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HET GEBED VAN DE STILLE WEEK 
 

 
 
 Het liturgisch communautair gebed in de week voor Pasen is het liefdevol antwoord 
van de Kerk als Bruid op de offerende en verlossende liefde van Christus, haar 
Bruidegom; het plechtig ontvangen van het Kruis, het Evangelie, de Eucharistische Kelk 
en de glorie van de Verrijzenis die haar verlicht. Dit is de algemene zin, vooral 
gekenmerkt door de laatste drie dagen welke veelal in de orthodoxe kerk worden 
gecelebreerd. De eerste drie dagen van de Stille Week worden vaak niet zo intens 
gevierd, daarom een kleine wandeling doorheen deze dagen. 
 
 Het wezenlijk karakter van de eerste drie dagen is het ascetisch gebed en "de lectio 
continua (het voortdurend gebed) : psalmodie, lezing van het ganse Evangelie (tot aan het 
XIVde hoofdstuk van Johannes) tijdens de uren, de liturgie van de Voorafgewijde Gaven, 
gebeden tot de Moeder Gods, de Voorloper, de Apostelen, en dit van de Heilige Efraïm 
met buigingen na elke onderdeel. Deze dagen verwijzen ook naar de symbolen die ons 
inleiden op de Passie : Jozef en de dorre vijgeboom op maandag, de tien maagden en de 
Bruidegom op dinsdag, de zalving te Bethanië en Judas op woensdag. 
 
 Wij worden ertoe geleid door de diensten van de zondagavond : vespers en completen 
die eens te meer de overgang zijn tussen de verrijzenis van Lazaros, de intrede in 
Jeruzalem en het opgaan naar Golgotha. 
 
"Laat ons van het goddelijk feest der palmtakken overgaan naar een ander goddelijk 
feest; gelovigen, komt bijeen voor de heilige viering van het lijden van Christus..." 
(apostiche uit de vespers). 
 
 Toch wordt ons een huiveringwekkende verwittiging gegeven met referentie tot Heb. 
XI,31.  Merken we hierbij op dat er wordt overgegaan naar een "ander goddelijk 
feest..."!   
"Vreeswekkend is het in handen te vallen van de levende God. Hij is Rechter over de 
verlangens en de gedachten van ons hart" (ib.). 
 
 De "uittocht" die wij nu gaan ondernemen brengt ons in feite tot het ware beloofde 
land, waar : 
"niemand zal binnentreden die het onbevlekte geloof verdorven heeft. Laat ons dus tot 
Christus gaan in zachtmoedigheid en ontzag, opdat wij medelijden mogen ontvangen en 
genade mogen vinden"(ib.). 
 
 In tegendeel : 
"boosaardige en overspelige synagoge, die niet bleef geloven in uw eigen bruidegom, 
waarom houdt gij aan een Testament waarvan gij u geen erfgenaam hebt getoond?" (ib.). 
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stille maandag  
 
 Op maandag wordt na het alleluia van de metten op een zachte melodie driemaal een 
troparion gezongen (en dit wordt hernomen op dinsdag en woensdag), gebaseerd op het 
Mattheus-evangelie (XXV,1-13) met betrekking tot het onderricht van Jezus over de 
Parousie (de wederkomst) en waarvan de parabel van de tien jonge meisjes dit woord 
illustreert : 
"Weest waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer gaat komen..." (XXV, 13; 
cfr. XXIV, 42). "Zie, de Bruidegom komt in het midden van de nacht, waakt dus mijn 
ziel, laat u niet door slaap overvallen om daardoor overgeleverd te worden aan de dood, 
noch te worden uitgesloten buiten het Koninkrijk...". 
 
 De Parousie en de Verrijzenis zijn een god-menselijke realiteit. Dit is een algehele en 
absolute vernieuwing. Het Woord van God is mens geworden, is de lijdende Christus 
geworden naar de profetie van Jesaja. Het mensgeworden Woord is volmaakt in zijn 
God-zijn en in zijn Mens-zijn. 
 
 
stille dinsdag  
 
 Op de grote dinsdag behandelen de lezingen een tal van strikvragen in verband met de 
plichten ten opzichte van de staat, in verband met de verrijzenis en het gebod van de wet. 
Maar Hij antwoordt tenslotte met de verkondiging van de goddelijkheid van de Messias 
en met de vermaning : 
"Gij zult mij niet meer zien tot op het moment dat gij zult zeggen : Gezegend is Hij die 
komt in de naam van de Heer". 
 
