
Hoe kan je het grootse wonder "saai"
noemen, dat tijdens de eucharistie voor
onze ogen werkelijk wordt en dat niets

minder inhoudt dan de zelfopoffering van
de Zoon van God aan het kruis en de

daardoor verkregen genade van eeuwig
leven bevrijd van onze zonden?

"Sààài !"

Dat krijg je te horen als je kinderen vraagt of
ze graag naar de mis gaan. Ouders vinden
dat ook, want die besparen hun kroost de
kerkgang.

WAT EEN
BELEVENIS!



NEDERIGE ELEMENTEN

In de loop van twintig eeuwen heeft de Kerk
geworsteld met het liturgisch dilemma en
minutieus heeft ze een vorm gedistilleerd
die ons helpt het eucharistisch wonder te
beleven, zonder in de plaats ervan te treden.
Dat doet ze door het opwekken van een
sfeer van ontzag, mysterie en
verbondenheid, kortom: van heiligheid en
sacraliteit. Om die sfeer te bewerken,
bespeelt de Kerk alle zintuigen: zicht
(kaarslicht, duisternis, liturgische gewaden,
gouden vaatwerk, altaarstukken,...), gehoor
(gregoriaanse liederen, stiltes, secreta
gebed, belgeluid,...), geurzin (wierook),
tastzin (besprenkeling met wijwater, knielen,
vredeswens, kruisverering,...) en smaak (het
Heilig Sacrament zelf ).

Wat al deze liturgische middelen, die van
een eucharistie een belevenis helpen maken,
gemeen hebben, is dat het nederige
elementen zijn, ook al zijn ze van het
puurste goud, geen van die elementen
treden in de plaats van het sacrament of
overtreffen het in spektakelwaarde. Nee, ze
laten ons toe onze aandacht op het wonder
te vestigen.

zondag een indrukwekkende en verrassende
show zou opzetten om van dat wonder een
belevenis te maken, dan verdwijnt het
onwaarneembare wonder in het niets en
blijft er slechts aandacht over voor de show
errond. Dat is dus alvast niet de taak van
liturgie.

MENSELIJK

Eigenlijk is het heel begrijpelijk. Het wonder
dat geschiedt, is onzichtbaar voor onze
ogen, dus we hebben moeite het te
"beleven", tenzij vanuit een diep geloof. Je
zou kunnen denken dat dit een modern
gegeven is, omdat we met al onze techniek
en onze multimedia zo gewoon zijn
geworden aan intense "belevenissen", aan
het spektakel van tv, games, pretparken en
wat niet meer, dat een eucharistie geen
schijn van kans meer maakt om, tenminste
op zintuigelijk vlak, als een "belevenis" te
gelden.

Dat zal wel meespelen, maar het probleem is
niet 'modern', gelovigen van alle tijden
hebben ermee geworsteld. Hoe ik dat weet?
Heel eenvoudig: omdat de liturgie, dat is de
vorm waarin de eucharistie wordt
uitgevoerd, onze 'interface' tussen het
hemelse en het wereldse, altijd heel veel
aandacht heeft gekregen in de geschiedenis
van de Kerk.

Liturgie is conceptueel een onmogelijke
opdracht. Ze moet vorm geven aan een
ontzagwekkend wonder, maar dat wonder
zelf… is onwaarneembaar. Als ze elke



dat de priester daarmee dezelfde
gebedshouding aanneemt als de gelovigen.
Hij gaat niet alleen voor, maar hij gaat
samen met de gelovigen op in het gebed van
de Kerk. Dat kan je niet zeggen van de
versuspopulumoriëntatie, waar de persoon
van de priester veel meer aandacht opeist.

Regel 1: we staan recht bij de intrede.
Regel 2: we staan recht om deel te nemen
aan het gebed. Dat wil dus zeggen dat we
rechtstaan telkens als de priester zegt “Laat
ons bidden”, en ook tijdens de
schuldbelijdenis, tijdens het gloria, tijdens
de geloofsbelijdenis, tijdens de voorbeden,
tijdens het eucharistisch gebed (behalve
tijdens de consecratie, zie verderop) en
tijdens het onzevader.
Regel 3: we staan recht voor het evangelie.
Regel 4: we staan recht om de zegen te
ontvangen. Dat is helemaal aan het einde
van de mis.
Regel 5: we knielen om Christus’
aanwezigheid op het altaar te eren. Dat is
dus van voor het begin van de consecratie,
minstens tot voor de verkondiging van het
mysterie van het geloof.

werkelijkheid ons plots in de ogen zal
schijnen. De enige gestalte waarin we
Christus zullen waarnemen, is die van het
doodgewone stukje brood en
spectaculairder dan dat, wordt het niet.

