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De Grote en Heilige Week en het hoogfeest van Pascha de meest toegewijde 
en spirituele, ja de meest opwekkende week van het jaar vindt dit jaar voor 

orthodoxe christenen plaats terwijl wij omringd zijn door de Covid 19 -
pandemie die de gehele wereld overdekt. 

Het veroorzaakt ziekte, angst, zorgen, verwarring, desoriëntatie, ongemak en 
zelfs de dood. Met de talenten die God hen heeft doen toekomen hebben Vader 

Dr. William Bennett en Vader Jonathan Bannon zich ingespannen en deze 
brochure klaargemaakt, die u zojuist aan uw bibliotheek heeft toegevoegd en 

in handen hebt gekregen. 
Het zal ons in deze periode bijstaan indien wij onszelf slechts zien als één grote 

familie welke vanuit ons huis onze kerken in de wereld bijeen kan brengen. 
Wij danken u voor uw inspanningen, die onze woongelegenheid tot een God’s  

huis, een "kleine kerk" kan maken. Ik moedig jullie allemaal aan om de 
diensten te vieren en wanneer de tijd daar is en dat zal dat zal ons voorzeker 
overkomen te zingen "Christus is opgestaan" met al de kracht, die in je is en 

laat de wereld weten dat “ God met ons is!” 
 

Geliefde zusters en broeders in de Heer, 

'En wij weten, dat voor wie God liefhebben, Hij alle dingen doet meewerken ten 
goede, voor wie naar Zijn voornemen geroepen zijn;' “Rom.8: 28” 

 
Dit jaar en tijdens de vastentijd ervaren we een bijzondere tijd, die op totaal 
andere manieren, een cadeautje, een geschenk is. We hebben méér tijd thuis 

samen met onze gezinnen te besteden. Wat we momenteel meemaken, 
ontneemt ons de mogelijkheid om gewoon even naar de kerk te gaan, wat een 
lange en moeilijke tijd veroorzaakt voor gelovige mensen, en dat is helemaal 
niet gemakkelijke omdat het ons uitsluit van het mooiste seizoen van Pasen, 
zoals wij dat persoonlijk in de kerk beleven: Het is en blijft het grootste feest 
van de feesten en het Eerste en Voornaamste hoogfeest van de Hoogfeesten. 

 
De geschenken (de Genadegaven) die wij in deze moeilijke tijd ontvangen, 

dwingt ons de sociale media te gebruiken om 'het Goddelijke Woord' te dienen 
en verder dan gewoonlijk dóór te zoeken naar voorbeeldige mogelijkheden, die 

'het Voorbeeld van de Heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus' aan onze 
kinderen en de gelovigen overbrengen. 

 
 



 
 

Bijgaand elektronisch boekwerkje is een van de tientallen mogelijkheden die 
de Kerk aan haar kinderen en de gelovigen in Amerika heeft gepresenteerd  

en die ik als een eenvoudig geschenk wil delen met de kinderen en al de 
gelovigen van ons aartsbisdom bij het begin van de Grote en Heilige Week en 

Pasen. 
 

Ik spreek mijn dankbaarheid uit voor de liefde van broeder Bisschop Gregory 
en zijn team die ons in staat stelt dit werk in het Arabisch, Nederlands en Duits 
te vertalen, en ik hoop dat we zullen ontwaken uit deze melancholische droom 

die ons is overkomen vanwege deze pandemie en dat de vreugde naar onze 
kinderen zal terugkeren wanneer wij spoedig onze kerken binnengaan  

en triomfantelijke de gezangen zingen: "Christus is opgestaan uit de doden, de 
dood vertredend door Zijn dood, en aan allen in de graven schonk Hij het 

leven". 
 

