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We gaan vanavond met elkaar aan tafel en denken terug aan de laatste
maaltijd van Jezus en zijn vrienden in Jeruzalem. Zij gaan kort voor het grote
feest van Pesach aan tafel om de bevrijding uit Egypte te gedenken en
vieren. Maar het feest wil maar niet goed op gang komen. Er is een vreemde
spanning aan tafel als Jezus het brood en de beker wijn op zichzelf betrekt…
en er is gekissebis over de vraag wie de belangrijkste aan tafel is. Op tafel
gerechten met een symbolische betekenis. En we hebben ons eigen glas met
druivensap of wijn. Halverwege eten we een matse met charoset…

We zingen: “Nu is de dag ten einde”
(Lied 244: vers 1 en 3)

Bemoediging en gebed van toenadering:
v. Onze hulp is de Naam van de Liefdevolle,
a. die hemel en aarde gemaakt heeft.
v. Niet om te oordelen bent u gekomen, God,
maar om te zoeken wat verloren is
om te bevrijden wie in schuld en angst gevangen zijn,
om ons te redden als ons hart ons aanklaagt.
a. Neem ons, zoals wij hier aanwezig zijn,
met heel dat schuldige verleden van de wereld.
v. U bent toch groter dan ons hart,
de schepper van een nieuwe toekomst,
a. een God van liefde tot in eeuwigheid. Amen.

Woord van welkom; over Pesach…
Lezing: Exodus: 12:1-3 & 6-14
De Eeuwige 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. 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 Eeuwige, het pesachmaal. Ik zal die nacht rondgaan
door Egypte, en ik zal daar alle eerstgeborenen doden, zowel van de mensen als van het vee, en ik
zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik ben de Eeuwige. Maar jullie zal ik
voorbijgaan: aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen, en door dat merkteken zal de dodelijke
plaag waarmee ik Egypte straf, jullie niet treffen. Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn, die je
moet vieren als een feest ter ere van de Eeuwige. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht, alle
komende generaties moeten die dag vieren.

We zingen: “Dat wij onszelf gewonnen geven”
(Lied 816: vers 1 t/m 4)

Over Pesach, vervolg. Een voorjaarsfeest,
verbonden met de uittocht. Op tafel:
de matse, de peterselie,
de bittere kruiden en de charoset.
We zingen: “O Heer, uw onweerstaanbaar woord”
(Lied 723: vers 2)
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De eerste van de vier bekers: de beker der bevrijding
v: ……We beginnen met de eerste beker en denken aan de woorden:
Ik ben de Eeuwige; Ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden.
a: Wij danken u, Koning van de wereld,
u die gemaakt hebt de vrucht van de wijnstok.

We drinken…
Korte inleiding op het evangelie; lezing: Lucas 22:7-13
Het was de eerste dag van het Paasfeest. Op die dag moeten Joden een lam slachten voor de
paasmaaltijd. Jezus stuurde Petrus en Johannes op weg. Hij zei: ‘Ga de paasmaaltijd klaarmaken,
zodat we vanavond kunnen eten.’ Petrus en Johannes vroegen: ‘Waar zullen we dat doen?’ Jezus
antwoordde: ‘Ga naar de stad. Daar zul je een man tegenkomen die een kruik met water draagt.
Loop achter hem aan totdat hij ergens naar binnen gaat. Zeg dan tegen de eigenaar van dat huis:
‘Onze meester vraagt waar hij met zijn leerlingen de paasmaaltijd kan vieren.’ Dan zal die man
jullie naar boven brengen. Daar is een grote eetkamer. En daar moeten jullie de maaltijd klaarmaken.’ De leerlingen gingen naar de stad. Alles ging precies zoals Jezus gezegd had. En ze
maakten de paasmaaltijd klaar.

We zingen: “Jezus kom in ons midden” (vers 1 t/m 3)

Refrein
2. Jij bent de weg en de waarheid, het leven,
alles in jou wijst de weg naar God.
Refrein
3. Jij bent de liefde, het licht van de wereld,
ja zelfs het donker is licht door jou.
Refrein
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Lezing: Lucas 22:14-19
Toen het zover was, ging Jezus samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen
hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden
aanbreekt. Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft
gevonden in het koninkrijk van God.’ Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze
beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer drinken van de
vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’ En hij nam een brood, sprak het
dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven
wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’

We zingen: “Op de avond, toen de uittocht uit Egypte”
(Lied 395: vers 1 en 2)

Er is nu een korte maaltijd. Zo doen we recht aan het maaltijdkarakter van de Paasmaaltijd van Jezus en zijn leerlingen.
Iedereen kan proeven van de appelsalade (charoset) op een
matse.

