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VOORBEREIDING 
 
Welkom  
 
Stilte 
 
Bemoediging en groet  
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A. Die hemel en aarde gemaakt heef. 
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A. en niet loslaat wat Zijn hand gemaakt heeft. 
 
V. De Heer zij met u! 
 
A.  
 
 
 
Lied 116: 1, 2 en 4 

 
 
2. 
Toen de benauwdheid dreigend op mij viel 
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, 
heb ik de naam des Heren aangeroepen 
en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel. 
 
4. 
O God, mijn God, die van de dood mij redt, 
mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren 
mag ik weer vrij in ’s levens land verkeren, 
geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet. 
 
Kyriegebed met gezongen acclamatie lied 367d 

 
 
 

Glorialied 302:1 en 2 

 
 
2. 
U, Vader, U aanbidden wij, 
wij zingen U ter ere; 
onwrikbaar staat uw heerschappij, 
voorgoed zult Gij regeren. 
Gij hebt onmetelijke macht, 
uw wil wordt onverwijld volbracht. 
Die Heer is onze koning. 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Schriftlezing Exodus 12:1-2, 21-28 
1De HEER zei tegen Mozes en Aäron, nog 
in Egypte: 2‘Voortaan moet deze maand bij jullie de 
eerste maand van het jaar zijn.  
 
21Toen riep Mozes de oudsten van Israël bij elkaar. 
‘Elke familie moet een lam of een bokje kiezen,’ zei hij, 
‘en dat moet worden geslacht als pesachoffer. 22Laat 
ieder daarna een bos majoraantakken nemen, die in 
de schaal met bloed dopen en het bloed aan de 
bovendorpel en aan de beide deurposten strijken. Ga 
dan tot de morgen de deur niet uit, 23want 
de HEER zal door Egypte heen gaan om het te 
straffen. Maar ziet hij bij een deur bloed aan de 
bovendorpel en aan de posten, dan zal hij die deur 
voorbijgaan, hij zal de doodsengel geen toestemming 
geven om uw huizen binnen te gaan en u te 
treffen. 24Dit voorschrift blijft voor u en 
uw kinderen voor altijd van kracht. 25Ook als u 
eenmaal in het land bent dat de HEER u zal geven, 
zoals hij heeft beloofd, moet u dit gebruik in ere 
houden. 26En als uw kinderen dan vragen: “Wat 
betekent dit gebruik?” 27antwoord dan: “Wij brengen 
de HEER een pesachoffer omdat hij de huizen van de 
Israëlieten voorbij is gegaan toen hij 
de Egyptenaren strafte; ons heeft hij gespaard.”’ Toen 
knielden de Israëlieten en bogen ze zich diep 
neer, 28en ze deden wat 
de HEER aan Mozes en Aäron had bevolen. 
 
 
 



Lied 395  

 
 
2. 
Op die avond van het paasfeest 
heeft Hijzelf ons uitgelegd, 
dat het brood ons werd gegeven 
als een teken van zijn leven, 
dat Hij uitdeelt aan zijn mensen, 
dat heeft Hij gezegd. 
 
4. 
Op die maaltijd van het paasfeest, 
op de avond voor zijn dood 
zei Hij: zelf zal Ik er bij zijn 
op het feest waar jullie vrij zijn, 
op de maaltijd die God aanricht, 
en dat feest wordt groot! 
 
Schriftlezing Matteüs 26:17-30 
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.’ 
26Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het 
zegengebed uit, brak het brooden gaf 
de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is 
mijn lichaam.’ 27En hij nam een beker, sprak het 
dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: 
‘Drink allen hieruit, 28dit is mijn bloed, het bloed van 
het verbond, dat voor velen wordt vergoten 
tot vergeving van zonden. 29Ik 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.’ 30Nadat ze de lofzang hadden gezongen, 
vertrokken ze naar de Olijfberg. 
 
‘Wo, wo’ uit de Matthaüs Passion van J.S. Bach 
Wo, wo, wo willst du, daß wir bereiten das Osterlamm 
zu essen 

Waar wilt u dat wij voorbereidingen treffen 
zodat u het pesachmaal kunt eten? 

