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Welkom en mededelingen  
  
Zingen: NLB/ Psalm  67: 1 
1 God zij ons gunstig en genadig. 
Hij schenke ons ’t gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht: 
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend’, 
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen 
van uw heil erkent. 
 
Stil gebed, aanvangswoord en groet 
Inleidende woorden 
 
Evangelisch lied 285: 1, 2 en 3   
1 Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, 
zijn leven, zijn dood en verrijzenis; 
en dat wij oprecht ons tot Jezus bekeren, 
die onze God en leidsman ten leven is. 
 
2 Hoe hadden wij onze bestemming vernomen, 
was Jezus de weg niet ten einde gegaan. 
Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen 
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan. 
 
3 Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven, 
had Hij ons de liefde niet voorgeleefd, 
die tot de dood zich prijs heeft willen geven, 
die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest. 



Gebed  
 
Lezingen: 
Matteüs 26: 17- 25 Voorbereidingen voor het Pesachmaal  
17Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood kwamen de 
leerlingen naar Jezus toe en vroegen: ‘Waar wilt u dat wij voorbereidingen 
treffen zodat u het pesachmaal kunt eten?’ 18Hij zei: ‘Ga naar de stad en zeg 
tegen de persoon die jullie bekend is: “De meester zegt: ‘Mijn tijd is nabij, bij 
jou wil ik met mijn leerlingen het pesachmaal gebruiken.’ 19De leerlingen 
deden wat Jezus hun had opgedragen en bereidden het pesachmaal. 
20Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de twaalf aan voor de 
maaltijd. 21Onder het eten zei hij tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie 
zal mij uitleveren.’ 22Dit bedroefde hen zeer, en de een na de ander vroegen ze 
hem: ‘Ik toch niet, Heer?’ 23Hij antwoordde: ‘Hij die samen met mij zijn brood 
in de kom doopte, die zal mij uitleveren. 24De Mensenzoon zal heengaan zoals 
over hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon 
uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren 
was.’ 25Toen zei Judas, die hem zou uitleveren: ‘Ik ben het toch niet, rabbi?’ 
Jezus antwoordde: ‘Jij zegt het.’ 
 
Matteüs 26: 26- 30 Mijn lichaam en bloed 
Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het 
brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn 
lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker 
met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het 
verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: 
vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag 
komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn 
Vader.’ Nadat ze de lofzang hadden gezongen vertrokken ze naar de Olijfberg. 
 
Liedboek 558: 1, 4 en 5 
1 Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen ’t recht van God, 
Kyrie eleison. 
 

4 Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 
om de beker die Gij reikt, 
om de woorden die Gij spreekt, 
Kyrie eleison. 

5 Here, om uw bloedig zweet, 
als Ge alleen de wijnpers treedt, 
om de kelk vol bitter leed, 
Kyrie eleison. 



Verkondiging: `de laatste maaltijd onze eerste` 
 
Moment van verstilling-  
we luisteren naar orgelmuziek  via youtube  ‘Bach – Erbarme dich’        
 
Dank- en voorbeden  
 
Liedboek 575: 1 en 3   
1 Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

3 Die gewillig waart ten dode, 
in het duister van de pijn 
U ten offer hebt geboden, 
hoe verlaten moest Gij zijn, 
troosteloos aan ’t kruis gehangen 
opdat wij uw troost ontvangen. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

