
Paaswake 

Joh. 20, 1-9 

Beminde medegelovigen, God ziet dat het goed is. God zíet dat het goed is. Ook 

vandaag de dag nog. Ook in deze nacht. We hoorden het in de paasjubelzang waar 

we mee begonnen, in de lezing, hoe licht het wint van de duister, hoe slavernij 

overwonnen wordt door bevrijding, hoe leven het wint van de dood.  

 

Ook vandaag de dag nog ziet God dat het goed is. En wij? Wij mogen zoals we 

hier zijn vanavond daar getuige van zijn. We maken het mee in deze bijzondere 

paasnacht. We kunnen ons laten raken op alle terreinen die we maar denken 

kunnen. Het begon al in het donker, daarstraks, daar zagen we het licht langzaam 

geboren worden. Het licht overwon. We hoorden in de woorden van de Schrift, in 

de gebeden, in de liederen die gezongen werden, dat God het goed met ons voor 

heeft. Maar het zit ook dichterbij. We kunnen het ruiken in de wierook die we 

gebruiken. We kunnen het proeven als we ter communie gaan later in deze viering. 

We kunnen het voelen in het wijwater dat straks over ons gesprenkeld wordt. God 

is ons nabij en God ziet dat het goed is. Niet alleen in zintuigelijke vorm zien we 

dat en maken we dat mee op deze avond, maar ook in de vorm van het geloof en 

dan wordt zien, inzien. Inzien dat God het beste met ons voorheeft. Inzien dat licht 

het wint van de duister.  

 

We kunnen het horen, niet alleen in de woorden van de Schrift, maar ook door de 

stem van God te horen, zijn roepstem zou je mogen zeggen en zo onszelf geroepen 

weten; of we hier nu al jaren komen, of misschien voor de eerste keer vanavond. 

Of we al van kindsbeen af tot de katholieke kerk horen of vanavond door het 

vormsel daaraan deelgenoot worden. We kunnen het voelen, niet alleen in de 

aanraking van de vredeshand, die je buurman of buurvrouw je straks geeft bij het 

wensen van de vrede, maar voor twee van jullie, twee catechumenen die over 

zullen gaan tot de katholieke kerk, ook door het voelen van het chrisma op hun 

voorhoofd. We kunnen het inzien, we kunnen het als roeping aanhoren, we 

kunnen het aanvoelen als de liefde die God ons geeft door het te winnen van de 

duister, door het te winnen van de slavernij, door het zeker deze nacht, te winnen 

van de dood en zo op die wijze mogen we vandaag een nieuw begin maken, wij 

allen: een nieuw begin maken met ons geloof. Amen 

Henry Vermeulen, diaken 