+ Isaac 
Metropoliet van Duitsland en Centraal-Europa 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DE VERLOREN ZOON



“Dit is niet de vastentijd welke wij ons voorgenomen hadden, maar het is wel de 
vastentijd geworden, waarvoor we nu worden uitgedaagd om in leven te blijven. 
Met Gods genade, onze dagelijkse gebeden en wederzijdse steun, zullen we 
zegevieren.”    (De zeer eerbiedwaardige Protopriester James Dutko) 

 
Zoals de meeste dingen komen nieuwe praktijken in het orthodoxe christendom 
vaak voort uit noodzaak. Deze nieuwste publicatie komt als kabbelend stromend 
water naar u toe in tijden van ziekte en onzekerheid in onze gemeenschappen. Er 
wordt ons de vraag gesteld de ons zo vertrouwde vrije adem van het Vaderlijk huis 
in te ruilen voor de opvang in onze eigen huizen. 
 

'Het gaat niet slechts om geloof, het gaat om gelovigen.' 
(Zijne Heiligheid, oecumenische patriarch Bartholomew I) 

 
Wat je hier en nu in je handen aangereikt krijgt, is een handleiding voor gebruik aan 
huis, in een tijd waarin we de gezegende tradities van de Heilige Week helaas niet samen 
in onze kerken kunnen uitvoeren. Er zijn echter enkele elementen in deze gids die elk 
jaar kunnen worden gedaan. Desalniettemin zijn er enkele elementen in deze gids welke, 
zó de situatie zich voordoet, elk jaar op deze manier kunnen worden beleefd. Het is 
echter geen vervanging, doch een simpel georganiseerde inspanning om ons lichaam en 
onze ziel tot verheffing aan te zetten om ondanks de omstandigheden, waar wij toch 
niet om gevraagd hebben, de melodie van aanbidding tot onze Heer toch tot haar recht 
kunnen laten komen. De leidraad die u hier zult tegenkomen, wordt gemarkeerd door 
enkele van de mooiste momenten welke uit onze Tradities aan ons zijn doorgegeven. Ze 
bieden jezelf thuis houvast en aan al degenen die tot jouw huishouden het gereedschap 
dat je in deze omstandigheden nodig hebt. Sommigen 
van jullie hebben online via internet toegang tot live-
stream diensten, dit geldt helaas niet voor allen. Daarom 
is dit document er niet op uit de heilige Mysteriën of de 
georganiseerde aanbidding tot onze Heer in Zijn heilig 
huis en de daar aangeboden diensten te vervangen, doch 
dit betreft slechts een "vreemd boek voor gebruik in 
vreemde tijden” en wij hopen daarmee dat wij de situatie 
waarin jij je bevindt slechts zal aanvullen en voeden in 
deze benarde situatie waarbij wij de Opstanding van 
onze Heer naderen, welke de allerhoogste vreugde mag 
bieden welke het feest der hoogfeesten toekomt !  
              



Bereidt voor jezelf een plaats 
 

'Overal waar jij je bevindt, kun je voor jezelf in gedachten  
een altaar tot God opbouwen met het doel daar te gaan bidden'  

(Heilige Johannes Chrysostomos) 
 
Maak het Kruisteken en selecteer een plek in je huis om de Heilige Week te 
vieren. Wees daarbij creatief! Het kan een stille hoek zijn of een tafeltje welk 
mogelijk aan de muur is bevestigd. Maak er een open ruimte van welke iedereen 
in huis de gehele week kan bezoeken. 

 
- 

Je kunt het volgende doen: 
 

SCHOONMAKEN 
Neem de tijd om schoon te maken, af te stoffen, af te vegen en alles te laten 
blinken. 

OPBOUWEN 
Plaats een kruis in het midden. Vul het gebied rond het kruis met iconen die je 
thuis hebt, zoals Christus of de Heilige Maagd Maria, misschien een 
patroonheilige. 

- 
Bewaar daar een kopie van de Bijbel. Maak voor jezelf een plan en volg de 
lezingen van de Heilige Weekdiensten. 

 
- 

Plaats een kaars die tijdens de diensten veilig kan branden. 
 

