pascale.	 Commentaires	
liturgiques,	Abbaye	de	Bellefontaine		
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