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Wat is Pase?
Pase is die hoogtepunt van die kerkjaar 
wanneer ons die opstanding van Jesus 
Christus uit die dood herdenk. Dit is byna 
asof die gelowiges die oorwinning op 
Paasfees nie genoeg kan vier nie, en daarom 
strek die viering van die opstanding oor 
vyftig dae!
 
Die opstanding is so sentraal in die 
evangelie dat dit byna onmoontlik is om 'n 
Christen te wees en nie die opstanding te 
vier nie. Wie die opstanding werklik ernstig 
opneem, sal gou vind dat dit hier om veel 
meer gaan as die oppervlakkige 
goedgelowigheid in die positiewe dinge in 
die lewe. Die opstandingsevangelie dryf die 
spot met ons ongeloof en ons verkleeftheid 
aan die dood.
 
Paasfees wil ons in beweging bring. Die 
opstanding maak ons opstandig; die 

opwekking maak ons opgewek (Berkhof). 
Ná Pase kan ons nie vrede maak met lyding 
en ongeregtigheid wat nog stuiptrekkeings 
van 'n bedeling sonder Christus is nie.

Wanneer vier die kerk Paasfees?
Paasfees kan nie losgemaak word van die 
Kruisgebeure nie. Die vier dae wat begin by 
die Donderdagaand en eindig by 
Paassondag, kan gesien word as een 
onafgebroke liturgie. Tydens hierdie vier 
dae beleef die pelgrim 'n eksodus wat deur 
die dood na die nuwe lewe lei.
 
Op die Donderdagaand word die laaste 
Avond herdenk.  Goeie Vrydag is die dag 
waarop ons die kruisiging van Jesus 
Christus herdenk. Op hierdie dag word die 
kerke gestroop van alle versiering en 
simboliek. Alleen die beker en die bord is 
daar om ons te herinner aan Christus se 
bittere lyding.Pa
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Stil Saterdag is een dag waarop daar geen 
rituele voorgeskryf word nie. Op hierdie dag 
dink ons aan Christus in die graf en daarom 
is dit 'n dag van stille afwagting. Die stilte is 
nie sonder passie nie, maar vol gespanne 
afwagting op die uitkoms van Christus se 
worsteling met die dood. Byna soos mense 
wat nie meer kan wag nie, is die gebruik om 
in die nanag op te staan en saam te kom vir 
die nagwaak. In hierdie donker ure is ons 
bewus van die stryd, maar ook van die 
wonder van die opstanding. Met die eerste 
teken van die nuwe dag, tradisioneel die 
eerste hanekraai (later het dit sonsopkoms 
geword), breek die vreugde van die 
oorwinning plotseling deur met die aansteek 
van die Paasligte of kerse, die bediening van 
die doop en bevestiging van nuwe lidmate.

Simbole, rituele en gebruike in 
wêreldwyd gedurende Paastyd
 
Ons word oorweldig deur die wonder van 
die opstanding. Ons nugterheid en 
beredeneerdheid word getemper deur die 
feestelikheid. Hierdie dramatiese oomblikke 
word op baie maniere gesimboliseer:
 
Die sentrale simbool van Paasfees en die tyd 
daarna is lig wat deurbreek. Die opkomende 

son herinner ons elke dag aan Christus se 
oorwinning oor die dood.
 
In die tyd van die opstanding is musiek 
weer baie belangrik. Die vreugde oor die 
opstanding is so groot dat dit ons laat 
oorgaan in lofprysing.
 
Hoewel die Paaseier 'n kommersiële 
Paassimbool geword het, is die bedoeling 
van die versierde eiers om ons aan nuwe 
lewe te herinner.
 
 In kontras met die vas van Lydenstyd, word 
die oorwinning in Paastyd en veral met 
Paasfees gevier deur allerlei lekkernye te 
geniet.
 
Die oorwinning is nie 'n private 
aangeleentheid nie, maar ook 'n openbare 
saak. Daarom is die gebruik om in hierdie 
tyd 'n optog in die strate te hou met musiek 
en simbole. Lofliedere en trompetgeskal is 
in kontras met die stilte van die vorige dag. 
Ons herinner mekaar op heirdie dag met die 
volgende woorde aan die grootste van alle 
dramas: die Heer het opgestaan, die Heer 
het waarlik opgestaan.
 
In Paastyd word nuwe lewe gevier. Daarom 
is dit gebruiklik om in sommige kerke in 

hierdie tyd die doop te bedien en nuwe 
lidmate te bevestig in gemeentes. Vir ons 
wat gedoop is en reeds lidmate is, is dit 'n 
tyd van hertoewyding. Ons identifiseer 
opnuut met die drama van nuwe lewe uit die 
dood. Die reis het begin by die sondebesef 
en selfondersoek van As-Woensdag en 
eindig by die vuur van Pinkster. In die 
paastyd berei ons dus ook voor om dir 
uitstorting van die Heilige Gees te vier.
 
By ons aan die Suidpunt van Afrika is dit 
herfs - dit word stadigaan weer winter. Dit 
lyk of die bome sterf as hulle die goue blare 
afgooi. Vir ons kan die natuur nou eerder 
wys presies hoe diep ons geval het en hoe 
dood ons was. Dan kan ons vreugde soveel 
groter wees as ons daaraan dink dat Jesus 
die dood vir ons oorwin het deur op te staan 
uit die graf.
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