 Het Evangelie van de liturgie van de Voorafgewijde Gaven (Mt. XXV, 1-45 - XXVI, 
2) waarvan het slot is :  
"Gij weet het, binnen twee dagen is het Pasen : de Zoon van de mensen zal worden 
uitgeleverd om gekruisigd te worden";  
stelt drie tekens voor van de Tweede Komst : de parabel van de tien jonge meisjes, deze 
van de talenten en de verkondiging van het Laatste Oordeel. De hymnen van metten en 
vespers zullen slechts twee thema's hernemen. Zij nodigen uit om te waken, om de 
Bruidegom te ontmoeten en om de talenten vruchten te laten opbrengen, die de 
apostichen interpreteren naar ieders maat, zoals de wijsheid (uitgedrukt doorheen de 
goede werken), de viering van "de liturgie van de schoonheid", de verkondiging van "het 
woord van het geloof" aan "niet-ingewijden", het uitdelen van de rijkdommen, dit alles 
"als economen, trouw aan de genade". Verder luidt een gezang : 
"de wijze overspelige spreekt : ik breng u wat ik heb, geef wat Gij hebt... Mijn myron is 
verderflijk, Uw myron is deze van het leven...". 
 
 
stille woensdag  
 
 De grote woensdag herneemt het laatstgenoemde thema. Dit thema wordt nog 
verduidelijkt door het synaxarion : 
"De myron die de zondige vrouw uitgoot over het Lichaam van Christus, gaat de 
balseming van Nikodemos vooraf". 
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 En het besluit als volgt : 
"de zalving die wij aan Christus kunnen brengen is de myron van onze 
hartstochtloosheid, onze volmaaktheid, onze oorspronkelijkheid, ons kindschap...". 
 
 Die dag manifesteert de auteur van de wet zich als ons Mystiek Pascha.  
"Terwijl alle apostelen ingewijd worden, hebt Gij gedurende het avondmaal uw voor alle 
eeuwigheid verborgen wijsheid getoond, die de godsdragers doorgegeven hebben aan de 
kerken". 
 
 Uit de vespers van de grote woensdag zingen en onthouden we : 
"De zondares vermengde de kostbare myron met haar tranen, toen zij deze over Uw 
vlekkeloze voeten uitgoot, die zij met kussen overdekte. Gij hebt haar aanstonds 
gerechtvaardigd; schenk ook aan ons vergiffenis. Zij die schipbreuk had geleden door de 
zonde, vond U als haven der redding, zij goot myron over U uit tezamen met haar tranen, 
terwijl zij uitriep : Gij die het berouw der zondaars aanvaardt, red mij Meester uit de 
branding der zonde, door Uw grote genade. Heer, de vrouw die in zo vele zonden 
gevallen was, erkende Uw Goddelijkheid, zij nam de taak op zich van myrondraagster en 
bracht U weeklagend de myron reeds voor de begrafenis. Wee mij, zo sprak zij tot U, 
voor mij is het nacht door de begeerte der lust, de maanloos donkere nacht der zondige 
liefde. Aanvaard de stroom van mijn tranen Heer, Gij die het water der zee in wolken 
omhoog doet gaan, neig U tot de verzuchtingen van mijn hart, zoals Gij U uit de hemelen 
gebogen hebt in Uw ontlediging. Laat mij uw vlekkeloze voeten kussen en ze afdrogen 
met de haarlokken van mijn hoofd, die voeten waarvan Eva de pas hoorde in het 
Paradijs, en waarvoor zij zich uit schaamte verborg. Wie kan de menigte van mijn 
zonden nagaan, of de afgrond van Uw oordelen doorvorsen? Veracht niet Uw 
dienstmaagd, mijn zielereddende Verlosser, Gij die onmetelijk barmhartig zijt". 
 
 In deze gezindheid bereidt de biddende Kerk zich voor, en ontvangen desgevallend de 
dienaren Gods - ziek naar ziel en lichaam - het mysterie van de ziekenzalving. 
 
 

 
Het verlossend lijden van onze Heer  
en God en Verlosser Jezus Christus 

- gedenk mij o Heer in uw Koninkrijk - 
 

 
 
 Algemeen moet gesteld worden dat de diensten van de stille week, dat alle diensten 
van het gehele kerkelijke-liturgische jaar, moeten gezien worden in hun verband : in een 
chronologische opeenvolging waardoor God zijn plan om de mens te redden realiseert 
doorheen het aardse leven van zijn Logos, zijn Woord Onze Heer Jezus Christus. Zo 
wordt onmiddellijk duidelijk dat bepaalde diensten wel en andere niet celebreren, leidt tot 
een uit zijn verband rukken. Zo verkrijgen de diensten, die wel gecelebreerd worden een 
meer en meer geïsoleerd karakter met als spijtig gevolg dat men minder en minder de 
diensten kan situeren en ze tenslotte minder en minder begrijpt. Het kerkelijke-liturgische 
jaar is in wezen een organisch geheel met Christus als hoofd en de mens als romp en 
ledematen van dit éne lichaam die de Kerk vormen. 
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 Laat ons de dienst van de twaalf evangelies nemen om dit te illustreren. 
 
