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Orgelspel 

 

Groet  

 

Lied: Een mens te zijn op aarde (t. Willem Barnard, m. 

Straatburg 1545; GvL 432 / LB 538)  

 

1.Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 

is leven van genade buiten de eeuwigheid, 

is leven van de woorden die opgeschreven staan 

en net als Jezus worden die ’t ons heeft voorgedaan. 

 

4. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 

dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt: 

de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan, 

dat is op deze aarde de duivel wederstaan. 

 

Gebed  

 

Uit de profetie van Bonhoeffer: Christen en heiden  

(Dietrich Bonhoeffer, juli 1944) 

 

Mensen gaan naar God in hun nood,  

smeken om hulp, vragen om brood en geluk,  

verlossing van ziekte, schuld en de dood.  

Zo doen ze allen, christen of heiden. 

 

Mensen gaan naar God in zijn nood,  

vinden hem dakloos, verarmd en veracht,  

verzwolgen door zonde, zwakte en dood. 

Christenen staan bij God in zijn lijden. 

 

Naar alle mensen gaat God in hun nood, 

verzadigt hun lichaam en ziel met zijn brood, 

sterft voor christen en heiden de dood aan het kruis  

en beiden vergeeft hij. 

 

Lied: Psalm 16 (t. Kees Kok, m. Bernard Huijbers; 

Gezangen voor Liturgie 16-I) 

 

God bewaar mij als ik mijn toevlucht bij u zoek. 

Refrein: Die ik mijn Heer noem staat mij voor ogen, 

Ik wankel niet, zijn hand houdt mij vast. 

 

Ik zeg tot de Heer, Gij zijt mijn Heer.  

Gij gaat mij te boven, ik kan er niet bij, 

maar kies voor degenen die hier op aarde zijn zoals gij. 

Refrein 

 

Niets wil ik weten van hen die betalen met bloed 

en offer aan hun idool. 

U zal ik erven, u mag ik drinken, gij zijt mijn lot, 

vruchtbare grond. 

God bewaar mij als ik mijn toevlucht bij u zoek.  

Refrein 

 

U zal ik loven, gij die mij raad schaft, 

stem in mijn binnenste, licht in mijn nacht. 

Ik kom tot mijzelf en zonder angst leg ik mij neer: 

Gij laat niet toe dat ik val in het niets. 

Refrein 

 

Gij zult mij leren te overleven.  

Onder uw ogen leef ik op. 

Koesteren zult gij mij in uw hand. 

God bewaar mij als ik mijn toevlucht bij u zoek. 

Refrein 

 

Evangelie: Matteüs  26, 17 - 29 

 

17 Op de eerste dag van het feest van het 
ongedesemde brood  

Muzieknotaties mogen niet op het internet worden 
gepubliceerd. Heeft u belangstelling voor een 
complete liturgie met daarin de liederen die niet in 
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nel.stoffelsen@kpnmail.nl 
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komen de leerlingen naar Jezus en vragen:  
Waar wilt u dat wij het eten voor het 
Pesachmaal voor u voorbereiden? 

18 Hij zegt: Ga naar de stad en zeg tegen wie jullie 
bekend is:  
De meester zegt: Mijn tijd is nabij,  
bij u wil ik met mijn leerlingen het Pesachmaal 
gebruiken. 

19  De leerlingen doen wat Jezus hun heeft 
opgedragen en zij maken het Pesachmaal 
gereed. 

 
20 Het wordt donker en hij ligt met de twaalf aan 

voor de maaltijd. 
21 Terwijl zij eten zegt hij tegen hen:  

Ik verzeker jullie: een van jullie mij zal 
overleveren. 

22 Heel bedroefd beginnen zij tot hem te zeggen, 
een voor een: dat ben ik toch niet, Heer? 

23 Hij antwoordt: wie met mij de hand indoopt in 
de schaal, die zal mij overleveren. 

24 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 niet geboren was, die mens. 

