
Pascha Dienst Informatie

De volgende informatie wordt  gegeven om gedoopte leden van Gods Kerk te helpen als zij  het 
Pascha alleen of met iemand vieren. Ronald Weinland zal veel van deze informatie voor het Pascha 
geven. Als je nieuw bent in Gods Kerk moet je naar de preken luisteren die de afgelopen 2 jaar  
gegeven zijn over de betekenis van het Pascha en Ongezuurde Broden. 

Het Pascha is de jaarlijkse herdenking van onze Verlossers dood, Hij heeft daarmee betaald voor al 
onze zonden. Nadat iemand zich bekeerd heeft van zijn of haar zonden en gedoopt is volgens wat 
de Bijbel leert, moet de gelovige getrouw elk jaar het Pascha vieren, als jaarlijkse hernieuwing van 
zijn/haar aanvaarding van het nieuwe verbond. Kerkleden moeten het Pascha vieren met hun locale 
gemeente, maar als dit  niet mogelijk  of praktisch is,  moet het Pascha thuis gevierd worden, de 
volgende instructies volgende:

Voor het Pascha
Wees een week voor het Pascha voorbereid. Wacht niet tot het laatste moment. Zorg ervoor dat je 
een kopie van de Pascha dienst hebt. Die kan je downloaden op je computer en opslaan. Of je kan 
dit op een CD branden, of op je MP3 speler zetten. Deze dienst staat op de Kerk website als audio 
file (Engelse taal) (http://cog-pkg.org/audio/holy_days.aspx) of http:///cog-pkg.org/nederlands/audio/ 
Nederlands vertaalde preek, tekstbestand.  Je kan deze preek downloaden op de Kerk website. 
Misschien heb je de kopie van de dienst helemaal niet nodig (maar wel bij de hand houden) en 
hopelijk kan je de preek downloaden. In Nederland en België luisteren wij naar de Pascha preek uit 
2007 daar deze vertaald is. De Pascha preek is elk jaar hetzelfde. 

Voor  het  Pascha  koop  je  een  klein  fles  rode  wijn  (zoiets  als  een  Merlot,  Shiraz  of  Cabernet 
Sauvignon)  en zet  je een klein glas neer (de grootte van een klein jeneverglaasje)  voor iedere 
persoon die het Pascha viert.Koop ongezuurd brood. Matzos of Ryvita. Controleer wel de inhoud, of 
er  geen gist,  soda,  bakpoeder  of  andere rijsmiddelen in zit.  Neem ook een plastic  teiltje,  groot 
genoeg om een voet in te zetten. Neem je eigen handdoek mee. Op Pascha draag je Sabbat kleren. 
Onthoud dat dit een plechtige avond is. Je kan met elkaar praten, maar de conversaties zijn op een 
ander niveau dan normaal op Sabbat. Het is niet het moment om luide conversaties te hebben of 
hard te lachen. Neem je Bijbel mee. 

Ongeveer 30 minuten tot een uur voor de Pascha dienst begint:
Open de fles rode wijn en giet een klein beetje, ongeveer 1 theelepel, wijn in het glas. Een glas voor 
elke persoon die aan het Pascha deelneemt. Bedek de glazen met een witte doek. Leg een heel 
stuk ongezuurd brood op een bord. Dit zal later in kleinere stukjes gebroken worden, tijdens de 
dienst. Bedek het brood ook met een witte doek of servet. 

Het Pascha valt dit jaar op Zondag avond, 17 April, na zonsondergang
Begin de dienst na zonsondergang. Volg de instructies die gegeven worden in de Pascha preek. Als 
je bij de voetwassingceremonie aankomt stop dan de opname, als dit gezegd wordt. Als je alleen 
bent, neem je niet deel aan dit onderdeel van de dienst. Als je met iemand van hetzelfde geslacht 
bent, dan was je elkaars voeten. Als je niet van hetzelfde geslacht bent, was je niet elkaars voeten. 
De enige  uitzondering hierop  is  man en vrouw (een getrouwd stel).  Zij  kunnen elkaars  voeten 
wassen  als  er  niemand  anders  bij  hen  is.  Doe  een  klein  beetje  water  in  elk  teiltje  en  doe  je 
schoenen en kousen uit.  Vrouwen moeten geen panty’s  dragen tijdens de Paschadienst  (panty 
kousjes wel) Een iemand gaat op een stoel zitten, terwijl de ander neerknielt en de voeten wast. 
Was en droog eerst één voet, voor je de andere wast.  Dan wissel van plaats, zodat de andere 
persoon jouw voeten kan wassen en drogen. Als je klaar bent trek je je schoenen en kousen weer 
aan en zet je de teiltjes aan de kant. Zet de preek weer aan. 

De dienst  gaat  dan verder tot  de instructie  gegeven wordt  om de preek weer  te stoppen.  Een 
iemand moet de servet of doek van het ongezuurde brood nemen. Er wordt een gebed gezegd, in 
de opgenomen dienst. Na het gebed wordt het brood in kleine stukjes gebroken. Aan ieder wordt 
een stuk brood aangeboden. Elke persoon neemt een klein stukje van het bord en eet dit op. Als 
iedereen klaar is, wordt de witte doek of witte servet weer over het overgebleven brood gelegd. 
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De dienst gaat verder en je moet de instructies volgen. Als er gezegd wordt de opname weer te 
stoppen haal  je de witte  doek van de glaasjes af.  Er wordt  een gebed gezegd,  dat  ook op de 
opname  staat.  Een  persoon  biedt  aan  iedereen  een  glaasje  aan.  De  glaasjes  staan  op  een 
dienblad. Iedereen neemt een glaasje en drinkt de wijn op. Als iedereen klaar is worden de glaasjes 
opgehaald en terug op het dienblad geplaatst.  Ook de glaasjes worden afgedekt met een witte 
doek. 

De dienst gaat verder en je moet deze beluisteren tot zij afgelopen is. Aan het einde van de dienst  
wordt er een gezang gezongen. Als je dit gezang kent, mag je meezingen, maar als je het niet kent, 
luister dan naar de woorden en denk na over wat je hoort. Dan is de dienst afgelopen. Iedereen zou 
dan naar huis moeten gaan. De wijn en het brood dat overgebleven is, moet weggegooid worden en 
mag NIET opgedronken of opgegeten worden!

Gezang voor na de Pascha dienst: 

In Thy Loving Kindness Lord

Naar Uw goedertierenheid wees mij genadig Heer
Delg mijn schuld uit en vergeef al wat ik misdeed
Was mij dan volkomen rein van ongerechtigheid
Want ik ken mijn zondeschuld, zij staat steeds voor mij.

Tegen U alleen o God heb ik gezondigd zeer
Opdat Gij rechtvaardig blijkt, en in ’t rechten rein
Wis mijn overtreding uit, onttrek haar aan uw oog
Schep in mij een zuiver hart en een nieuwe ziel

Wil mij niet verwerpen van Uw aangezicht, o God
En ontneem mij niet Uw Geest, die ik in mij draag
Geef mij weer de vreugde die Uw heil mij heeft gebracht
En vernieuw gewilligheid, in mijn hart o Heer

Offeranden wenst Gij niet, die ik U brengen zou
En zo ik brandoffers bracht, ook die wilt Gij niet
Een verslagen geest is echter ’t offer dat Gij vraagt
En ook een verbrijzeld hart, dat versmaadt Gij niet
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