 
Overweging bij de Maaltijd 
Hij heeft ons aangekeken. De een na de ander. Telkens bleven zijn ogen even 
hangen op elk van onze gezichten. En zoals wij iedere trek rond zijn mond, elke 
rimpel om zijn ogen kenden, zo kende hij die van ons. We kennen elkaar al zo 
lang. Maar hij keek verder. Dieper dan de oppervlakte reikte zijn blik en elk van 
ons was alleen met zijn gedachten. Wat denkt hij? Hoe zou hij me noemen? 
Dwaas, verrader, lafaard, zwakkeling, mislukkeling? En toen hij de ronde met 
zijn blik gedaan had, ontkende hij de namen die wij onszelf in zijn ogen gegeven 
hadden niet maar voluit, maar royaal gemeend zei hij: ik hou van je. 
En nu ik me dit herinner zou ik het een avond lang, een leven lang willen 
herhalen: Ik hou van je. Ik hou van je. Om het uiteindelijk te kunnen geloven.        
(tekst uit: Een reisgids voor de Goede Week, blz 38) 
 
Als Geloofsbelijdenis  Evang. Lied 289   
1 Ik geloof in God de Vader 
die een bron van vreugde is, 
louter goedheid en genade, 
licht in onze duisternis. 
Hij, de Koning van de kosmos, 
- het gesternte zingt zijn eer -  
heeft uit liefde mij geschapen 
en tot liefde keer ik weer. 
 



2 Ik geloof in Jezus Christus 
die voor ons ter wereld kwam. 
Zoon van God en Zoon des Mensen 
goede Herder, Offerlam. 
Door te lijden en te sterven 
- groot is het geheimenis - 
schenkt Hij mij het eeuwig leven, 
dat uit God en tot God is. 
 

3 Ik geloof dat mijn Verlosser 
door de dood is heengegaan 
en op Pasen -  God zij glorie -  
uit het graf is opgestaan. 
Door het brood - dit is mijn lichaam -  
door de wijn - dit is mijn bloed -  
geeft de Vredevorst mij vrede, 
maakt Hij alle dingen goed. 

Tafelgebed 
     Halleluja, eeuwig dank en ere, lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
     wordt op aard en in de hemel, Here, voor uw liefd` U toegebracht. 
     Vader, sla ons steeds in liefde gade; Zoon des Vaders,  
     schenk ons uw genade; uw gemeenschap, Geest van God,  
     amen, zij ons eeuwig lot.  
 
Het gebed om de Heilige Geest 
Geef ons, Heer, uw eigen Geest en maak dat wij met het brood Jezus 
ontvangen met hand en mond en hart; maak dat wij, de beker aan onze lippen, 
de kus van uw liefde ontvangen. 
Laat met de spijs en de drank het offer van zijn leven in ons overgaan en 
groeien en vrucht dragen, zodat Hij in ons leeft en wij elkaar herkennen als 
kinderen van U in Jezus' naam, om Uw gang te gaan, om het nieuwe leven te 
beleven van de vrede op aarde, uw vrede die de aarde vernieuwt en uw 
schepping heelt. Amen 
 
Vredegroet    - we luisteren naar het Taize-lied: Eat this bread       

 
Eat this Bread, drink this Cup. 
Come to Me and never be hungry. 
Eat this Bread, drink this Cup. 
Trust in Me and you wkll not thirst. 
I am the Bread of Life, 
the true Bread sent from the Father. 
 
Eat this Bread... 
Your ancestors ate manna in the desert, 
but this is the Bread come down from heaven. 
 



 
Eat My flesh and drink My blood 
and I will raise you up on the last day. 
 
Eat this Bread... 
 
Anyone who eats this Bread will live forever. 
 
Eat this Bread... 

 
 
Gemeenschap van brood en wijn 
 
Dankzegging   
 
NLB 575: 1 en 6   
1 Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 

6 Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

 
 
Lezing Mattheus 26 vers 30 -35 
Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. 
Onderweg zei Jezus tegen hen: Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, 
want er staat geschreven: Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde 
zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik 
jullie voorgaan naar Galilea.  
Petrus zei daarop tegen hem: Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit! Jezus 
antwoordde hem: Ik verzeker je: deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid 
heeft, mij driemaal verloochenen. Petrus zei: Al zou ik met u  moeten sterven, 
verloochenen zal ik u nooit. Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij. 
 
Slotwoord- zegen 
 


