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Thema Het liefdesgeschenk (Pnr. 832)    Markus 14:22-25 
Uitgesproken 14 februari 2010 in de hervormde kerk van ‘s-Gravendeel 
 
U luistert naar: de dienst op zondagmorgen vóór Aswoensdag . 
Deze preek werd gemaakt voor de Oude-Kerk-Gemeente te Zoetermeer, daar 
gehouden op 27 februari 1994. 
   
Orde van de dienst: 
 
Zingen Psalm 103: 1 en 3 

1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
3. Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Aanvangstekst 1 Korinthe 11: 23 en 24 

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.’ 
 

Zingen Lied 351 
1. Zie ons heden 
voor U treden, 
God die goedheid zijt, 
die ons hebt gegeven 
Christus, 't eeuwig leven, 
eens en voor altijd. 
 
2. God van zegen, 
onzentwege 
hebt Ge uw Zoon gezaaid; 
en het zaad werd wakker: 
op de wereldakker 
wordt met vreugd gemaaid. 
 
3. Ach, wij smeken: 
in dit teken, 
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Heer, maak ons gewis, 
dat Gij ons zult schenken 
boven alle denken 
wat ons nodig is. 
 
4. Laat wie zaaien 
straks ook maaien 
naar uw goede wet. 
Zegen onze landen; 
't werk van onze handen, 
God, bevestig het! 
 

Gebed van verootmoediging  
1 Johannes 1: 5a…. 
Want God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. 6 Als we 
zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het 
duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. 

 
Zingen  Lied 449: 1 

1. God enkel licht, 
wiens aangezicht 
zo blinkend is van luister, 
ziet ons onrein, 
ziet hoe wij zijn 
vervallen aan het duister. 
 

Genadeverkondiging 
 1 Johannes 2: 1…. 

1 Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u 
echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de 
Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. 2 Hij is het die 
verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van 
ons, maar voor de zonden van de hele wereld.   

 
Zingen  Lied 449: 3 

3. Heer, waar dan heen? 
Tot U alleen! 
Gij zult ons niet verstoten. 
Uw eigen Zoon 
heeft tot uw troon 
de weg ons weer ontsloten. 

 
Aanwijzingen ten leven 

1 Johannes 2: 3 
3 Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan zijn geboden 
houden. 4 Wie zegt: ‘Ik ken hem,’ maar zich niet aan zijn geboden 
houdt, is een leugenaar; de waarheid is niet in hem. 5 In wie zich 
aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid 
geworden; hierdoor weten we dat we in hem zijn. 6 Wie zegt in 
hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden. 

 
Zingen Lied 449: 5 

5. God onze Heer, 
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wil tot uw eer 
ons klein geloof versterken. 
Dan zullen wij 
Hem, waarlijk vrij, 
volgen in goede werken. 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing Markus 14: 1-11  

1 De volgende dag zou het feest van Pesach en het Ongedesemde 
brood beginnen. De hogepriesters en schriftgeleerden zochten 
naar een mogelijkheid om hem door middel van een list gevangen 
te nemen en te doden. 2 Ze zeiden bij zichzelf: Tijdens het feest 
kan dat niet, want dan komt het volk in opstand.  
3 Toen hij in Betanië in het huis van Simon – degene die aan 
huidvraat had geleden – aanwezig was bij een feestmaal, kwam er 
een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld 
was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en 
goot de olie uit over zijn hoofd. 4 Sommige aanwezigen zeiden 
geërgerd tegen elkaar: ‘Waar is deze verkwisting goed voor? 5 Die 
olie had immers voor meer dan driehonderd denarie verkocht 
kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen kunnen 
geven.’ Ze voeren tegen haar uit. 6 Maar Jezus zei: ‘Laat haar met 
rust, waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij 
gedaan. 7 Want de armen zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen 
weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt, maar ik zal niet 
altijd bij jullie zijn. 8 Wat ze kon, heeft ze gedaan: ze heeft mijn 
lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn 
begrafenis. 9 Ik verzeker jullie: waar ook maar ter wereld het 
goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar 
verteld worden wat zij heeft gedaan.’  
10 Toen ging Judas Iskariot, een van de twaalf, naar de 
hogepriesters om hem aan hen uit te leveren. 11 Toen zij dit 
hoorden, waren ze opgetogen en beloofden ze hem geld te zullen 
geven. En hij zon op een mogelijkheid om hem op een geschikt 
moment uit te leveren 

 Markus 14: 22-25 
22 Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, 
brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn 
lichaam.’ 23 En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf 
hun de beker, en allen dronken eruit. 24 Hij zei tegen hen: ‘Dit is 
mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten 
wordt. 25 Ik verzeker jullie: ik zal niet meer van de vrucht van de 
wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal 
drinken in het koninkrijk van God.’ 

 
Zingen Lees je bijbel,  

bid elke dag (3*) 
Lees je bijbel, bid elke dag,  
dat je groeien mag (3*)  
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 

 
Preek  
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Zingen Lied 355: 6 en 7 

6. Heer, wien liefde heeft bewogen 
neer te dalen uit den hoge, 
die gewillig hebt uw leven 
in de dood voor ons gegeven, 
en uw kostbaar bloed doen vloeien, 
dat wij daaruit zouden bloeien, 
en uw lieflijke geschenken 
altijd liefelijk gedenken. 
 
7. Jezus, ware levensspijze, 
laat mij op de rechte wijze 
eten 't brood van uw genade 
tot genezing, niet tot schade. 
Laat mijn ziel uw liefde ervaren, 
die Gij eens zult openbaren, 
als ik zal zijn aangezeten 
en het brood met U zal eten. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 25: 7 en 10 

7. Gods verborgen omgang vinden 
zielen waar zijn vrees in woont; 
't heilgeheim wordt aan zijn vrinden 
naar zijn vreêverbond getoond. 
d'Ogen houdt mijn stil gemoed 
opwaarts, om op God te letten: 
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
voeren uit der bozen netten. 

 
10. Mogen mij toch steeds behoeden 
vroomheid en waarachtigheid. 
Hoopvol is het mij te moede, 
U verwacht ik t'allen tijd. 
Here God van Israël, 
red uw volk in tegenspoeden! 
Toon uw goddelijk bestel, 
dat uw hand ons toch behoede! 

 
Zegen 
 

Lied 352: 1 
U, verborgen Christus, bid 'k eerbiedig aan: 
doe ons in deez' teeknen 't heilgeheim verstaan! 
U geeft zich mijn harte over gans en al, 
schoon het uwe grootheid nimmer vatten zal. 

 
 
  