- 

Andere dingen: gebedenboek, gebedslint, wierookvat met wierook, bij live 

streaming via een computer of televisie waar je de diensten kunt volgen, 

bereits een plaats voor de een plek voor in-uitgeschakelde apparaten. 

 

Geestelijke voorbereiding  

Maak opnieuw het kruisteken en dank de Heer voor dit alles. 
 



 
 
 
 
 



PALMZONDAG 

Hosanna! Gezegend is Hij, Die komt in den Naam van des Heeren, 
Gezegend de Koning van Israël! (Johannes 12:13) 

 
Goed gedaan! Jij hebt alles zo ingericht dat het feest van de intocht van onze Heer 
naar Jeruzalem gevierd kan worden! Op deze dag plukten de mensen takken en 
versierden de straten met hun gewaden toen Christus op een ezel daar binnen 
en aan hen voorbij kwam. Hij kwam naar hen toe om hun koning te worden. En 
komt Hij ook voor ons? Hij is zojuist aangekomen om de mensheid van haar 
zonden te bevrijden. 

 
- 

Hoe vieren Jullie de komst van onze Heer in deze Heilige Week? 

 
 

JULLIE KUNNEN LEZEN 

Ga naar jullie gebedshoek en open daar het Evangelie volgens Johannes, 

hoofdstuk 12, vers 1 tot 18. Wanneer je de Goddelijke Liturgie online 
streamt, volg je de dienst aldaar. 

JULLIE KUNNEN ALLES VERSIEREN 
Indien het mogelijk is om vers gezegende takken uit je kerk te verkrijgen, 
neem die dan mee en versier je gebedshoeken ermee. Steek ze achter een 
icoon of kruis aan de muur, of zet deze gewoon in een vaas bij jouw 
gebedshoek. Indien je geen vers gezegende takken kunt krijgen, kun je 
voorlopig wat takken uit jouw eigentuin of ergens buiten vandaan halen. 
Begraaf de takken van vorig jaar.  

 
JULLIE KUNEN ZINGEN 

Terwijl je "Heilig, Heilig, Heilig!" ("Qudus, Qudus, Qudus!") bidt, zingt of hoort, 
herken je de Hymne, die we in elke Goddelijke Liturgie zingen. Het bevat veel 
van de woorden die het volk voor onze Heer zong toen Jezus Jeruzalem 
binnenkwam. Deel met iedereen in die vreugde 
 
 



 



 

HEILIGE MAANDAG - DINSDAG – WOENSDAG 
“ Daar komt de Bruidegom! Ga naar buiten, Hem tegemoet ! ” 

(Mattheus 25:6) 
 
De Heilige Week begint nu. Jullie zullen veel diensten zien. De dienst van de 
bruidegom is een unieke dienst, tot in onze tijd gaat deze door. Deze dienst 
wordt vaak gebeden aan het begin van elke van de eerste drie dagen in 
aanwezigheid van het icoon "Christus de Bruidegom". Een kopie van het icoon is 
te vinden in Bijlage A. Je kunt deze afdrukken en in jouw gebedshoekje plaatsen. 

 - 
Bekijk deze icoon goed. Zij laat zien hoe Christus Zich voorbereidt op Zijn bruid, 
de Heilige Kerk. Zijn trouwpak is het kleed dat de soldaten Hem hebben gegeven. 
Zijn huwelijkskroon is de doornenkroon.  Zijn hoofd is gebogen en Zijn armen 
zijn nederig gekruist om Zijn leven over te geven ten behoeve van Zijn bruid. 
Deze bruiloft wordt Zijn kruisiging. Later deze week nodigen we gasten uit voor 
de bruiloft. We dienen onszelf dus goed voorbereiden. 

- 
Hoe bereid Jij je voor op de bruiloft? 

