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VOORBEREIDING 
 

Welkom en mededelingen 
 

Moment van stilte 
 

Groet en bemoediging 
v: God zal bij jullie zijn. 
a: God zal je bewaren. 
v: God zorgt voor ons. 
a: Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. 
 

Drempelgebed 
v: God, wij zijn hier om bij u en bij elkaar te zijn. 
a: Wilt u in ons leven zijn. 
v: God, wij zijn samen uw gemeente  
    en mogen hier samen leven en samen vieren. 
a: Breng ons bij elkaar, 
    geef ons uw liefde en vrede. 
    Amen 
 
Zang   Lied 67: 1 en 3 
 

God zij ons gunstig en genadig. 
Hij schenke ons ’t gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht: 
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend’, 
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen 
van uw heil erkent. 
 

De aarde heeft de vrucht gegeven, 
die door de hemel werd verwekt, 
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 
waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 
God is ons genegen, / onze God geeft zegen, 
Hij die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen 
wat op aarde leeft. 
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Smeekgebed 
 

Zang   Lied 558: 1 t/m 4  
 

Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen ’t recht van God, 
Kyrie eleison. 
 

Heer, om uw zachtmoedigheid, 
vorst die op een ezel rijdt 
en om Sions onwil schreit, 
Kyrie eleison. 
 

Om de zalving door een vrouw, 
vreugdeolie, geur van rouw, 
teken van wat komen zou, 
Kyrie eleison. 
 

Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 
om de beker die Gij reikt, 
om de woorden die Gij spreekt, 
Kyrie eleison. 
 

De tafel wordt met de kinderen klaargemaakt 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed van de dag 
 

Schriftlezing   uit Marcus 14: 12-25 
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Zang   Lied 392: 1 t/m 4  
 

Wie kent de eenvoud van het breken, 
de stille omgang van het brood? 
Wie hoort de wijn van liefde spreken, 
een liefde sterker dan de dood? 
 

Er is een kind bereid tot delen, 
het komt met brood, het komt met vis, 
het geeft zijn voedsel aan de velen, 
een weldaad in de wildernis. 
 

Er staat tot ons geluk geschreven 
dat God zeer overvloedig is, 
wij zijn geschapen om te geven, 
zo tonen wij zijn beeltenis. 
 

Er is een mens ons bijgebleven, 
bij brood en wijn hoor ik zijn stem, 
als water vloeit zijn kostbaar leven, 
een vis is tekenend voor hem. 
 

Overweging 
 

Muziek 
 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Voorbeden 
Zo bidden we samen: 

 
 

Nodiging 
Als teken van zijn liefde 
voor allen die Jezus zoeken, 
vraagt de Heer ons om mee te eten en te drinken. 
Kom dan en doe mee, 
want zo wil God met ons zijn. 
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De kinderen hebben Lied 395 ingezongen 
 

Op de avond, toen de uittocht 
uit Egypte werd gevierd, 
en de matse werd gebroken 
en de wijn werd ingeschonken, 
toen heeft Jezus aan zijn mensen 
een geheim geleerd: 
 

Refrein:   Wij gaan rond met het brood, 
wij gaan rond met de wijn, 
want iedereen mag leven 
en vrolijk zijn. 
Wij gaan rond met het brood, 
wij gaan rond met de wijn, 
want iedereen mag leven 
en vrolijk zijn. 

 

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. 
Refrein 
 

Op die avond, toen de beker 
werd gezegend door de Heer, 
zei Hij: wat jullie misdeden, 
dat is nu voorgoed verleden, 
je mag leven van vergeving, 
nu en telkens weer. 
Refrein 
 

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! 
Refrein 
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Tafelgebed 
v: De Heer zal bij jullie zijn. 
a: De Heer zal u bewaren. 
v: Verheft jullie harten. 
a: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
v: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
a: Het past ons de Heer te danken. 
 

Ja, God, wij danken en wij loven U, 
want wij zijn blij 
dat U bij de mensen bent. 
Vroeger al bij al die mensen  
die we kennen uit de verhalen in de bijbel. 
En ook bij onze oma's en opa's, 
bij onze vaders en moeders 
en nu ook bij ons. 
En samen zijn we uitgenodigd 
voor het feest  
dat U geeft. 
 

Jezus was een bijzondere mens. 
Wat Hij zei en deed 
was zo goed voor de mensen 
dat het was alsof U er was. 
Daar denken we nog altijd aan 
en dat geeft ons kracht en moed. 
 

Op de avond voor Hij stierf 
nam Hij een brood, 
dankte U daarvoor, 
Hij brak het brood en zei: 

Dit is mijn lichaam voor jullie. 
Doe dit later ook en denk dan aan mij. 

 

Ook nam Hij een beker met wijn, 
Hij dankte U daarvoor 
en Hij zei: 

Deze beker bindt ons samen. 
Doe dit later ook en denk dan aan mij. 
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En nu denken wij aan hem terug. 
En wij bidden U, God, 
woon met zijn Geest ook in ons. 
Laat ons samen één gemeente zijn 
die samen willen leven 
zoals Jezus deed. 
 

En wij bidden: 'Onze Vader ...' 
 

Onze Vader die in de hemelen 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  
gelijk ook wij aan anderen 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 
tot in eeuwigheid. 
Amen 
 

Gemeenschap van brood en wijn 
Het ene brood dat wij breken verbindt ons met elkaar en met Jezus. 
De beker waaruit wij samen drinken verbindt ons met elkaar en met Jezus. 
 

Dankgebed  
God, 
het deed ons goed om met elkaar 
dit brood te eten en uit de beker te drinken. 
Wij danken U daarvoor 
en maak ook ons tot goede mensen. 
Amen 
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Zang   Lied 235  
 

Voor alle goede gaven, Heer, 
zij U de dank en eer. 
 

Wij danken U voor daag'lijks brood, 
kracht en gezondheid, heer. 
 

Halleluja, halleluja, 
halleluja, amen. 
 

Zegen 
God is voor je, om je de goede weg te wijzen. 
God is naast je om je hand vast te houden. 
God is achter je om je in Zijn armen te sluiten  
en om je te beschermen tegen gevaar. 
God is onder je om je op te vangen wanneer je bijna zou vallen. 
God is in je, om je te troosten als je verdriet hebt. 
God is om je heen als een beschermende muur,  
wanneer anderen over je heen vallen. 
God is boven je om je te zegenen. 
Zo zegent God jou vandaag, 
morgen en voor altijd. 
Amen 
 
Zang   Lied 425 
 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
 


