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Hij is in ons midden als iemand die dient 
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Orgel 
 
Welkom en mededelingen 
 
 
 

 
 

-Voorbereiding- 
 

Stilte 
 
We gaan staan 
 

Bemoediging 
Vgr.  Onze hulp is in de naam van de Heer. 
Allen Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Vgr.  die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
Allen die niet loslaat wat zijn hand begon. 
 

Groet 
 
Gebed van toenadering 
 
Zingen: God zij ons gunstig en genadig 

      Psalm 67 
 

We gaan zitten 
 

Inleiding 
 
Kyriegebed 
Vgr.  Heer ontferm u. 
Allen Christus ontferm u. 
 

Kyrielied: Ik wil mij gaan vertroosten 
  Lied 562 
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-De Heilige Schrift- 
 

Gebed 
Vgr.  De Heer zal bij u zijn. 
Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Jeremia 31, 31-34 
 

31 De dag zal komen – spreekt 
de HEER – dat Ik met het volk 

van Israël en het volk van Juda 
een nieuw verbond sluit, 32 een 
ander verbond dan Ik met hun 
voorouders sloot toen Ik hen bij 

de hand nam om hen uit Egypte 
weg te leiden. Zij hebben dat 
verbond verbroken, hoewel ze 
Mij toebehoorden – spreekt 
de HEER. 33 Maar dit is het 
verbond dat Ik in de toekomst 
met Israël zal sluiten –  

spreekt de HEER: Ik zal mijn wet 
in hun binnenste leggen en hem 

in hun hart schrijven. Dan zal Ik 
hun God zijn en zij mijn volk.  
34 Men zal elkaar niet meer 
hoeven te onderwijzen met de 

woorden: “Leer de HEER 
kennen,” want iedereen, van 
groot tot klein, kent Mij dan al 
– spreekt de HEER. Ik zal hun 
zonden vergeven en nooit meer 
denken aan wat ze hebben 
misdaan. 

                              
Zingen: Hij onthaalde ons aan tafel 

      Lied 567: 1, 2, 3, 4 en 5 
 
Schriftlezing Evangelie: Lucas 22, 1-38 
 

Het pesachmaal 
1 Het feest van het Ongedesemde 
brood, dat Pesach genoemd 

wordt, was bijna aangebroken. 2 

De hogepriesters en de 
schriftgeleerden wilden Hem uit 
de weg ruimen en zochten naar 

een goede gelegenheid, want ze 
waren bang voor de reactie van 
het volk. 3 Toen nam Satan bezit 
van Judas, bijgenaamd Iskariot, 
een van de twaalf. 4 Hij ging naar 
de hogepriesters en 
tempelwachters en besprak met 
hen hoe hij Jezus aan hen zou 
kunnen uitleveren. 5 Ze waren 
opgetogen en spraken af dat ze 

hem daarvoor geld zouden 
geven. 6 Judas nam hun aanbod 

aan en zocht een gunstige 
gelegenheid om Jezus aan hen 
uit te leveren, zonder dat het volk 
het zou merken. 
7 De dag van het Ongedesemde 
brood, waarop het pesachlam 
geslacht moest worden, brak 
aan. 8 Jezus stuurde Petrus en 
Johannes op pad met de 
woorden: ‘Ga voor ons het 
pesachmaal bereiden, zodat we 
het kunnen eten.’ 9 Ze vroegen 
hem: ‘Waar wilt U dat we het 
bereiden?’  
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10 Hij antwoordde: ‘Let op, 
wanneer jullie de stad in gegaan 
zijn, zal jullie een man 
tegemoetkomen die een kruik 
water draagt. Volg hem naar het 
huis waar hij binnengaat, 11 en 
zeg tegen de heer van dat huis: 
“De meester vraagt u: ‘Waar is 
het gastenvertrek waar Ik met 
mijn leerlingen het pesachmaal 

kan eten?’” 12 Hij zal jullie een 
grote bovenzaal wijzen die al is 
ingericht; maak het daar klaar.’ 13 