 
 

JE KUNT DIT IEDERE OCHTEND EN AVOND DOEN 
 
Ga maar naar je gebedshoek, sta rechtop en vereer 
het Kruis en de symbolen (iconen). Steek een kaars 
aan en, indien je die bezit, houtskool en wierook. 
Open de Bijbel, de Blijde Boodschap en markeer de 
juiste passages in het Evangelie (zie volgende 
pagina). Volg zo mogelijk de online diensten. Indien 
dit niet mogelijk is, lees dan de verzen van het 
Evangelie tezamen met jouw ochtend- en 
avondgebeden hardop voor uit jouw gebedenboek. 
 



 

 
 
 

MAANDAG: EVANGELIE LEZINGEN 

Ochtend Avond 

Mattheus 21:18-43 Mattheus 24:3-35 

 
DINSDAG: EVANGELIE LEZINGEN 

Ochtend Avond 

Mattheus 22:15-23:39 Mattheus 24:36-26:2 
 

WOENSDAG: EVANGELIE LEZINGEN 

Ochtend Avond 

Johannes 12:17-50 Mattheus 26:6-16 



HEILIGE WOENSDAGAVOND- Z I E K E N ZALVING 

“Dit gelovig gebed zal de zieke redden: de Heer zal de zieke doen 
herstellen en wanneer deze gezondigd heeft, vergeven!” (Jakobus 5:15) 

 
De uitoefening van het avondmaal van de heilige zalving in het midden van de 
heilige week heeft een lange Traditie. Het is een bijzondere tijd van vergeving 
en genezing, zelfs in tijden van grote ziekte onder mensen. 

 
- 

Hoe kijk JIJ naar God om genezing te verkrijgen? 
 
 

Je kunt dingen toevoegen aan de gebedshoek 

Leg een speciale doek op tafel in je gebedsruimte, bijvoorbeeld een speciale 

handdoek. Plaats er een kom van uw keuken, vul deze met meel, rijst of tarwe 

en steek daarna een kaars aan voor uw gebeden op woensdagavond. Indien 

je de dienst vanavond online volgt, kun je dat ook tijdens dit gebed doen. 

 
MAAK EEN LIJST VOOR DE ZIEKEN 

Weet u iemand, die gewond of ziek is? Helaas zijn we in deze periode in een 
pandemie, u zult zeker enkele namen weten. Schrijf zoveel mogelijk namen op 
die u kunt bedenken. Gebruik ze bij uw avondgebeden wanneer u het volgende 
gebed uitspreekt: 

 
EEN GEBED VOOR DE ZIEKEN 

O Christus, U alleen bent in staat ons te beschermen en te verdedigen; 
Bezoek vlug Uw lijdende dienaren (zeg de namen). Bevrijd hen van deze 
ziekte en de pijn door de gebeden van Uw Moeder de Theotokos. Genees hen 
zodat ze voor U zingen en U altijd vereren – Want Gij zijt alleen onze 
ontfermende en menslievende God. 
 

(Uit het bisdomgebedenboek "Kom naar mij")



 
 

 
 
 
Bewaar de meel, rijst of tarwe! Gebruik dit de volgende dag bij het bakken 
of koken!



HEILIGE DONDERDAGOCHTEND – HET LAATSTE 
AVONDMAAL  

 
“ Onder het eten nam Jezus het brood, sprak het zedengebed uit, brak 
het Brood in stukken en gaf het aan de leerlingen en zei: Neem dit en 

eet Het op: Dit is Mijn Lichaam” (Mattheus 26:26) 

 
Dit is een Gezegende ochtend! Op deze dag viert de Kerk gewoon de Vesperale 
Goddelijke Liturgie (een gecombineerde dienst van Vespers en Liturgie), waarin 
we het Evangelie van het Laatste Avondmaal lezen, de basis voor de Heilige 
Communie. Voor deze speciale gelegenheid bereidt de priester zoals gewoon het 
Lichaam en het Bloed van Christus voor, maar legt dan de communie opzij en 
reserveert het voor de zieken en de gevangenen. In bijlage B vind je, na de icoon 
van de Bruidegom, een icoon van het Laatste Avondmaal. Je kunt dezen 
uitprinten en zichtbaar in je gebedsruimte plaatsen. 