 Maar vooreerst nog een woordje over het verlossingsplan van God dat Hij realiseert 
door zijn Zoon, zijn Logos. Het begrip "logos" komt uit het Grieks en bestond reeds in de 
antieke denk- en cultuurwereld. "Logos" komt van het werkwoord "lego" wat 
conventioneel "spreken" betekent. Maar de eerste betekenis van "lego" betekent 
"verzamelen, bijeenbrengen". De taak van de Christus, de "Logos" is van dus bijeen te 
brengen, te verzamelen wat versnipperd is zowel over de wereld als in ieder van ons en 
deze nieuw leven te geven : een leven vrij van zonde, versnippering, verderf, lijden en 
dood; een eeuwig leven. Christus, de Logos van God, maar ook deze van de mensen, is 
een Kiemend Zaad waaraan de mens communiceert teneinde in een proces van eeuwige 
geboorte te komen. Deze wedergeboorte van de mens is dus een "geboren worden" : een 
term die zowel een verleden als een wording inhoudt. "Gemaakt uit het kiemende zaad 
welke de praxis van uw leven veroorzaakte" (Fronto, Latijns rhetor rond 100 voor 
Christus). 
 
 Het kerkelijke-liturgische jaar met zijn diensten, feesten, de afwisselende vasten- en 
feestperiodes en dergelijke meer zijn als een mystiek goddelijk netwerk - zovele benutte 
en onbenutte goddelijke momenten - waaraan de biddende mens zich vastklampt om op 
die wijze zijn wedergeboorte te realiseren. 
 
 
stille donderdag  
 
 Komen we nu terug op de stille donderdag en de viering van de twaalf evangelies die 
niet te scheiden is van hetgeen voorafgaat en erop volgt. 
 
 Op het achtste uur (om vier uur in de namiddag, in de praktijk heel wat vroeger) 
worden de klokken geluid op een voor die gelegenheid voorgeschreven melodie. De 
vespers en de liturgie van de Heilige Basilios worden gecelebreerd. Deze herinneren ons 
aan het laatste avondmaal met de voetwassing der apostelen en de instelling van de 
Heilige Eucharistie. 
 
 De vespers worden gecelebreerd met een heel bijzondere plechtigheid, want 
oorspronkelijk begonnen zij ongeveer op het uur dat Jezus met de zijnen de laatste avond 
begon welke hij met hen nog had door te brengen hier op aarde. Deze vespers zijn intiem 
verbonden aan de liturgie van de Heilige Basilios waarvan zij het eerste deel vormen. 
 
 De oudste getuigenis die we hebben over de liturgische celebraties van deze dag leert 
ons dat in het Jeruzalem van de IVde eeuw de morgendiensten en de uren zoals naar 
gewoonte werden gecelebreerd. De namiddag echter was gekenmerkt door een dubbele 
viering van de liturgie : een eerste maal op het achtste uur aan het Martyrion (de grote 
kerk tegenover het Heilige Graf en naast Calvarie en de kapel van het Kruis) en een 
tweede viering onmiddellijk daarna op Calvarie zelf en dat tijdens deze tweede viering 
gans het volk communiceerde. 
 
 De liturgische teksten kenmerken zich door dramatische en hoogstaand poëtische 
composities. Nu eens richt de Kerk en de gelovige ziel zich rechtstreeks tot de Heer, tot 
de verrader, tot het christenvolk om steeds opnieuw zijn medelijden, zijn 
verontwaardiging of zijn aanmoediging uit te drukken; dan weer een meer verhalende 
tekst die rechtstreeks de actoren van dit drama aan het woord laten om in hun eigen 
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woorden hun gevoelens te vertalen. Op die wijze laten wij ons meevoeren door deze zeer 
mooie poëzie om in ons eigen gemoed binnen te treden en ons te verenigen met het 
mysterie dat zich voltrekt voor onze gunst en aan hetwelk wij ons moeten verbinden. 
 
 Eén voorbeeld ter illustratie is de cherubijnenhymne in toon 6 van deze liturgie : 
"Zoon van God, neem mij heden aan als deelgenoot van uw mystiek avondmaal; uw 
mysterie zal ik niet verraden aan uw vijanden; ik zal U geen kus geven zoals Judas, maar 
evenals de rover belijd ik mijn geloof : gedenk mijner o Heer in uw Koninkrijk". 
 
