
PAASWAKE 
 

Overzicht van de lezingen  
 

Tijdens de Paaswake wordt er een grote wake bij de Schrift gehouden. Er kunnen maar 

liefst negen lezingen zijn. Deze teksten maken verbinding. Tussen ons en het verhaal 
van Jezus. En nog verder terug: ze maken verbinding met de geschiedenis van het 

Joodse volk waaruit Jezus voortkwam. Want Hij kwam niet zomaar uit de lucht vallen. 
Zijn leven en sterven kon alleen maar zin krijgen in de geschiedenis van zijn volk. En 

zijn opstanding die we in de paasnacht vieren, is al die eeuwen door gevierd, in een 
flakkerend licht van geschiedenis en traditie: God vernieuwt zijn omgang met de mens. 

Op een ongelofelijke manier. 
 

Gen 1, 1 - 2, 2 Het scheppingsverhaal 
Gen 22, 1-18  Het offer van Abraham 

Ex 14, 15 - 15, 1 Doortocht van de Rode Zee 
Jes 54, 5-14 Trouw van Gods liefde 

Jes 55, 1-11 Water voor de dorstigen 
Bar 3, 9-15.32 - 4, 4 De bron van de wijsheid 

Ez 36, 16-17a.18-28 Een nieuw hart en een nieuwe geest 

Rom 6, 3-11 In Christus gedoopt 
 

Mc 16, 1-8 De vrouwen gingen naar het graf 
 

Toen de sabbat voorbij was kochten Maria Magdalena, Maria de moeder van Jakobus, en 
Salóme welriekende kruiden om Hem te gaan balsemen. Op de eerste dag van de week, 

heel vroeg, toen de zon juist op was, gingen zij naar het graf. Maar ze zeiden tot elkaar: 
'Wie zal de steen voor ons van de ingang van het graf wegrollen?' Opkijkend bemerkten 

ze echter dat de steen weggerold was; en deze was zeer groot. Binnengetreden in het 
graf zagen ze tot hun ontsteltenis aan de rechterkant een jongeman zitten in een wit 

gewaad. Maar hij sprak tot haar: 'Schrikt niet. Gij zoekt Jezus de Nazarener die 
gekruisigd is. Hij is verrezen, Hij is niet hier. Kijk, dit is de plaats waar men Hem 

neergelegd had. Gaat aan zijn leerlingen en aan Petrus zeggen: Hij gaat u voor naar 
Galilea; daar zult ge Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft.' De vrouwen gingen naar 

buiten en vluchten weg van het graf, want schrik en ontsteltenis hadden hen 

overweldigd. En uit vrees zeiden ze er niemand iets van. 

 