- 
Hoe vier JIJ het Laatste Avondmaal van onze Heer? 

 
JE KUNT HET LEZEN 

 
Ga 's ochtends maar naar je gebedshoek en open het Evangelie volgens Mattheüs 
hoofdstuk 26, vers 21 tot 39, en volg de ochtendgebeden indien mogelijk via de 
online-liturgie. 

 
JE KUNT IETS SPECIAALS GAAN BAKKEN OF KOKEN 
Doe dit als een actie van toewijding terwijl je zingt of 
luistert naar de hymnen. Als u de avond ervoor de bloem of 
tarwe in u kom hebt gebruikt voor gebeden, gebruik dit dan 
om brood te bakken! Als u rijst hebt gebruikt, neem het dan 
en gebruik het voor het avondeten. 
 

            
 

Denk er ook aan om bij elkaars de voeten te wassen zoals Christus ditdeed!



HEILIGE DONDERDAGAVOND – DE KRUISIGING 
 
 

 

“ Die man was werkelijk de Zoon van God” (Matthäus 27:54) 
 
Op deze Heilige [Witte] donderdagavond viert de Kerk de dienst met de lezing 
van de 12 Evangeliën, waarin de Gelovigen de Passie, Kruisiging en de Dood van 
Christus meebeleven. 
Hieronder staan de relevante passages uit dit Evangelie. Je kunt ze markeren en 
kaarsen aansteken tijdens het lezen. Wanneer er meerdere gelovigen 
deelnemen, kunnen zij afwisselend een Evangelie voor hen rekening nemen. 
Volg indien mogelijk de live uitzending van de dienst. 
 

1) Johannes 13:31-18:1 7) Mattheus 27:33-54 
2) Johannes 18:1-28 8) Lukas 23:32-49 
3) Mattheus 26:57-75 9)  Johannes 19:25-37 
4) Johannes 18:28-19:16 10) Markus 15:43-47 
5) Mattheus 27:3-22 11) Johannes 19:38-42 
6) Markus 15:16-32 12) Mattheus 27:62-66 

 
Mag je er een rustige en gezegende avond van te maken.



HEILIGE VRIJDAG – DE BEGRAFENIS VAN JEZUS 
“ En Jozef nam het lichaam, wikkelde het in schoon linnen en legde het in 

zijn eigen grafkamer, die hij pas in de rotsen had laten uithakken. Hij rolde 
een grote steen voor de ingang en ging heen”  

(Mattheus 27:59-60) 
 
Het is een tijd van grote droefheid omdat onze Heer is gestorven. Laten wij zijn 
lichaam opnemen, zoals Jozef van Arimathea, en het in een nieuw graf plaatsen 
 

JIJ KUNT EEN NIEUW GRAF BEREIKEN 

Maak een gebied vrij in de gebedshoek. Neem de linnen doek van de Heilige 

Ziekenzalving, spreid deze uit over je armen en plaats er een icoon van 

Christus op. Wanneer dat niet mogelijk is, neem dan de verwijderbare 

afbeelding van de lijkwade uit de bijlage C en gebruik deze met ontzag. 

 

JIJ KUNT DE PROCESSIE JOUW HUIS MEEMAKEN 
Wanneer je een online dient via live-stream meebeleeft, kun je [jullie] een 
kaars[-en] aansteken en een lijkwade gereed houden. Wanneer de processie dan 
in de kerk begint,  ga je vervolgens drie keer door de kamer in de rondte waar 
je bent. Wanneer er meerdere deelnemers zijn, kan de een de lijkwade dragen 
en de ander de kaarsen of symbolen dragen. Volg het hymnen en plaats de 
lijkwade aan het eind van de processie op het gestelde tafel-oppervlak. Kniel 
neer en breng vervolgens de icoon van Christus jouw eer toe. 