 Het is tijdens dit eucharistisch laatste avondmaal dat het artoforion (tabernakel nvdv.) 
opnieuw gevuld wordt met commuiegaven voor de zieken. 
 
 
stille vrijdag  
 
 De dienst van de stille vrijdag heeft een unieke fysionomie. De Kerk is werkelijk 
begaan met de zorg om geen enkele omstandigheid van het Lijden van haar goddelijke 
Bruidegom uit het oog te verliezen. De Kerk volgt Hem uur na uur, en als het ware op de 
voet, op deze bloedige weg die Hem gebracht heeft van de plaats van het Laatste 
Avondmaal naar de Calvarieberg en het Graf. Het is daar dat Hij, zoals een atleet die 
moedig gestreden heeft, ging rusten om te wachten op het uur van een verzekerde triomf. 
De vieringen van deze dag hangen nauw samen met het liturgische leven van het oude 
christelijke Jeruzalem. 
 
 Na het laatste avondmaal - de instelling van de Eucharistie - nodigt de Kerk ons uit op 
een nachtofficie die de "Dienst van het Heilig en Verlossend Lijden van onze Heer Jezus 
Christus" wordt genoemd of de "Dienst van de Twaalf Evangelies". Deze dienst is het 
morgendofficie van stille vrijdag en begon om twee uur in de morgen. 
 
 De gewoonte om biddend en overwegend de weg af te lopen, waarlangs de Heer zijn 
laatste gang maakte met het Kruis op zijn schouder, de weg dus van het gerechtsgebouw 
naar de plaats van de terechtstelling, dateert wel van de eerste christentijden. Zo ontstond 
het begrip "kruisweg". De oorspronkelijke kruisweg van Jeruzalem werd als 
godsdienstige oefening overal ter wereld overgenomen. Het aantal staties varieert van 7 
tot 43 maar is meestal vastgelegd op 14 staties. In de orthodoxe kerk werd het aantal 
vastgelegd in 12 evangelielezingen uit de vier evangelies. 
 
 De biddende ziel met haar Heer Jezus-Christus leeft mede het proces en Zijn lijden 
tijdens 12 evangelielezingen. Zij vormen de basisstructuur van deze dienst en worden 
afgewisseld door hymnen die op lyrische wijze de gevoelens van de Kerk uitdrukken ten 
aanzien van de vernedering van de Zoon van God die mens werd, haar Bruidegom. 
Gelovigen en celebranten luisteren naar de lezingen bij het dragen van brandende 
kaarsen. Onder het zingen van het "alleluia" wordt het Evangelieboek plechtig uit het 
heiligdom in het midden van de Kerk binnengedragen en bewierookt met alle 
aanwezigen. Het boek van het Woord van God, deze "verbale icoon" van de Heer zal er 
tot het einde van de dienst blijven. 
 
 Wij zijn in de nacht van Gethsemani getreden, het Heilige Maal heeft plaats gevonden. 
Wij gaan waken aan de zijde van de apostelen. 
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"Voor de ogen van de Redder richten zich de drie kruisen van Golgotha, Hij ziet het graf, 
de verzegelde steen, de wachters... en het verschrikkelijkste : de ogen gesloten, de Vader 
zwijgend... de hades gapend aan de voet van het kruis...". 
 
 Stille Vrijdag is als het ware een vigilie (waakdienst) van het mysterie van de dood, 
een voortdurende pannychida, het is een dag waarop geen eucharistie wordt gecelebreerd 
met volledige onthouding welke slecht onderbroken wordt na de liturgie van de stille 
zaterdag door “een stuk brood, zes vijgen of dadels en een beker wijn" zoals het triodion 
het aangeeft terwijl wij wachten op de Paasnacht, de vigilie van het leven. 
 
 Het synaxarion van deze dag verhaalt de Passie op symbolische wijze : 
"de Heer werd gekruisigd op de zesde dag van de week, de vrijdag; en bij het begin werd 
de mens geschapen op de zesde dag. En het is op het zesde uur dat Hij aan het Kruis 
werd gehangen, want op dit uur, zegt men, heeft Adam de hand uitgestrekt en de 
verboden boom geraakt en stierf. Het past dat hij herschapen werd op het uur dat hij 
werd vernietigd". 
 
 Overdag worden de koninklijke uren gelezen : het eerste, het derde, het zesde, het 
negende met het bezingen van steeds wisselende thema's. 
 
 

 
de graflegging 

 
 Het gehele universum kan niet ongevoelig blijven voor deze omwenteling : 
"de zon verduisterd en de aarde beeft. Alles lijdt mede met de Schepper van alles". 
  
