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Op de omslag een tekening van Rembrandt uit 1635. Bij Marcus 14: 25 

Van harte welkom deze zondag in de Paaskerk. 
Wij vragen u meteen plaats te nemen en te blijven zitten. 

Meezingen is helaas nog niet toegestaan, 
er wordt gezongen door een kleine groep. 

Zachtjes mee neuriën mag wel. 
Wij vertrouwen erop op deze manier een mooie 

en veilige viering te hebben. 

De schikking voor Witte Donderdag 

De avond voorafgaand aan Goede Vrijdag. Op deze avond vieren wij 
met elkaar de Maaltijd van de Heer. Op die avond heeft Hij laten zien 
hoe wij moeten doen: de ander dienstbaar zijn. Gastvrij openstaan 
naar de ander. Neerknielen bij (de voeten van) de ander. Uitnodigend 
samen de maaltijd te houden. De wijn en het brood delen met elkaar 
dat ons op deze Witte Donderdagavond verbindt met de paasmaaltijd 
die Jezus met zijn leerlingen heeft gehouden. 

En vooruitlopend op de dagen na Pasen. De Emmaüsgangers ontmoe-
ten een vreemdeling en nodigen Hem uit bij hen de maaltijd te gebrui-
ken. Laten wij doen zoals deze Emmaüsgangers en ons openstellen 
voor onverwachte ontmoetingen. Wie weet ontmoeten wij Jezus in de 
ander. En dan … als deze Vreemdeling, uitgenodigd wordt door die 
vrienden uit Emmaüs, het dankgebed uit te spreken en het brood te 
delen, dan herkennen zij Jezus als de Opgestane Heer. Zo mogen ook 
wij Hem gedenken en herkennen als de Opgestane Heiland. 

Medewerking: 

Voorganger: 
Ouderling van dienst: 
Diaken: 
Voorlezer: 
Muziek: 

ds. Werner Pieterse 
Elly Merckel 
Geraldineke Licht 
Ilse Meester 
Leo Kramer
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Muziek 

Woord van welkom 

De kaarsen op tafel worden aangestoken 

Stilte 

Er wordt gezongen: “God zij ons gunstig en genadig” 
(Psalm 67: vers 1 en 2) 

Stilte 

Onze Hulp 

Gebed 

Muziek 
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DIENST VAN HET WOORD 

Overdenking 
 
Schriftlezing: Marcus 14:1-11 
 

Nu is het over twee dagen Pascha; het feest van de ongezuurde broden. 

En de overpriesters en de schriftgeleerden zoeken, hoe zij Hem door list 

in handen krijgen en doden. Want ze zeggen:  

'Niet op het feest, zodat er geen opschudding komt onder het volk.'  

En als Hij in Betanië is, in het huis van Simon de melaatse, komt er, ter-

wijl Hij aan tafel aanligt, een vrouw met een albasten kruik vol echte, 

kostbare nardusmirre; en zij breekt de kruik en giet de mirre over zijn 

hoofd. En sommigen spreken verontwaardigd tegen elkaar: 'Waartoe 

dient die verkwisting van deze mirre? Want deze mirre zou voor meer 

dan driehonderd schellingen verkocht en aan de armen gegeven kun-

nen worden.' 

En ze zijn zeer verstoord tegen haar. Maar Jezus zegt:  

'Laat haar begaan; waarom vallen jullie haar lastig? Zij heeft een goede 

daad aan mij verricht. De armen hebben jullie immers altijd bij je en jul-

lie kunnen hun goed doen, wanneer je maar wilt; maar mij hebben jullie 

niet altijd. Zij heeft gedaan, wat zij kon; van tevoren heeft zij mijn li-

chaam gezalfd voor de begrafenis. Voorwaar, Ik zeg jullie, overal waar 

het evangelie verkondigd zal worden, over de hele wereld, zal ook tot 

haar gedachtenis gesproken worden; vanwege wat zij gedaan heeft.' 