- 
Indien je de online gestreamde Liturgische Dienst niet kunt ontvangen, tevens 
wanneer je dit helemaal niet kunt bijwonen, doe het dan tijdens je 
avondgebeden. Voeg de Evangelielezing uit Mattheüs hoofdstuk 27, verzen 1 
t/m 61 in. Vervolgens kun je drie keer door de kamer lopen, de hymnen zingen 
òf, wanneer je deze niet kent, rustig door de kamer lopen. Kniel aan het einde en 
breng eer aan de icoon van Christus. 
 



 
 
 



HEILIGE ZATERDAG 'S MORGENS 

“ Hij is hier niet, want Hij is door God opgewekt, zoals Hij gezegd had. 
Kom maar kijken naar de plaats waar Hij heeft gelegen.”  

(Mattheus 28:6) 
 
Het is een plechtige dag, maar een dag van rouw met op de achtergrond een 
grote belofte. In de Vesperale Goddelijke Liturgie beginnen de priesters en 
degenen die met hen deze dienst vieren 's morgens in donkere gewaden te 
bidden. En wanneer wij met hen de verschillende verzen uit het Oude Testament 
lezen, vernemen wij daarbij de verwijzingen naar de Opstanding. Om er maar 
een paar te noemen: de doorgang door de Rode Zee; de drie jongeren in de 
vuuroven en de drie dagen van Jonas in de buik van de walvis. De gewaden 
veranderen van donker naar licht en we lezen het Evangelie overeenkomstig 
Mattheüs (28: 1-20), waar we de woorden van de engel horen, die ons vertel 
over de Opstandig!  En blijven daarop vol verwachting wachten. 

- 
Hoe wachten Jullie op de Opstanding van de Heer? 

 

JE ZOU DE OCHTENDGEBEDEN BIJ DE GRAF KUNNEN DOEN 
Wanneer je ’s-morgens opstaat, ga je allereerst naar het graf, je knielt neer en je 
vereert en bidt bij de lijkwade. Je kunt op dit moment jouw gebruikelijke 
ochtendgebeden verrichten. Indien je u online diensten bijwoont, kan dat 
mogelijk ook aan het graf. 

JE MOET DE TIJD IN DE GAATEN HOUDEN 
U Je kunt een van de diensten van het 3e, 6e of 93 uur van de dag uitkiezen om 
bij het graf te staan. Òf lees [een gedeelte òf het geheel] van het boek van de 
Handelingen òf de Psalmen. 

Steek een kaars aan bij het graf terwijl u 
de wacht houdt. 
 

JE KUNT JEZELF VOORBEREIDEN 
Indien je dit nog niet hebt gedaan, gebruik 
deze tijd dan om je traditionele 
paasmaaltijd voor te bereiden. Vul het 
gehele huis met aangename geuren. 



 

HEILIGE ZATERDAG - 'S MORGENS 

“ Hij is door God opgewekt, Hij is hier niet” (Markus 16:6) 

 
Heden vieren wij Het grootste feest van de feesten en het eerste hoogfeest van 
de hoogfeesten; Het Heilige Pasen. 

- 
Hoe viert JIJ de opstanding van onze Heer? 

 
HET VERLATEN GRAF 

Je kunt de icoon uit het graf dragen en deze weer aan de muur hangen. Wanneer 
je de [fotoafdruk van de ] lijkwade uit de bijlage van dit boek hebt gebruikt, kunt 
je de afbeelding welke op het [geïmproviseerde] altaar ligt eenvoudig vervangen 
door bijlage D, waarop staat: 'Hij is Opgestaan! Hij is niet hier!' Dat is de tekst uit 
het Evangelie van de Paasdienst. 