 Wij zijn binnengetreden in de duisternis van de wereld. Wij weten echter, zoals bij het 
begin, dat zij de dageraad van een nieuwe schepping voorafgaat, zoals de paasvigilie het 
zal laten uitschijnen. 
"Het neerleggen van de God-Mens was tegelijk dit van de oude Adam, en het opstaan van 
de Nieuwe waar de mens zijn wedergeboorte vindt en het kleed van onbederfelijkheid".  
  
 Maar nu zijn we in de nacht... 
 
 De ritus van de graflegging vindt nu plaats. De triestheid heerst over de wereld, terwijl 
de God-Mens erbuiten binnentreedt in de mysterieuze driedaagse rust en zich aan de 
doden openbaart. 
“Toen Jozef van Arimathea U, het leven van allen, dood van het Kruis had afgenomen, 
overdekte hij U met myron en met een lijnwaad…Wanneer Gij, verlosser van het 
universum, voor ons werdt neergelegd in een nieuw graf, werd de alles bespottende 
hades bevreesd wanneer het U zag; de grendels werden verbroken, de poorten 
verbrijzeld, de graven openden zich, doden verrezen. Toen riep Adam in dankbare 
vreugde uit : ere zij uw nederdaling, O Menslievende” (uit de apostichen). 
 
 Het is vanzelfsprekend dat de dienst van de graflegging doordrongen is van een 
afgrijselijke triestigheid van diegenen die ze hadden uitgevoerd en die de dood van hun 
Christus beweenden, en waarvan zij niet zeker waren dat Hij de volgende morgen ging 
verrijzen op aarde. 
“Gij die U met licht bekleedt als met een gewaad, wordt door Jozef en Nikodemos van 
het Kruis afgenomen… Helaas! Nu zie ik hoe Gij om mij vrijwillig in de dood zijt 
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neergedaald. Hoe kan ik U begraven? Hoe in linnen wikkelen? Met welke handen kan ik 
Uw onbederfelijke lichaam aanraken? Welk passend lied kan ik zingen bij Uw uittocht? 
Ik verhef Uw heilig lijden, ik bezing Uw begrafenis, maar ook Uw opstanding uit de 
doden”(uit de apostichen). 
 
 Terwijl het koor zachtjes deze kantiek zingt, hebben de gelovigen kaarsen 
aangestoken, de deuren van het heiligdom zijn geopend, en de celebrant wierookt 
driemaal de vier zijden van het heilig epitafios – een van natuurgrote geschilderde of 
geborduurde voorstelling van de overleden Christus – dat op het altaar rust. Na het zingen 
van de kantiek van Symeon volgen de troparia van de dag op een eigen melodie : 
“De edele Jozef nam Uw allerzuiverst lichaam van het kruis en wikkelde het met myron 
in een zuiver linnen en legde het in een nieuw graf”. 
 
 Ondertussen wordt het lijnwaad plechtig binnengedragen, onder hetwelk de celebrant 
gaat met het Evangelie in de hand, want het Woord werd begraven, tot in het midden van 
de kerk en het neerlegt op een tafeltje, een graf. Het epitafios wordt dusdanig neergelegd 
dat de Heer die erop voorgesteld is “met het hoofd gericht naar het noorden, de voeten 
naar het zuiden, en waar het gelaat bijgevolg gekeerd is naar de middag. Het heilige 
epitafios is een icoon” (S. Boulgakov). 
 
 Het koor zingt het tweede troparion die de andere dimensie van deze sabbat in het graf 
kenmerkt : 
“De engel bij het graf riep tot de myrondraagster : myron past voor de gestorvenen maar 
Christus echter blijft vrij van bederf”. 
 
 

de nederdaling ter helle,  de drie dagen en de sabbat 
 
 

 Tijdens het verblijf van onze Redder in het graf, gelooft de Kerk dat Hij nedergedaald 
is in de Hades, overeenkomstig de Schrift en zoals de traditionele iconografie het ons 
toont. 
“In het graf waart Gij in  uw vlees, en in de hades in  uw ziel, als God, en in het paradijs 
met de rover, en op de troon, waart gij Christus met de Vader en de Zoon, die alles 
vervult, Gij de oneindige” (troparion van de uren en de completen van pasen). 
 
De gelijktijdigheid van deze gekende feiten door het geloof is geheel ondenkbaar. Het 
Oosten heeft nooit de nederdaling geformuleerd als dogma; zij houdt zich aan de 
geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel die ze niet vermeld. 
 