Ze gingen op weg, en alles 

gebeurde zoals Hij gezegd had, 
en ze bereidden het pesachmaal. 
14 Toen het tijd was, ging Hij 
samen met de apostelen 
aanliggen voor de maaltijd. 15 Hij 
zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig 
naar verlangd dit pesachmaal 
met jullie te eten voor de tijd van 
mijn lijden aanbreekt.  
16 Want Ik zeg jullie: Ik zal geen 
pesachmaal meer eten totdat het 
zijn vervulling heeft gekregen in 
het koninkrijk van God.’ 17 Hij 
nam een beker, sprak het 
dankgebed uit en zei: ‘Neem 
deze beker en geef hem aan 

elkaar door. 18 Want Ik zeg jullie: 
vanaf nu zal Ik niet meer drinken 
van de vrucht van de wijnstok tot 
het koninkrijk van God gekomen 

is.’  
19 En Hij nam een brood, sprak 
het dankgebed uit, brak het 
brood, deelde het uit en zei: ‘Dit 
is mijn lichaam, dat voor jullie 
gegeven wordt. Doe dit, telkens 
opnieuw, om Mij te gedenken.’ 20 

Zo nam Hij na de maaltijd ook de 
beker, en zei: ‘Deze beker, die 
voor jullie wordt uitgegoten, is het 

nieuwe verbond, dat door mijn 
bloed gesloten wordt. 
21 Maar weet wel dat degene die 
Mij zal uitleveren samen met Mij 
aan deze tafel aanligt. 22 Want de 
Mensenzoon moet heengaan 
zoals het voor Hem bepaald is, 
maar wee de mens die Hem zal 
uitleveren.’ 23 Ze vroegen zich 
onder elkaar af wie van hen 

zoiets zou kunnen doen. 
24 Toen ontstond er onder hen 
onenigheid over de vraag wie 
van hen de belangrijkste was. 25 

Jezus zei tegen hen: ‘Vorsten 
oefenen heerschappij uit over de 
aan hen onderworpen volken, en 
wie macht heeft laat zich 
weldoener noemen. 26 Laat dat bij 
jullie niet zo zijn! De belangrijkste 
van jullie moet de minste worden 
en de leider de dienaar. 27 Want 
wie is belangrijker: degene die 
aanligt om te eten of degene die 
bedient? Is het niet degene die 
aanligt? Maar Ik ben in jullie 
midden als iemand die dient. 
28 Jullie zijn in al mijn 
beproevingen steeds bij Mij 
gebleven. 29 Ik bestem jullie voor 

het koningschap zoals mijn 
Vader Mij voor het koningschap 
bestemd heeft: 30 jullie zullen in 
mijn koninkrijk eten en drinken 

aan mijn tafel, en zetelen op een 
troon om recht te spreken over 
de twaalf stammen van Israël. 
31 Simon, Simon, weet dat Satan 
jullie voor zich heeft opgeëist om 
jullie als graan te mogen 
zeven. 32 Maar Ik heb voor je 
gebeden opdat je geloof niet zou 
bezwijken. En als jij eenmaal tot 
inkeer bent gekomen, moet jij je 
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broeders sterken.’ 33 Simon 
antwoordde: ‘Heer, ik ben zelfs 
bereid om met U de gevangenis 
in te gaan en te sterven.’ 34 Maar 
Jezus zei: ‘Ik zeg je, Petrus, deze 
nacht zal de haan niet kraaien 
voordat je driemaal geloochend 
hebt dat je Mij kent.’ 
35 Daarna zei Hij tegen hen: 
‘Toen Ik jullie uitzond zonder 

geldbuidel, reistas en sandalen, 
kwamen jullie toen iets tekort?’ 
‘Niets!’ antwoordden ze. 36 Hij zei: 
‘Maar wie nu een geldbuidel 

heeft, moet die meenemen, 
evenals zijn reistas, en wie er 
geen heeft moet zijn mantel 
verkopen en zich een zwaard 
aanschaffen. 37 Want Ik zeg jullie: 
wat geschreven staat, moet in Mij 
tot vervulling komen, namelijk: 
“Hij werd gerekend tot de 
wettelozen.” Inderdaad, nu wordt 
voltrokken wat over Mij gezegd 

is.’  
38 Ze zeiden: ‘Kijk Heer, hier zijn 
twee zwaarden.’ Maar Hij zei 
tegen hen: ‘Genoeg hierover!’ 