 
JE KUNT DE PROCESSIE VANUIT UW HUIS MEEDOEN 

Wanneer je de online-dienst volgt steek de kaars (sen) aan wanneer ‘ de priester 
met het heilig Licht’ naar buiten komt en sta je vervolgens klaar om de Blijde 
Boodschap van het Heilig Evangelie te horen. Zing mee met het troparion 
‘Christus is opgestaan!' En vervolgens al de hymnen die je maar kent. Vul je hart 
en je huis, je mede huisgenoten met de vreugde van de Opstanding! 

- 
 
 
Wanneer je geen online dienst kunt volgen, kun je de Blijde Boodschap van het 
Evangelie volgens Marcus (16: 1-8) voor de deur van je kamer [met de stille 
hoek] zingen of lezen. Maak het Kruisteken en gaat uw volledig verlichte huis 
binnen met kaars (en) in de hand 
terwijl je (jullie) "Christus is opgestaan!" 
zingt (zingen) en loopt het gehele huis 
door en sla geen ruimte over. 



DE OPSTANTING HOMILIE  

VAN HL. JOHANNES CHRYSOSTOMOS 
(Lees het hardop) 

 
“Zo iemand vroom en God-minnend is, laat die genieten van deze schone en 
stralende plechtigheid. Zo iemand een goedwillende diena[a]r[es] is, laat die vol 
blijdschap binnentreden in de vreugde van onze Heer. Zo iemand zich heeft 
afgetond met vasten, die dient nu de beloning in ontvangst te nemen. Zo iemand 
vanaf het eerste uur heeft gearbeid, die  zal vandaag het toekomende loon 
ontvangen. Zo iemand na het derde uur is gekomen, ook die  zal het feest vol 
dankbaarheid vieren. Zo iemand na het zesde uur is binnengegaan, laat die  niet 
toetreden zonder twijfeling. Ja zelfs, zo iemand eerst ter elfder ure is gekomen, laat 
die niet bang zijn wegens begane traagheid: De Meester toch is mild, en aanvaart 
de laatste zowel als de eerste. 
Hij brengt in de rust die te elfder ure aankwam, zowel als degene die gearbeid heeft 
vanaf het eerste uur. De tragen betoont Hij Zijn medelijden, de eerste omringt Hij 
met zorgen. De een geeft Hij het hem toekomende, de anderen schenkt Hij om niet 
[-gratis!-]. 
Hun werken aanvaardt Hij: over de goede bedoeling verheugt Hij Zich.  De daad 
eert Hij, het goede voornemen prijst Hij. Zijn jullie nog niet allen binnengegaan in 
de Vreugde van jullie Heer? 
Eersten en laatsten, neemt jullie loon in ontvangst. Rijken en armen, danst met 
elkaar! Strengen en lichtzinnigen, viert deze Dag.  
Jullie die gevat hebben en jullie die niet gevast hebben, verheugen jullie jezelf  
vandaag. De tafel is zwaar van de spijzen, laat niemand hongerig heengaan. Komt 
allen genieten van het Feestmaal van het Geloof. Komt allen genieten kan de 
rijkdom van de Goedertierenheid [= plechtige Genadegaven]. 
Niemand dient te klagen over Armoede, want voor allen is het Koninkrijk 
opgestraald, Niemand dient te jammeren over begane fouten, want uit het Graf is 
de Vergeving opgebloeid. Niemand dient meer de dood te vrezen, want de dood van 
de Verlosser heeft ons vrijgemaakt. Toen de dood Hem vastgreep, heeft Hij die 
vernietigd.  
Leeg geplunderd heeft Hij de hades, toen Hij in de hades was afgedaald. Hij heeft 
hem verbitterd, toen deze geproefd had van Zijn vlees. Zoals Isaiah, dit 
voorspellend heeft uitgeroepen: Hades werd verbitterd, toen hij in de onderwereld 
tegelijk met U samen tot een treffen kwam’. 
Hij werd verbitterd, immers hij werd bespot. 