 De drie dagen maken deel uit van de eschatologie van het Koninkrijk en niet van de 
tijd van de geschiedenis, die dit verblijf sublimeert. Onze liturgie volgt niets anders dan 
de Schrift. Zoals onder andere in het evangelie van Mattheüs (XII,39-40) de 
schriftgeleerden om een teken vragen en waar Christus antwoordt dat er hen geen “ander 
zal gegeven worden dan het teken van de profeet Jonas… de Zoon van de mens zal drie 
dagen en nachten in de schoot van de aarde zijn”. Zie ook het evangelie van de heilige 
Johannes (V,25).  
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het wachten op het leven 
 

 Hernemen we de diensten van de grote zaterdag. Het triodion schrijft voor om de 
“completen te zingen in de cel”. In feite wordt hun canon gezongen en gelezen voor het 
epitafios : deze canon drukt de smart uit van de Moeder voor haar gekruisigde en nu 
begraven Zoon.  
“Waar is de verkondiging van weleer, welke Gabriël deed? Hij had U Koning genoemd, 
Zoon en God uit den hoge, en nu, mijn teder licht, zie ik U naakt, een gekwelde dode!” 
(7de ode). 
“Mijn kind, genees de wonde van mijn ziel… Verrijs… want Gij kunt het, Heer, als Gij 
het wilt, zoals Gij U ook vrijwillig hebt laten begraven” (9de ode). 
 
 Dit zijn twee grote thema’s over dewelke de metten onophoudelijk zullen mediteren : 
de dood en het wachten, de dringende vraag naar het leven. Tegelijk gegrepen door een 
bodemloze triestigheid en een oeverloze hoop, een doodse vereenzaming en een lichtende 
zekerheid, dringen wij door in de zin van deze Sabbat en zijn wij genoopt ook over 
onszelf te mediteren. “Deze viering herdenkt een unieke gebeurtenis uit het verleden en 
anticipeert een toekomstig mysterie. Het is reeds de verrijzenis, maar nog niet de onze. 
Wij moeten sterven…De realiteit van onze situatie in deze wereld, in deze ‘eoon’ 
(betekent zoveel als de tijd van het leven, de eeuwigheid, de komende tijd nvdv.) is de 
realiteit van de Grote Zaterdag, deze dag is het reële beeld van onze menselijke conditie. 
Wij verwachten de opstanding… Gedoopt in zijn dood, communiceren wij aan zijn leven 
dat uit het graf is opgestraald… Wij hebben in ons het pand van het eeuwige leven… 
Gans ons christelijk bestaan vindt zijn dimensie in deze handelingen van communie aan 
het nieuwe leven in de nieuwe eoon van het Koninkrijk. En toch, zijn wij nog hier en de 
dood is ons onvermijdelijk lot” (A. Schmemann, le mystère pascal). 
 
 Liturgisch introduceert de zaterdag tot de zondag, de Grote Zaterdag tot de Zondag 
van Pasen. Metafysisch als ook existentieel openbaart het mysterie van de Sabbat de 
Achtste Dag van de Heer. Alles is vervuld en alles ontkiemt. Rustend eindigt de nacht, de 
dag zonder ondergang breekt aan. Het opstijgen van de Koning van het heelal gaat 
beginnen met zijn beginnende Kerk in de volheid van de Drie-Eenheid. Alle mensen, 
levenden of doden, kunnen vanaf nu de hand uitreiken naar Diegene die ze bij het begin 
uit het niets had gevormd en die hen optrekt tot het eeuwig leven (zie de icoon/het fresco 
van de verrijzenis). Christus is Adam gaan zoeken op het einde van de wereld en “Hij 
heeft hem gevonden onder de aarde” (1ste stasis). De Levende grijpt de dood. Het heil 
opent zich. 
 
 De toon van deze metten wordt gegeven door de hymnologie, te weten de twee 
troparia die de graflegging vergezelden : deze van “de edele Jozef” die ter aarde brengt en 
deze van “de myrondragende vrouwen” die de engel zien, de verkondiger van de 
Verrijzenis. Vervolgens heeft een unieke plechtigheid plaats in het jaar : het koor zingt de 
psalm 118/119, een compositie van 22 strofen van 8 verzen, terwijl de priesters een korte 
kantiek reciteren na elk van de 176 verzen. Deze compositie is verdeeld in drie staties 
onderbroken door een kleine litanie, en besloten door een doxologie tot de Drie-Eenheid 
en een theotokion (hymne tot de moeder van God nvdv). Het geheel is gekend als ‘de 
klaagliederen bij het graf’. Bijna elk vers roept de twee aspecten op van het paasmysterie 
: de Sabbat waar de Heer zich heeft neergelegd en van waaruit Hij zal opstaan. 
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 De daaropvolgende cathismas en canon behandelen dezelfde thematiek. Maar welke 
ode is aangrijpender dan het hirmos van de 9de uit deze canon van Kosmas van Maïouma 
(de haven van Gaza, nvdv) : 
“Ween niet over Mij, o Moeder, nu gij in het graf ziet uw Zoon, die gij in uw schoot 
zonder zaad ontvangen hebt! Want ik zal verrijzen en verheerlijkt zijn en als God zal ik 
allen in glorie verheffen die u zonder einde met geloof en liefde verheerlijken”. “Dat de 
gehele schepping jubele, en alle kinderen van de aarde zich verheugen! Want de prooi is 
van de vijandige Hades afgerukt! Ontvangt mij vrouwen met de myron : Ik bevrijd Adam 
en heel het menselijk geslacht met Eva en op de derde dag zal Ik verrijzen” (3de vers). 
 