Wel kunnen we Christus' nederige gestalte
waardig beantwoorden met een expressieve
houding van eerbied. Wist je dat het de
gewoonte is in een kerk om tijdens de
eredienst te buigen voor het altaar en om 
ook buiten de eredienst te knielen voor
het heilig Sacrament, hetzij op het altaar
voor aanbidding, hetzij in het tabernakel?

Ook het verloop van de liturgie kent een
aantal geplogendheden als het op
lichaamshouding aankomt. Dat lijkt
misschien allemaal overbodig, maar het is
een hulp om God te (h)erkennen in ons
gebed zodat het niet gewoon iets tussen
mensen onderling wordt. Een hulp om de
persoonlijke relatie met Jezus in de liturgie
te tonen. Op die manier ben je geen
toeschouwer van de mis, maar een
deelnemer.

Eén van de belangrijkste argumenten voor
de adorientemoriëntatie van het altaar is

WOORD

Onder de elementen waarmee we liturgie
invullen, is het woord het minst nederig.
Woorden eigenen zichzelf de betekenis van
de belevenis toe en hebben de neiging in de
plaats te treden van het sacrament. Woorden
die geen betrekking hebben op het misoffer,
dragen niet bij tot de sfeer van ontzag,
mysterie en verbondenheid, maar zijn snel
gesproken. Een priester die zich opstelt als
een radioverslaggever die zijn programma
moet volpraten met interessant weetjes, is
een stoorzender. Een ogenblik van stilte is
minstens zo betekenisvol. Zelfs het gebruik
van een andere taal (Latijn?) zou niets
mogen afdoen aan de beleving van de
eucharistie, integendeel! Overdreven
belangstelling voor 'wat de priester ons te
vertellen heeft' is in de liturgie misplaatst en
is een symptoom van clericalisme.

GEBAAR

Een andere vorm van clericalisme treedt op
in een liturgie waar de priester achter het
altaar de mis 'staat te doen', terwijl het
gelovige volk er als een publiek naar zit te
kijken. Het is niet door aandachtig te kijken
en te luisteren dat de eucharistische





lofprijzing, lezing, licht, water en
onderdompeling, verzaking aan het kwaad
en geloofsbelijdenis, offer en maaltijd.

LUCERNARIUM

De viering begint in de avond of nacht. De
duisternis beangstigt ons, alhoewel de macht
van de duisternis voor de moderne mens
veel van zijn zeggingskracht heeft verloren.
Maar wat voor ons – ook voor de moderne

mens – geldt is dat de macht van de
geestelijke duisternis tot onze dagelijkse
ervaring behoort. In die duisternis verschijnt
Christus – Licht van de wereld – de
Verrezene die de angstige leerlingen
bemoedigt en Geest en vrede schenkt.

Daarom begint de Kerk haar wake in de
avond of nacht met het zegenen van vuur,

feest werd gevierd tijdens een wake die de
hele nacht duurde. Tijdens die wake werden
het lijden, sterven en verrijzen van de Heer
gevierd, dat wil zeggen in één nacht werd
zowel Goede Vrijdag als Pasen gevierd.

In de loop van de geschiedenis was de
viering van de Paaswake afgezonderd van de
viering van Pasen en opgeschoven naar
voren en werd ze zoals elke heilige Mis in de
voormiddag opgedragen. In 1951 zorgde
paus Pius XII ervoor dat de Paaswake terug
een wake werd, gevierd op de avond voor
Paaszondag.

De Paaswake is een van de bijzonderste
liturgische vieringen uit het missaal. Alle
zintuigen komen in deze nacht aan bod, er
is van alles te zien en te horen: zang, en

PAASWAKE

De Jonge Kerk kende oorspronkelijk maar
één feest: de eerste dag van de week (1 Kor
16,2), de zondag, waarop de gedachtenis
van de dood en opstanding van de Heer
gevierd werd. Op die Dag des Heren ofwel
Dominica werd de Eucharistie gevierd, het
Pasen van de Heer. Vanaf het begin kwam de
christengemeenschap bijeen op de eerste
dag van de week voor het breken van het
Brood. Daarom is de wekelijkse viering van
het Pasen of de Verrijzenis van de Heer het
oudste christelijke feest. Wij brengen de
achtste dag door in vreugde, want het is de
dag waarop Jezus is verrezen (Brief van
Barnabas, tweede eeuw). Geleidelijk aan
echter groeide het verlangen om eenmaal
per jaar het Pasen van de Heer plechtig te
vieren. Daarom noemde men dit Paasfeest
kortweg sollemnitas, dé plechtigheid. Dat



en verrijzenis. Volgens de kerkvaders is heel
het Oude Verbond een profetie die gericht is
op Christus. Het licht van Christus’
Verrijzenis werpt zijn licht op de bladzijden
van het Oude Testament; de Paaskaars staat
naast de ambo. Daarbij ontbreekt nooit de
lezing van Exodus 14, waarin wordt

beschreven hoe God het volk Israël door het
water van de Rode Zee leidt, en de
Egyptische achtervolgers laat verdrinken.