Hij werd verbitterd immers hij werd tot een lijk gemaakt. 
Hij werd verbitterd, immers hij werd teniet gedaan. 
Hij werd verbitterd, immers hij werd in de boeien gekluisterd. 
Hij kreeg in handen een lichaam, en hij bevond zich tegenover God. 
Hij kreeg aarde, en vond tegenover zich een Hemel. 
Hij nam wat hij zeg, en viel vanwaar hij niet meer kón zien. 
Waar is, o dood, uw prikkel? Waar, o Hades, uw prooi? 
Opgestaan is Christus, en jij bent meneer geworpen. 
Opgestaan is Christus, en gevallen zijn de demonen. 
Opgestaan is Christus, en de engelen verheugen zich 
Opgestaan is Christus, en leven heerst alom. 
Opgestaan is Christus, en geen dode is meer in het graf.  
Want Christus, opgestaan uit de doden, is geworden de Eersteling van de 
Ontslapenen. Hem zij de roem en de Kracht in de eeuwen der eeuwen. Amen”. 
 
 
 

 



Zondag van Pasen 
“… Want er is immers geen God, Die mensen zó kan redden.”  

(Daniel 3:29) 
Wij hebben de vastentijd voleindigd en we zijn aangekomen bij de "Grootste 
Dag".  Nu ga jij die vreugde van onze Heer ten volle benutten en vervolmaken en 
neemt je die "Grootste Dag" mee naar je huis. Wanneer je de Goddelijke Liturgie 
van deze dag online kunt volgen, zorg er dan voor dat je er geen moment van 
mist.  Zorgt dat je netjes gekleed bent om je Meester te ontvangen, zorg er voor 
dat je helder en stralend op je omgeving overkomt. Begin of eindig elke dag, die 
volgt niet zonder te zingen "Christus is opgestaan!”.  Open het paasmandje en de 
bijbehorende tafel niet voordat deze dienst voorbij is en zing “Christus is 
opgestaan!”. Om de maaltijd te zegenen. Neem contact op met zowel geliefde als 
niet geliefde mensen. Laat jouw eerste vreugdekreet "Christus is opgestaan!" 
zijn als de paasgroet voor eenieder die je ontmoet. De dood strompelt gewoon 
door, de Hades is verslagen en de Hoop op de Opstanding van onze Heer en 
Verlosser verheft ons allemaal! 

 
Christus is opgestaan uit de doden, 
de dood vertredend door Zijn dood, 

en aan hen in de graven schonk Hij het leven. 
 

Christus is opgestaan! 
Hij is waarlijk opgestaan! 

 



Bijlage A: CHRISTUS, DE BRUIDEGOM (Langs de lijnen uitknippen) 

 



BIJLAGE B: HET LAATSTE AVONDMAAL (Langs de Lijnen uitknippen) 
 



BIJLAGE C: DE lIJKWADE (Langs de lijnen uitknippen) 

 



BIJLAGE D: BOODSCHAP VAN DE OPSTANDING (Langs de lijnen uitkipen) 
 

 



 
 
 
DAT ONZE GOD EN ZALIGMAKER, ALLEN DIE ONDER HET JUK VAN HET VIRUS 
COVID-19 GEBUKT GAAN EN ALLE ARTSEN, VERPLEEGKUNDIGEN, 
ONDERZOEKERS, SCHOONMAKERS, AL DIE PROFESSIONALS EN WERELDSE 
AUTORITEITEN, DIE IN EEN HEVIG GEVECHT VERWIKKELD ZIJN OMWILLE 
VAN ONZE GEZONDHEID; RUST, GEZONDHEID EN EEN LANG LEVEN MAG 
SCHENKEN EN HEN GEDURENDE VELE GEZEGENDE JAREN MAG VERLENEN! 

 
 

EN GEEF EEUWIGE RUST HEER AAN AL UW OVERLEDEN DIENAREN  
EN BEHOUDT HEN EEUWIG IN UW GEDACHTENIS! 

 
 

CHRISTUS IS OPGESTAAN! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