MAALTIJD
We zingen na de maaltijd: “Jezus kom in ons midden” (vers 4 en 5)

4. Jij

bent het brood

wij

zijn be-gaan

dat ons leert

met wie

om

te de - len,

hon - ger

heeft.

Refrein
5. Jij bent de wijnstok, geworteld in God,
wij dragen vrucht als wij blijven in jou.
Refrein

Lucas 22:19
En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn
lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’
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Nu wij die laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen gedenken, doen wij hetzelfde, we
breken het brood, geven het aan elkaar door en worden zo tot één lichaam…
Lucas 22:20
Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het
nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.

De derde van de vier bekers: de beker der verlossing
v. Laten we God danken die gezegd heeft:
Met opgeheven arm zal Ik jullie verlossen en Jezus danken
die bij de derde beker sprak over het geven van zijn leven.
a. Wij danken u, God, om uw zoon Jezus.
Hij is de wijn van ons leven.

We zingen: “Op die avond, toen de beker”
(Lied 395: vers 3)

Lezing: Lucas 22:21-34
Maar weet wel dat degene die mij zal uitleveren samen met mij aan deze tafel aanligt. Want de
Mensenzoon moet heengaan zoals het voor hem bepaald is, maar wee de mens die hem zal
uitleveren.’ Ze vroegen zich onder elkaar af wie van hen zoiets zou kunnen doen. Toen ontstond er
onder hen onenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Jezus zei tegen hen: ‘Vorsten
oefenen heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken, en wie macht heeft laat zich
weldoener noemen. Laat dat bij jullie niet zo zijn! De belangrijkste van jullie moet de minste worden
en de leider de dienaar. Want wie is belangrijker, degene die aanligt om te eten of degene die
bedient? Is het niet degene die aanligt? Maar ik ben in jullie midden als iemand die dient. Jullie zijn
in al mijn beproevingen steeds bij mij gebleven. Ik bestem jullie voor het koningschap zoals mijn
Vader mij voor het koningschap bestemd heeft: jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan
mijn tafel, en zetelen op een troon om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël. Simon,
Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik
heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen,
moet jij je broeders sterken.’ Simon antwoordde: ‘Heer, ik ben zelfs bereid om met u de gevangenis
in te gaan en te sterven.’ Maar Jezus zei: ‘Ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien
voordat je driemaal geloochend hebt dat je mij kent.’

We zingen: “Ubi caritas et amor”
(Lied 568a enkele malen herhalen)

Lucas 22:39-46
Jezus vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden hem. Toen hij
daar was aangekomen, zei hij tegen hen: ‘Bid dat jullie niet in beproeving komen.’ En hij liep bij hen
weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad: ‘Vader, als u
het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.’
Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door
doodsangst, maar bleef bidden; zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond.
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Toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap
waren gevallen, en hij zei tegen hen: ‘Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen.

Slotlied (staande): “Gedenken wij dankbaar”
(vers 1 t/m 4; t. H.Oosterhuis; m. A. Valerius)

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 alles slaaf is geweest.
4. Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam
als graan in de aarde gestorven zijt.
Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam,
van harte maak tot wederdienst ons bereid.

Woorden van zegen
v. Die met ons deelt het brood als onder vrienden
a. gezegend uw Naam!
v. Die ons hier voedt met het licht van de liefde:
a. gezegend uw Naam!
v. Die ons verzadigt met het visioen van vrede:
a. gezegend uw Naam!
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Inzameling van de gaven na afloop van de dienst.
U/jij kunt met elkaar/anderen spreken over een bestemming voor de bloemen op tafel…

Medewerking van:
Voorbereidingsgroep en kosters
Ouderling: Carla Verwoerd
Diakenen: Roeltje Mentink & Selma van Ee
Voorganger: ds. Gert Jan de Bruin
Muziek:
Leo Kramer & Mirthe Kamphuis
Voorlezers: Marco van Leeuwen & Stijn Legerstee

7

