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Welkom 

  

De kaarsen worden aangestoken. 

 

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. 

 

  Allen gaan staan. 

 

Bemoediging 

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer. 

a:   Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

A: en niet laat varen de werken van Zijn handen  

 

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap 

van de Heilige Geest, Amen. 

 

  Allen gaan zitten 



 

Inleiding op de dienst.  

 

Gebed om ontferming 

bidden wij U: 

v. Heer, ontferm u over ons, 

a. Heer, ontferm u over ons 

v. Christus, ontferm u over ons, 

a. Christus, ontferm u over ons 

v. Heer, ontferm u over ons, 

a. Heer, ontferm u over ons. 

Amen 

 

 Lezing    Exodus 12, 1 – 11. 

 

De HEER zei tegen Mozes en Aäron, nog in Egypte:  ‘Voortaan moet deze maand bij jullie de eerste 

maand van het jaar zijn. Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël: “Op de tiende van deze maand 

moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen, elk gezin één.  Gezinnen die te klein zijn om een 

heel dier te eten, nemen er samen met hun naaste buren een, rekening houdend met het aantal 

personen en met wat ieder nodig heeft.  Het mag het jong van een schaap zijn of het jong van 

een geit, als het maar een mannelijk dier van één jaar oud is zonder enig gebrek.  Houd dat apart tot 

de veertiende van deze maand; die dag moet de voltallige gemeenschap van Israël de dieren in de 

avondschemer slachten.  Het bloed moeten jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt, aan de 

beide deurposten en aan de bovendorpel strijken. Rooster het vlees en eet het nog diezelfde nacht, 

met ongedesemd brood en bittere kruiden.  Het dier mag niet halfgaar of gekookt worden gegeten, 

maar uitsluitend geroosterd, en in zijn geheel: met kop, poten en ingewanden. Zorg dat er de 

volgende morgen niets meer van over is. Mocht er toch iets overblijven, dan moet je dat verbranden. 

Zo moeten jullie het eten: met je gordel om, je sandalen aan en je staf in de hand, in grote haast. Dit 

is een maaltijd ter ere van de HEER, het pesachmaal.  

l. Dit is het woord van de Heer. 

a. Wij danken God. 

 

Orgelspel  126 

Lezing Marcus 14, 12 – 26. 

 

Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood, wanneer het pesachlam wordt 
geslacht, zeiden zijn leerlingen tegen hem: ‘Waar wilt u dat wij voorbereidingen gaan treffen zodat u 
het pesachmaal kunt eten?’ Hij stuurde twee van zijn leerlingen op pad en zei tegen hen: ‘Ga naar de 
stad. Daar zal een man die een kruik water draagt jullie tegemoet komen; volg hem, en wanneer hij 
ergens binnengaat, moeten jullie tegen de heer des huizes zeggen: “De meester vraagt: ‘Waar is het 
gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?’” Hij zal jullie een grote 
bovenzaal wijzen, die al is ingericht en waar alles gereedstaat; maak daar het pesachmaal voor ons 
klaar.’ De leerlingen vertrokken naar de stad, en alles gebeurde zoals hij gezegd had, en ze bereidden 
het pesachmaal. Toen de avond was gevallen, kwam hij met de twaalf. Terwijl ze aanlagen voor de 
maaltijd, zei Jezus: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie, die met mij eet, zal mij uitleveren.’ Ze werden 



bedroefd en vroegen een voor een aan hem: ‘Ik ben het toch niet?’ Maar hij zei tegen hen: ‘Het is 
een van jullie twaalf, die met mij uit dezelfde kom eet. Want de 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.’ Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed 
uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’  
En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker, en allen dronken eruit.  
Hij zei tegen hen: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt. Ik 
verzeker jullie: ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er 
opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God.’ Nadat ze de lofzang hadden gezongen, 
vertrokken ze naar de Olijfberg.  
 

l. Lof zij U Christus; 

a. In eeuwigheid. Amen 

 

Orgelspel  566 

 

Verkondiging 

 

Orgelspel       391 

 

Voorbede 

 

Deze avond is anders dan andere avonden.  

Deze avond bevrijdt U uw volk opnieuw 

uit een gebroken en onderworpen bestaan. 

Eet en drink, hebt U uw volk gezegd, 

maak je klaar voor de reis,  

nu gaat het gebeuren, de dagen van Pasen breken aan. 

ook wij maken ons klaar om Uw woord te ontvangen, 

dat ons door donker en licht, door dag en nacht 

begeleid op onze weg door het leven 

waarover uw Naam wordt uitgesproken: Ik zal er zijn. 