 
Zingen: Lied 567: 6 en 7 
 
Prediking 
 
Orgel 
 
Zingen: Toen Jezus wist: nu is gekomen 

      Lied 569 
 

 
 

 
 
 

-Gebeden en gaven- 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
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-De Tafel van de Heer- 
 
Zingen: Gij die ver voor ons uit 

      Lied 559 
 
Nodiging 
 
Tafelgebed 
 
Inzettingswoorden: 1 Korintiërs 11, 23-26 
 

23 Want wat ik heb ontvangen en 
aan u heb doorgegeven, gaat 
terug op de Heer zelf. In de nacht 
waarin de Heer Jezus werd 
uitgeleverd nam Hij een brood,  
24 sprak het dankgebed uit, brak 
het brood en zei: ‘Dit is mijn 
lichaam voor jullie. Doe dit, 
telkens opnieuw, om Mij te 
gedenken.’  

25 Zo nam Hij na de maaltijd ook 
de beker, en Hij zei: ‘Deze beker 
is het nieuwe verbond, dat door 
mijn bloed gesloten wordt. Doe 
dit, telkens als jullie hieruit 
drinken, om Mij te gedenken.’  
26 Dus altijd wanneer u dit brood 
eet en uit de beker drinkt, 
verkondigt u de dood van de 
Heer, totdat Hij komt. 

  
Onze Vader 
 

De kleine klok luidt 
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.  
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Zingen: Lam Gods 
      Lied 408a  
 

 
 
Vredegroet 
 
Vgr.  De vrede van de Heer zij altijd met u. 
Allen Zijn vrede ook met u. 
Vgr.  Wenst elkaar de vrede van Christus. 
 
Gemeenschap van brood en wijn 
 
Dankgebed 
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Zingen: Blijf bij ons, Jezus, onze Heer 
      Lied 240: 1, 2, 3 en 4 
 

 
 

2 Geef ons in deze zware tijd 
volharding en standvastigheid, 
opdat wij woord en sacrament 
bewaren tot aan ’s werelds end. 
 

3 Bewaar uw kerk, zij is benard, 
want wij zijn boos en traag en hard; 
geef vrucht en zegen op uw woord, 
maak dat alom het wordt gehoord. 
 

4 Blijf Heer ons met uw woord nabij 
en maak ons van de vijand vrij, 
deel aan uw kerk genade mee, 
geduld en eenheid, moed en vrêe. 

  

 
 
Uitzending en zegen 
 
Allen Amen, amen, amen. 
 
 
In stilte verlaten wij de kerk 
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Afbeelding voorzijde: Laatste Avondmaal, olie op canvas, 
Andre Derain 1911, Art Institute of Chicago 
 
 
 

 

 

 

PROTESTANTSE GEMEENTE 
te BLARICUM 

 
 

Liturgische kleur : wit 
 
 

Voorganger : Ds. Jurjen Zeilstra 
Ouderling/lector : Anne-Marie de Fouw 
Diaken : Willem van Someren Gréve, Machteld de Hoop 
Organist : Joost Veerman 

 
 

Offerblok voor 40-dagenaktie BEL 
 

Witte Donderdag t/m Pasen zijn de gaven in het offerblok bestemd voor de 
40-dagenaktie van de BEL-gemeenten. 

 

Voorbede  
 

Uw verzoek om een voorbede kunt u vooraf aan de voorganger doorgeven.  

 

Pastorale zorg 
 

Onze predikant, ds. Jurjen Zeilstra is, voor nader contact, per telefoon te 
bereiken op nummer 035-624 7449 en 06-2150 9446 en/of via email: 
zeilstar@xs4all.nl 
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