De doorgang van het volk Israël door de
Rode Zee wordt tijdens de Dienst van het
Woord vastgeknoopt aan de viering van het
doopsel die volgen gaat. Want wat gij eens
met machtige hand hebt gedaan om één
volk te bevrijden uit de greep van de Farao,
doet gij nu voor het heil van alle volkeren
door het water van de wedergeboorte, zo
klinkt het in het gebed na de lezing uit

de ruimte langzaam maar zeker steeds
sterker wordt verlicht.

Wanneer de Kerk geheel met kaarsen is
verlicht, zet de diaken de paasjubelzang, het
Exsultet, in. Triomfantelijk en dankbaar
klinkt het dan door de kerk: Laat juichen
heel het hemelkoor van eng’len, laat juichen
om die grote Koning, juichen om de
overwinning! Laat de trompetten klinken in
het rond!

SCHRIFTLEZINGEN

In de lezingen die op het Exsultet volgen,
worden hoofdmomenten uit de
heilsgeschiedenis aangehaald, die het
verband benadrukken tussen de bevrijding
van het volk Israël uit Egypte en de
bevrijding van zonden door Christus’ dood

van de Paaskaars “Christus gisteren en
heden, Begin en Einde, Alfa en Omega, Hem
behoren tijd en eeuwigheid, heerlijkheid en
heerschappij door alle eeuwen der eeuwen.
Amen.” Zo verschijnt het licht van Christus
in onze duisternis, zonde en zondedood,
ons onverlost zijn, onze droefheid, angst,

onvrijheid, uitzichtloosheid, verwarring,
depressie en vervreemding. Het meest
indrukwekkende onderdeel van de
paaswake is het moment waarop het
verduisterde kerkgebouw wordt gevuld met
het Licht van Christus. Dit gebeurt met
behulp van de paaskaars. Die kaars wordt
aangestoken aan een paasvuur, dat zo
mogelijk buiten de kerk is gelegen. De
paaskaars wordt vervolgens de kerk
binnengedragen door de priester of een
diaken. Vervolgens steken alle aanwezigen
een eigen kaars aan de paaskaars aan – soms
direct, soms via andere kaarsen – waardoor



EUCHARISTIE

Na de viering van het doopsel wordt tijdens
de Paaswake voor het eerst sinds de
avondmis van Witte Donderdag de
eucharistie weer gevierd.

Bij het ochtendgloren, in het prille licht van
de nieuwe dag – de eerste van de week –
zingt de Kerk de verrezen Christus toe die
zijn Paasmysterie nu voltooit aan de tafel,
waarrond de gemeenschap zich verzamelt en
zich in de gaven van brood en wijn
vernieuwd wegschenkt aan de Heer. Heel
het tafelgebed is een lofprijzing van Gods
barmhartigheid die zich deze nacht
geopenbaard heeft. De bruid verenigt zich
met de Bruidegom in de communio, de
gemeenschap van Lichaam en Bloed en
wordt zo Christus’ Lichaam in de wereld
waarvan zij het licht moet zijn en de
verkondiger van “Christus is verrezen, Hij is
waarlijk verrezen!”

plaats na het eigenlijke dopen van degenen
die katholiek worden. Na de hernieuwing
van de beloften besprenkelt de priester met
behulp van een wijwaterkwast alle
aanwezigen met gezegend water.

Exodus. De belangrijke rol van water tijdens
het Paasfeest wordt in de liturgie
onderstreept door de zegening van het
water tijdens de viering van het Doopsel.

DOOPVIERING

Door het sacrament van het doopsel begint
een mens een nieuw leven in Christus,
mogelijk gemaakt door diens overwinning
op de dood. Door het doopsel worden
nieuwe leden opgenomen in de Kerk en
bekeert de Kerk als geheel zich opnieuw tot
God. Dit laatste komt in de Paaswake onder
meer tot uiting in het hernieuwen van
de doopbeloften door alle
gelovigen. De algehele
hernieuwing van de
doopbeloften
vindt

Gen 1,12,2 Gods
schepping — Gen 22,118

Offer van Isaak, voorafbeelding
van het offer van Christus — Ex 14,1515,1

Doortocht door de Schelfzee en kantiek van
Mozes —Js 54,514 Eeuwige liefde van God — Js 55,111 Gods
blijvend verbond met de mens — Bar 3,915.324,4 Christus,

mensgeworden wijsheid ten eeuwige leven — Ez 36,1628 Gods gave van
een nieuw hart en een nieuwe geest.



ht
tp

://
ge

lo
ve

nl
er

en
.n

et
/b

lo
g/

w
at

e
en

b
el

ev
en

is
/