Voor allen die in het donker leven, 

mensen dichtbij ons, die ziek zijn, 

vermoeid of bezorgd, zo op zichzelf 

teruggeworpen, dat zij geen toekomst zien. 

Voor mensen verder weg, maar dichterbij dan wij vermoeden, 

voor wie de dag van vandaag geen voedsel heeft, 

die worden bedreigd door mateloos geweld, 

die niet onderweg zijn, maar op de vlucht, 

een reis zonder doel en zin. 

Voor onszelf, zoals wij zijn, op weg door het leven 

verbonden met elkaar in lief en leed 

met Jezus uw Zoon in ons midden, 

die de weg is naar U en ons de hoop geeft 

dat U met ons gaat en met deze wereld, kome wat komt. 



 

Tafelgebed 

 

De Heer zij met u allen. 

Zijn vrede zij met u. 

Laat uw hart vol vreugde zijn 

Ons hart gaat uit naar God de Heer 

Gezegend is God onze Heer, 

Hem zeggen wij dank. 

 

Orgelspel   117d (3x) Laudate omnes gentes  

 

Wij danken U, God, onze Schepper en Vader. 

Jezus, Messias, uw Zoon hebt U geroepen 

en in de wereld gezonden. 

Hij heeft zieken genezen en onze last licht gemaakt, 

Hij heeft bevrijding aangekondigd en vrede 

en uw Koninkrijk, uw bezielende leiding aangezegd 

aan iedereen die als wij daarnaar verlangen. 

Met hart en ziel heeft Hij zich aan deze wereld gegeven. 

Heel ons leven heeft Hij gedeeld, onze dood is Hij gestorven. 

Alles wat menselijk is heeft Hij doorstaan. 

Hij heeft ons laten zien hoe Hij ons liefheeft tot het uiterste toe. 

 

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, 

dat is deze nacht, 

heeft Hij het brood in zijn handen genomen. 

Hij heeft zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn Vader, 

Hij heeft U dank gezegd, 

het brood gebroken en het aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden: 

 Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u. 

 Doe dit om aan mij te blijven denken. 

 

Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit, en zei: 

 Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 

 dat voor u en voor allen wordt vergoten  

tot vergeving van zonden. 

Telkens als jullie uit deze beker drinken, 

zullen jullie aan mij denken  

 

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij zijn dood totdat Hij komt. 

 

Vol vertrouwen doen wij wat Hij heeft gedaan. 

Wij gedenken het lijden en sterven van uw Zoon. 

Hij die is opgestaan uit de dood, Hij is degene 

die naast U zit, uw rechterhand, Hij spreekt voor ons bij U. 



Wij zien uit naar de dag dat Hij weer komen gaat 

om recht te doen aan deze wereld, aan levenden en doden, 

de dag die U hebt vastgesteld en U alleen kent. 

 

Wij vragen U, zend uw heilige Geest over ons 

en geef aan deze aarde een nieuw gezicht. 

Laat uw Geest herstellen wat gebroken is, 

verzoenen wie verdeeld zijn 

en vrede brengen, die alleen van U komen kan, 

de vrede die machtiger is dan ons geweld. 

Beziel ons, God en maak ons één 

door uw Geest in naam van Jezus, uw Zoon. 

Heilig is uw Naam, God, onze Vader, 

door Hem en met Hem en in Hem, 

overal op aarde en in uw gemeente, 

dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid.  

Amen. 

 

Onze Vader 

 

Wij breken het brood en schenken de bekers. 

 

Orgelspel 408e 

 

Delen van brood en wijn 

Gebed 

 

De avondmaalstafel wordt leeggeruimd op de bloemschikking na. 

Tijdens het leegruimen: orgelspel: Blijf bij mij en waak hier bij mij. 

 

Slotlezing 

 

Marcus 14, 26 – 31. 

 

Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Jezus zei tegen hen: ‘Jullie 
zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen 
zullen uiteengedreven worden.” Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar 
Galilea.’ Petrus zei tegen hem: ‘Misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet!’ Jezus 
antwoordde: ‘Ik verzeker je: juist jij zult me vannacht, nog voor de haan tweemaal gekraaid heeft, 
driemaal verloochenen.’ Maar Petrus hield met grote stelligheid vol: ‘Al zou ik met u moeten sterven, 
ik zal u nooit verloochenen.’ Alle anderen zeiden iets dergelijks. 
 
Wij verlaten de kerk in stilte. 