 Het pascha is reeds vervat in de Grote Zaterdag als de vrucht in de moederschoot. Na 
de grote doxologie is het de gewoonte dat de celebranten en de gelovigen het epitafios 
uitdragen rond de kerk. Dit is niet meer de graflegging, het is de processie van de Logos 
in het geheim van de sabbatsnacht. Tijdens onze nacht op aarde, daalt het Licht dat nooit 
ondergaat om diegenen te verlichten die in “de duisternis van de dood” zijn. 
 
 Naar het einde toe lezen we het visioen van Ezechiël (XXXVII,1-14) over de dorre 
beenderen verstrooid over het veld… zij bekleden zich met vlees… 
 “Zij hernamen het leven… Ik zal hun graven openen… Ik zal mijn Geest in u plaatsen en 
jullie zullen leven…”.  
 
 Het prokimen dat deze lezing voorafging en deze die nu het epistel gaat introduceren 
versterken deze profetische toon, deze verwachting van het onafwendbare : “Sta op, o 
Heer, Anasta, Voskresni!...”. De samengestelde lectuur van de Heilige Paulus (1Kor.V,6-
8; Gal.III,13-14) verkondigt dat “Christus, ons Pascha, geslachtofferd werd…” opdat in 
Hem de zegen van Abraham zich uitstrekt over de natiën et dat “wij door het geloof de 
belofte van de Geest ontvangen”, door dewelke Ezechiël de dorre beenderen heeft doen 
herleven en die Pinksteren zal verspreiden over de discipelen voor het begrijpen van het 
Logos van het leven. Het evangelie brengt ons echter terug naar het heden “na de 
Vrijdag” , het graf is verzegeld en wordt bewaakt, “uit vrees dat de discipelen het 
lichaam komen ontvreemden en aan het volk zouden zeggen : Hij is verrezen”. 
 
 
de stille zaterdag 
 
 Wij zijn binnengetreden in de tijd van de paasvigilie. De vespers van deze Heilige 
Zaterdag gevolgd door de liturgie vormden oorspronkelijk de paasvigilie rond het einde 
van de IVde eeuw. Vanaf deze periode kent de hymnografie een onweerstaanbare 
expansie en zal op enkele eeuwen tijd de huidige luister bereiken (waarbij metten 
luisterrijk werden uitgebouwd, zodoende dat de vespers hetzelfde lot ondergingen 
waarvan de 15 oudtestamentische lezingen een direct gevolg zijn). Naast de originele 
paaswake zullen metten en een paasliturgie de viering van deze dag opvoeren, zodat de 
vespers van die dag vervroegd worden tot voor de middag. We komen dus in dezelfde 
paradoxale situatie terecht (identiek aan deze van Kerstmis en de Theofanie) waar de 
vespers ‘s morgens gecelebreerd worden, terwijl de metten net voor middernacht van 
dezelfde dag gecelebreerd worden om de eigenlijk eucharistische paasliturgie in te leiden 
op de eerste uren van de “derde dag”. Op ontologisch vlak (op het vlak van het zijn, het 
wezenlijke ndvd.) maken deze twee diensten deel uit van dezelfde paasvigilie, gescheiden 
door een interval tussen de morgen van de Grote Zaterdag en de Heilige en Grote 
Zondag.  
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 Voor de eerste paaswake op zaterdagvoormiddag is het duidelijk voor het geweten van 
de Kerk dat de verrijzenis reeds heeft plaatsgehad, maar zij werd nog niet gemanifesteerd. 
Wij wachten op een volbracht feit, en wij verkondigen dit als volgt :  
“Ontvang ons vespergebed, Heilige Heer, en verleen ons de vergeving der zonden, want 
alleen hebt Gij de verrijzenis aan de wereld verkondigd” (1ste troparion). 
 
