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OPENING 

 

Openingszang – Wachtend op wie – nr. 1009 

 

Groet 

 

Stilte 

 

Gebed 

 

Lied – Altijd aanwezige – nr. 1003 

 

Een kruik met olie wordt op tafel geplaatst 

 

Evangelie – Marcus 14, 1 - 11 

 

 1 Twee dagen later is het Pesach, 

      de dagen van het ongedesemde brood. 

 De hogepriesters en schriftgeleerden zijn op zoek 

 hoe ze Jezus met een list in handen kunnen krijgen, 

      om hem te doden. 

 2   Ze zeggen: Niet op het feest zelf, 

      want dan ontstaat er beroering onder het volk. 

 

 3   Hij is in Bethanie te gast bij Simon, de melaatse. 

 Terwijl hij aanligt aan de maaltijd 

      komt er een vrouw met een albasten kruik  

 vol kostbare echte nardusolie; 

      zij breekt de kruik en giet hem leeg over zijn hoofd. 

 4   Er zijn er die geërgerd tegen elkaar zeggen: 

      Waar is dat goed voor? Zo'n verkwisting! 

 5   Ze had die olie kunnen verkopen voor meer dan driehonderd dinars 

 

 

 

 



 

 

 

 

      en met het geld had zij een goed werk kunnen doen aan de armen! 

 Ze maken haar heftige verwijten. 

 6   Maar Jezus zegt tegen hen: Láát haar!- 

      waarom vallen jullie haar lastig? 

      Zij heeft een goed werk aan mij gedaan. 

 7   Armen heb je altijd bij je, 

      wanneer je wilt, kun je hen goed doen, 

      maar mij heb je niet altijd!- 

 8   Zij heeft gedaan wat zij kon. 

      Zij heeft bij voorbaat mijn lichaam gezalfd 

      voor de begrafenis. 

 9   Voorwaar, ik zeg jullie:  

 overal waar het goede nieuws wordt verkondigd, 

      in heel de wereld,  

 zal ook verteld worden 

      wat zij gedaan heeft, om haar te gedenken. 

10  Judas Iskariot, een van de twaalf, 

      loopt weg naar de hogepriesters om hem over te leveren. 

11  Die zijn daarmee heel gelukkig 

     en beloven hem met zilver te lonen. 

      En hij zoekt naar het geschikte moment  

 om hem over te leveren 

 

Stilte – piano meditatief 

 

Meditatie 

 

Lied – Tussen de tijd – nr. 968 

 

Een kruik water en een schaal  worden op tafel geplaatst. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Evangelie – Marcus 14, 12 – 26 

 

12  Op de eerste dag van het ongedesemde brood, 

 wanneer het paaslam geslacht wordt,  

zeggen zijn leerlingen tegen Hem: 

 waar wilt U dat wij heen gaan om alles gereed te maken, 

      zodat u het paasmaal kunt houden? 

13  Dan stuurt Hij twee van zijn leerlingen uit met de opdracht:  

 ga de Stad in, daar zul je een man tegen komen, 

die een kruik water draagt, volg hem. 

14  Waar hij binnen gaat, zeg je tegen de heer van dat huis: 

      De Rabbi laat vragen: waar is het gastenverblijf,  

      waar Ik met mijn leerlingen het paasmaal kan eten? 

15  Dan wijst de man je een bovenzaal, 

      ruim, ingericht om maaltijd te houden, van alles voorzien. 

      Breng het daar voor ons in gereedheid. 

16  De leerlingen gaan op weg. 

      Zij komen de Stad binnen en bevinden het, zoals Hij gezegd heeft. 

      En zij maken het paasmaal gereed. 

 

17  Als het avond is, komt Hijzelf, vergezeld van de Twaalf. 

18  Als zij aanliggen en de maaltijd begonnen is, zegt Jezus:  

Amen, zeg Ik jullie, een van jullie, die hier met mij eet, zal Mij overleveren. 