25 Dan zegt Judas, die hem zal uitleveren:  
Ik ben het toch niet, rabbi? Hij antwoordt hem: 
Dat zeg jij. 

 
26  Terwijl zij eten, neemt Jezus een brood. 

Na het zegengebed breekt hij het.   
Hij geeft het aan de leerlingen en zegt:  
Neem en eet, dit is mijn lichaam. 

27 En hij neemt een beker. Hij spreekt het 
dankgebed uit en geeft hun de beker en zegt: 
Drink allen hieruit,  

28 dit is mijn bloed, het bloed van het verbond,  
dat voor de velen wordt vergoten tot vergeving 
van zonden. 

29 Ik zeg jullie: ik zal van nu af niet drinken van wat 
de wijnstok voortbrengt  tot die dag komt  
wanneer ik het nieuw met jullie zal drinken  
in het koninkrijk van mijn Vader. 

 
 

Meditatie ‘Gedenken wie leven geven’ 

 

Muziek: ‘Ubi caritas’, Denis Bedard 

 

Voorbeden 

We openen en besluiten de  voorbede met: 

 

Verborgen God, laat je toch vinden, 

treed toch tevoorschijn, laat Je zien. 

Wij zoeken Jou met hart en zinnen,  

wij zoeken Jou met hart en ziel. 

Geef ons de kracht die ene stap te doen 

weg van onszelf, Nabije naar Jou toe. 

 

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: Bleibet hier (t. Mt 26,38, m. Taizé) 

 

Blijf bij mij en waak over mij, 

waak en blijf bidden, 

waak en blijf bidden. 

 

Slottekst – Matteüs  26, 30 – 39 

 

  Ze zingen de lofpsalmen  
en gaan de stad uit  
naar de Olijfberg. 
 
Onderweg naar de Olijfberg  
zegt Jezus tot de leerlingen: 
Deze nacht nog zullen jullie allemaal 
mij afvallen; 
want er staat geschreven: 
‘Ik zal de herder slaan, 
en schapen van de kudde 
zullen verstrooid worden’. 
maar nadat ik ben opgewekt 
zal ik jullie voorgaan naar Galilea! 
Daarop zegt Petrus tegen hem: 
al zullen ze allemaal u afvallen, 
ik nooit! 
 
Jezus antwoordt hem: 
Ik verzeker je: deze nacht  
nog voordat er een haan kraait, 
zul jij mij drie maal verloochenen! 
Petrus zegt: 
Al zou ik met u moeten sterven, 
verloochenen zal ik u nooit. 
In dezelfde trant 
spreken ook alle andere leerlingen. 

 
Vervolgens komt Jezus  
bij een olijfgaard die Getsemane heet,  
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en hij zegt tot zijn leerlingen:  
Blijven jullie hier zitten,  
ik ga daar bidden. 

  Hij neemt Petrus  
en de twee zonen van Zebedeüs, met zich. 
Wanneer hij zich bedroefd en bang voelt 
worden, 

         zegt hij tot hen:  
         Mijn ziel is diepbedroefd, 
         dodelijk; 
         blijf hier en waak met mij. 

 
stilte 
 

 
Voorgangers: ds. Ellie Boot en pastor Ben Piepers 
Ouderling: Jan Vogel 
Organist: Dinie Jager  
Zangers: Lies Traa, Jac en Ankie van Hoeijen  
Opname: Coralien Toom 
Geluid: Thijmen Toom 
Afbeelding: Jeltje Hoogenkamp 
 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor Onderhoud van het 
Pauluscentrum. De tweede voor Pastorale activiteiten 
binnen de Paulus Geloofsgemeenschap 
 
We verzoeken u het bedrag dat u zou bestemmen 
voor de collectes over te maken naar een van de 
volgende rekeningnummesr:  
NL12INGB 0001 6677 19 of  
NL17RABO 0302 2400 12   
t.n.v. St. Paulus Geloofsgemeenschap te Hoevelaken. 
 
Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het 
bedrag bedoeld is: Onderhoud of Pastorale 
activiteiten. 
 
 