 Na de vesperlezingen volgt de liturgie van de heilige Basilios : een doopliturgie bij 
uitstek gekenmerkt, zoals bij de Geboorte en Theofanie, door het trisagion “gij allen die 
in Christus zijt gedoopt, gij hebt u met Christus bekleed, alleluia”. Het epistel aan de 
Romeinen begint op identieke wijze. Een ander kenmerk van deze sabbatsliturgie is dat 
na het epistel psalm 81 wordt gezongen in plaats van het alleluia : 
 “Dat God verrijze en dat zijn vijanden verstrooid worden… (refrein) Sta op, o God, 
oordeel de aarde, want alle volkeren behoren u toe”. 
 
 De koninklijk poorten van het heiligdom openen zich : de diaken (of de priester) komt 
naar voor gekleed in wit met het Evangelie boven het hoofd. De celebranten ontdeden 
zich van de rouwklederen, alle rouwdoeken worden vervangen door wit linnen. Het is de 
aankondiging van de opperste vreugde, het laatste hoofdstuk van het Evangelie volgens 
de heilige Mattheus :  
“Na de sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag van de week...”.  
De leugen van deze wereld werd verward. 
“…alle macht werd Mij gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus naar alle natiën en 
maakt hen tot volgelingen, hen dopend… Ik ben met u alle dagen tot het einde der 
eeuwen. Amen!”.    
 
 Deze Grote Zaterdag heeft nog twee andere kenmerkende bijzonderheden. In plaats 
van het gewoonlijk cherubikon, zingt de Kerk de hymne van het mysterie, van het 
eucharistisch paasmysterie, dat heden door de hemelse geesten en door ons wordt 
aanschouwd : 
“Dat alle sterflijk vlees nu zwijge, dat het zich plaatse in vrees en ontzag, en dat het in 
zich niets aards meer denke, want de Koning der koningen, de Heer der heerscharen 
nadert nu als offer ter slachting, tot Spijs voor de gelovigen. Amen. Voor Hem schrijden 
de koren der engelen : de vorstendommen en de machten, de cherbijnen en serafijnen, en 
terwijl zij hun aangezicht bedekken zingen zij alleluia, alleluia, alleluia”.  
Christus zelf is dus wel “ons Pascha”. 
 
 De tweede bijzonderheid is het communievers die de Verrijzenis toejuichent : 
De Heer is ontwaakt als iemand die sliep, en Hij is verrezen om ons te redden”. 
 
 Zo komen we op het ‘einde’ van het eerste luik van de paaswake, het feest van de 
opstanding : een vervulde nog niet verkondigde verrijzenis. Voor diegenen – jong en oud 
– die in de komende nachtwake niet kunnen deelnemen en communiceren aan de 
verrezen Heer omwille van het nachtelijke uur worden uitgenodigd om zich in deze 
liturgie met het lichaam en bloed van onze Heer en Verlosser Jezus Christus te verenigen. 
 
 Na deze paasliturgie voorziet het triodion “een stuk brood, zes vijgen of dadels en een 
beker wijn”, Terwijl wij wachten op de Paasnacht, de vigilie van het leven. 
  
  Tot zover kunnen we zeggen dat al wat plaats vond op Grote Donderdag zijn 
waarachtige betekenis verwerft in functie van de Grote Vrijdag, de Grote Zaterdag et de 
Dag van de Heer. 
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 Wat staat ons liturgisch nog te doen? Onophoudelijk de vreugde van de verrijzenis 
bezingen? Gezien wij op paradoxale wijze nog niet het moment van de manifestatie van 
pasen hebben bereikt, moeten wij in afwachting nog het komende middernachtofficie 
celebreren, ritueel scharnier tussen de Grote Zaterdag en de Zondag der Zondagen. 
 
 “Komt en ontvangt het licht van het avondloos Licht…”.  
 
   

+ 
+++ 

+ 
 
 
 De liturgische boeken van de orthodoxe eredienst kunnen als gebedenboeken gebruikt 
worden voor het persoonlijk gebed en zijn een trouwe gids in de opgang van de 
menselijke ziel. 
 
Wie meer wil lezen : 
"Le cycle pascal" Constantin Andronikof, L'Age d'Homme; 
Triodion van de Grote Vasten, Pascha, Orthodox Klooster, Sint Jan de Doper, Den Haag; 
La prière des Eglises de rite byzantin, tome II, Mercenier, Chevetogne; 
Liturgisch Woordenboek, deel 5, Roermond en Maaseik; 
Jerusalem, wandelen door straten en eeuwen, Henning, Amsterdam. 
 
 

       V. Dominique, Gent maart 2004 
 


