
Paschadienst Instructies 

De volgende informatie wordt verstrekt voor de gedoopte leden die het Pascha alleen of met een paar 
andere mensen vieren.  

Het Pascha is een jaarlijkse herinnering aan Jezus Christus’ dood, waarmee hij de volledige straf heeft 
betaald voor al onze zonden. Nadat iemand berouw heeft getoond over zijn of haar zonden en 
gedoopt is, dient hij/zij elk jaar het Pascha te vieren. Dit is een jaarlijkse vernieuwing van de 
acceptatie van het nieuwe verbond. Leden van de Kerk moeten de Paschadienst bijwonen in een 
plaatselijke gemeente, maar als dit niet mogelijk of praktisch is, moet het Pascha thuis gevierd worden 
en de onderstaande aanwijzingen gevolgd worden. 

Dit jaar wordt aan veel gedoopte leden in de verschillende gemeentes over de hele wereld gevraagd 
om het Pascha thuis te vieren. De reden hiervoor is omdat wij zo verspreid zijn, velen wonen ver weg 
van een centrale locatie. Voor de meeste mensen is de volgende dag een werkdag en het is gewoon 
het beste om de avond daarvoor niet ver te moeten reizen. Velen moeten ook werken voor de 
Paschadienst en een lange reis kan vermoeiend zijn, wat niet goed zou zijn omdat de Paschadienst 
een zeer belangrijke dienst is. Als er mensen zijn die dicht bij elkaar wonen (binnen ongeveer 30 
minuten reistijd) die graag ergens bij iemand thuis samen willen komen, dan is dat goed.  

Voor het Pascha 
De Paschadienst moet op voorhand gedownload worden van de Kerkwebsite. Het beste is om de 
video te downloaden, maar als je dit niet kan, moet je in ieder geval het audiogedeelte downloaden. 

De Paschadienst vindt je op (het Engelstalige gedeelte van) de Kerkwebsite. Klik op ‘audio’ bovenaan 
de pagina, je komt dan op de prekenpagina. Scrol naar beneden en klik op ‘Gods Holy Days.’ Klik dan 
op ‘Passover service.’ (Voor de Nederlandse vertaling: zie Paschadienst van 10 April 2017, op het 
Nederlandstalige audiogedeelte van de Kerkwebsite) De Paschadienst is elk jaar hetzelfde. 

Koop voor het Pascha een kleine fles wijn (Merlot, Shiraz, Pinot Noir of Cabernet Sauvignon) en een 
klein glaasje, zoals een likeurglaasje, voor elke aanwezige. 

Je kan brood zonder gist bakken of iets kopen zoals Matzes, Ryvita of iets anders dat ongezuurd is. 
Pas op met Matzos en crackers/knackebrod zoals Ryvita en Bolletje omdat ze niet allemaal 
ongezuurd zijn. Controleer altijd het etiket, om er zeker van te zijn dat het geen gist, bakpoeder, 
zuurdesem, zuiveringszout of andere rijsmiddelen bevat. 

Zet een plastic teiltje klaar. Het teiltje moet groot genoeg zijn dat er een voet in past. Vul het teiltje met 
water en leg je handdoek klaar. Vergeet niet dat vrouwen en mannen niet elkaars voeten behoren te 
wassen, tenzij zij getrouwd zijn. In veel gevallen is het niet mogelijk om elkaars voeten te wassen of 
om jouw voeten te laten wassen. 

Als je in grote groep samenkomt moet je Sabbatkleding dragen. Als je alleen thuis bent, of samenkomt 
met een paar mensen die dichtbij wonen, kan je mooie vrijetijdskleding dragen. Je kan bijvoorbeeld 



dragen wat je op Sabbat zou dragen als het heel warm is buiten. Dit is in het verleden uitgelegd. Maar 
vrijetijdskleding zoals een spijkerbroek (jeans), t-shirt of korte broek mag niet gedragen worden. 

Vergeet niet dat dit een plechtige dienst is. Het is geen avond voor luid gelach of om uitgebreid met 
elkaar te blijven napraten.  

Ongeveer 30 minuten voor het begin van de Paschadienst 
1. Open de fles rode wijn en schenk een klein beetje (ongeveer 1 theelepel) wijn in het glaasje. 

Een glaasje per aanwezige.  
2. Bedek de het glaasje of de glaasjes met een wit doekje, serviet. 
3. Leg een volledig stuk ongezuurd brood op een bord. Dit ongezuurde brood wordt later, tijdens 

de dienst, gebroken. Als het ongezuurde brood te groot is omdat er maar één of een paar 
aanwezigen zijn, dan is het prima om dit in twee te breken en de rest tijdens de Paschadienst 
in kleinere stukjes te breken.  

4. Bedek het bord met een wit doekje, serviet.  

De Paschadienst 
Dit jaar wordt de Paschadienst gevierd op Donderdagavond 29 Maart 2018 na zonsondergang. Begin 
de dienst na zonsondergang en volg de instructies zoals gegeven in de vooraf opgenomen 
Paschadienst. Wanneer je bij de voetwassingsceremonie aankomt pauzeer/stop je de opname, 
wanneer dit gezegd wordt. Als er niet genoeg mensen zijn om de voetwassingsceremonie uit te 
voeren ga je verder met de dienst.  

Als je deel kan nemen aan de voetwassingsceremonie, neem dan het teiltje en doe je schoenen en 
sokken uit. Eén persoon gaat op een stoel zitten terwijl iemand anders knielt en de voeten wast. Was 
en droog één voet per keer. Als beide voeten gewassen zijn, wissel dan van plaats, zodat ook de 
voeten van de andere persoon gewassen en gedroogd kunnen worden. 

Als je klaar bent doe je sokken en schoenen weer aan en gooi het water weg. Ga zitten en ga verder 
met de dienst. De dienst gaat verder en je volgt de instructies, tot je gezegd wordt dat de opname 
weer moet pauzeren.  

Als dit weer gezegd wordt, pauzeer je de opname. Eén persoon haalt de doekje van het bord. Er 
wordt een gebed uitgesproken, dit gebed staat op de opname. Na het gebed breek je het brood in 
kleine stukjes en wordt het bord doorgegeven zodat iedere aanwezige een klein stukje brood kan 
nemen en opeten. Als iedereen klaar is wordt het overgebleven ongezuurde brood weer met het witte 
doekje of de witte serviet bedekt. 

De dienst gaat verder, tot er weer gezegd wordt dat je de opname moet pauzeren. Haal het doekje 
van het glas of glaasjes. Er wordt weer een gebed uitgesproken, ook dit staat op de opname. Eén 
persoon deelt de glaasjes uit. Iedere aanwezige moet een glaasje nemen en de wijn opdrinken. 
Daarna worden alle glaasjes opgehaald en bedekt met het witte doekje of de serviet. Dan gaat de 
dienst verder, tot deze afgelopen is.  



Aan het eind van de dienst wordt een gezang gezongen. Als je de tekst kent, mag je meezingen. Als je 
de tekst niet kent, luister naar de woorden en denk na over de betekenis. Daarna is de dienst 
afgelopen. Iedereen moet naar huis gaan.  

De rode wijn en het ongezuurde brood waar over gebeden is moet weggegooid worden en mag NIET 
opgegeten of opgedronken worden. Als er nog wijn in de fles zit mag die opgedronken worden. Alleen 
de wijn en het ongezuurde brood waar over gebeden is moet weggegooid worden. 

GEZANG VOOR DE PASCHADIENST 
Naar Uw goedertierenheid wees mij genadig Heer, 
Delg mijn schuld uit en vergeeft, 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.