En Judas Iskariot, die een van de twaalven is, gaat heen naar de over-

priesters om Hem aan hen over te leveren. Als zij dat horen, verblijden 

ze zich en beloven hem geld te geven. En hij zoekt, hoe hij Hem bij een 

goede gelegenheid kan overleveren. 

 

Er wordt gezongen: “De geur van mirre hangt” 
(Lied 563: vers 1 t/m 4) 
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Schriftlezing: Marcus 14:12-21 
 

En op de eerste dag van het feest van de ongezuurde broden, waarop 

men gewoon is het Pascha te slachten, zeggen zijn discipelen tegen 

Hem:  

'Waar wilt U, dat wij heengaan en voorbereidingen treffen, zodat U het 

Pascha kunt eten?' 

En Hij zendt twee van zijn discipelen uit en zegt tegen hen:  

'Ga naar de stad en er zal u een man tegenkomen, die een kruik water 

draagt; volg hem, en zeg tegen de heer van het huis, waar hij binnen-

gaat: "De meester zegt: Waar is voor mij het vertrek, waar ik met mijn 

discipelen het Pascha kan eten?" En hij zal jullie een grote bovenzaal 

wijzen, van al het nodige voorzien. Maak het daar voor ons gereed.' 

En de discipelen gaan heen en komen in de stad en vinden het, zoals Hij 

hun gezegd heeft en ze maken het Pascha gereed. 

En als het avond geworden is, komt Hij met de twaalf. En terwijl zij aan-

liggen en eten, zegt Jezus:  

'Voorwaar, ik zeg jullie, dat een van jullie mij verraden zal; één die met 

mij eet.' 

Ze beginnen bedroefd te worden en één voor één tot Hem te zeggen:  

'Ik toch niet?' 

En Hij zegt tegen hen:  

'Eén van de twaalf, die met mij in de schotel indoopt. Want de Mensen-

zoon mensen gaat wel heen zoals over Hem geschreven staat, maar wee 

die mens, door wie de Mensenzoon verraden wordt. Het zou voor die 

mens goed zijn, als hij niet geboren was.' 

 
Muziek 
 
We bereiden de tafel voor 
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VIERING VAN DE MAALTIJD 

De Heer zal bij u zijn 
De Heer zal u bewaren 
verheft uw hart 
Wij hebben ons hart bij de Heer 
Laten wij danken de Heer, onze God! 
Het past ons de Heer te danken 
U danken wij Heer, onze God … 
 

Er wordt gezongen: “God zij ons gunstig en genadig” 
(Psalm 67: vers 3) 

 
U danken wij om Jezus Uw zoon ... 
 
Marcus 14:22-25 
 

En als ze eten, neemt Hij een brood, spreekt de zegen uit, breekt het, 

geeft het hun en zegt:  

'Neem, dit is mijn lichaam.' 

En Hij neemt een beker, spreekt de dankzegging uit, en geeft hun die 

en zij drinken allen daaruit. En Hij zegt tegen hen:  

'Dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt. Voor-

waar, ik zeg jullie: ik zal voorzeker niet meer van de vrucht van de wijn-

stok drinken, tot op die dag, dat ik haar nieuw zal drinken, in het Ko-

ninkrijk van God. 

 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker ver-
kondigen wij de dood des Heren, totdat hij komt.  
 
Maranatha 
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U danken wij om uw Geest … 
 
Wij bidden u … 
 
… Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw ko-

ninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk 

ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht 

en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. 

 
We wensen elkaar de vrede van Christus 
 
Er wordt gezongen: “Voordat ik kan ontvangen brood en wijn” 

(Lied 400: vers 1 t/m 5) 

 
Tijdens de rondgang: muziek 
 
Na brood en wijn is rondgegaan, wordt de tafel afgeruimd 
 
Er wordt gezongen: “Gij die ver voor ons uit” 

(Slotlied 559: vers 1 t/m 4) 

 
Gebed 
 
Zegen 
 
We gaan in stilte 
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