 
Verkondiging 
 
Gezongen Tafelgebed ‘Gij die weet’ (Tekst: Huub 
Oosterhuis, muziek Bernard Huijbers) 

 

V:  Gij die ons denken peilt, en ieder woord naar 
waarheid schat,  

 en wat onzegbaar is onmiddellijk verstaat, 
C: Gij toetst ons hart, en Gij zijt groter dan ons hart; 
 op elk van ons houdt Gij uw oog gericht; 
 en niemand, of hij heeft een naam bij U, 
V: en niemand valt, of hij valt in uw handen, 
 en niemand leeft, of hij leeft naar U toe. 



 

V: En niemand die de dood is ingegaan 
 keerde ooit terug, om ons van U te groeten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C: Maar soms herinneren wij ons een naam, 
 een oud verhaal dat ons is doorverteld, 
 over een mens die vol was van uw kracht, 
 Jezus van Nazareth, een jodenman; 
 

  
 
 

 

 
 
V: Hij was, zoals wij zouden willen zijn: 

een mens van God, een vriend, een licht; een 
herder die niet ten eigen bate heeft geleefd, 

 en niet vergeefs, onvruchtbaar, is gestorven; 
C: die in de laatste nacht dat Hij nog leefde, 
 het brood gebroken heeft en uitgedeeld, 
 en heeft gezegd: neemt, eet, dit is mijn lichaam, 
 zo zult gij doen, tot mijn gedachtenis. 

 
V: Tot zijn gedachtenis nemen wij daarom 
 dit brood, en breken het voor elkaar: 
C: om goed te weten wat ons te wachten staat, 
 als wij léven, Hem achterna. 
V: Hij was zoals wij zouden willen zijn: 

een mens van God, een vriend, een licht; een 
herder die niet ten eigen bate heeft geleefd, 

 en niet vergeefs, onvruchtbaar, is gestorven; 
C: die in de laatste nacht dat Hij nog leefde, 
 het brood gebroken heeft en uitgedeeld, 
 en heeft gezegd: neemt, eet, dit is mijn lichaam, 
 zo zult gij doen, tot mijn gedachtenis. 
 

 
 
 



 
 
V: Tot zijn gedachtenis nemen wij daarom 
 dit brood, en breken het voor elkaar: 
C: om goed te weten wat ons te wachten staat, 
 als wij léven, Hem achterna. 

 
Lied ‘Als wij weer het brood gaan breken’ 

 
 
2. 
Als wij van de feestwijn drinken 
die Gij, Heer, ons geeft: 
leer ons dan om te gedenken 
wie een lege beker heeft. 

3. 
Als wij samen in de kring staan 
om wat Gij ons geeft: 
leer ons dan om vast te houden 
wie geen hand in handen heeft. 
 
4. 
Als wij weer de lofzang zingen 
om wat Gij ons geeft: 
leer ons dan voor hem te roepen 
die geen stem meer over heeft. 
 
5. 
Als wij zo de toekomst vieren 
die Gij, Heer, ons geeft: 
leer ons dan vandaag te zorgen 
voor wie zelfs geen morgen heeft. 
 
Voorbeden. Na de zin ‘zo bidden wij u zingend…’ 
bidden wij allen lied 368f 

 
 
Stil Gebed 
 
Gezongen Onze Vader zetting van Rimsky-Korsakov 
(door de zangers in de kerk) 
 
Slotlied ‘Behoed en bewaar Jij ons’

2.  
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
wees met ons in al het lijden. 
Wees warmte en licht, 
een mens’lijk gezicht 
nabij ons in donk’re tijden. 
 
3.  
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
en geef geloof en vertrouwen; 
een vlam, die niet dooft, 
in vrede gelooft. 
Geef dat wij daar zelf aan bouwen. 
 
 
 
 
 
 



4.  
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
omgeef Jij ons met jouw zegen. 
Wil in de woestijn 
een bron voor ons zijn 
en zet ons op nieuwe wegen. 
 
We eindigen in stilte en vervolgen de dienst morgen. 
 