19  Zij beginnen, verslagen, stuk voor stuk te zeggen:  

Ik toch niet?! 

20  Maar Hij antwoordt:  

een van de Twaalf, die met Mij indoopt in de schotel. 

21  Want: de Mensenzoon gaat van hier zoals over Hem geschreven staat, 

      maar wee de mens door wie  de Mensenzoon wordt overgeleverd. 

      Het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was, die mens... 

  

 

 

 



 

 

 

22  Terwijl zij maaltijd houden, 

      neemt Jezus een brood spreekt de zegen uit en breekt het 

      en reikt het hun toe en zegt: 

      Neemt dit, dit is mijn lichaam. 

23  En Hij neemt ook de beker 

      spreekt het dankgebed uit en geeft hem door 

      en zij drinken er allen uit. 

24  Hij zegt tot hen: Dit is mijn bloed, 

      bloed van het verbond, dat wordt vergoten voor de velen. 

25  voorwaar, ik zeg jullie: ik zal nooit meer drinken 

      van de vrucht van de wijnstok tot die dag komt, 

      waarop ik hem nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. 

26  Zij zingen de lofpsalmen en gaan de Stad uit, 

      naar de Olijfberg. 

 

Stilte – piano meditatief 

 

Meditatie 

 

Lied – Gij die niemand naar de ogen ziet – nr. 1026 

 

GEBEDEN 

 

Voorbede 

Tijdens de voorbede klinkt meditatief het Ubi Caritas van Durufle. 

Ieder wordt uitgenodigd een voorbede te schrijven,  

die naar voren te brengen en te leggen in de schaal op de tafel. 

Tijdens het bidden van de voorbede zingen we als acclamatie Ubi Caritas. 

 
 

 

 



 

 

 

Onze Vader 

Onze Vader,  

die in de hemel zijt  

uw Naam worde geheiligd  

uw koninkrijk kome  

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel  

geef ons heden ons dagelijks brood  

en vergeef ons onze schulden  

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven  

en leid ons niet in verzoeking  

maar verlos ons van de boze  

want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen. 

 

Lied – Luthers avondgebed – nr. 1018 

 

Slottekst – Marcus, 14, 26 – 34 

 

26  Zij zingen de lofpsalmen 

      en gaan de Stad uit  

naar de Olijfberg. 

 

27  Dan zegt Jezus tot hen: 

      Jullie zullen allemaal ten val gebracht worden. 

      Want er staat geschreven:  

zal ik de herder slaan 

      dan zullen ook de schapen worden verstrooid. 

28  Echter, nadat ik ben opgestaan   

      zal ik voor jullie voorgaan naar Galilea. 

29  Petrus echter verzekert hem:  

 al zullen ook allen ten val gebracht worden,  

ik echt niet. 

 

 

 



 

 

 

30  Dan zegt  Jezus tot hem:  

voorwaar, ik zeg je dat jij heden,  

      in deze nacht, 

      voordat de haan twee keer kraait 

      mij drie keer zult verloochenen. 

31  Maar hij verklaart met des te meer nadruk: 

      Al moet ik samen met u sterven, 

      ik zal u nooit verloochenen! 

      En zo spreken ook alle anderen. 

 

32  Ze komen bij een landgoed  

met de naam Getsémane, 

      en hij zegt tegen zijn leerlingen:  

gaan jullie hier zitten  

      en wacht, totdat ik heb gebeden.  

33  Hij neemt Petrus, Jacobus  

en Johannes met zich mee. 

      En ineens overvalt het hem 

      en hij wordt zeer beangst 

34  en hij zegt tegen hen:  

mijn ziel is diepbedroefd,  

ten dode toe. 

      Blijf hier en blijf waken. 

 

 

 

In stilte gaan we van hier; 

Bij het verlaten van de kerk kan ieder een voorbede 

uit de schaal meenemen ter overweging en gebed. 

 

 


