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Brood 
Schriftlez.: Matth. 26:17-30 Tekst: Matth. 26:17-19, 26. Zingen: Ps. 113:1, Ps. 
114:1, Ps. 115:7, Ps. 136:11, 25, {BDHA Ps. 22:13, Ps. 116:1,2,3,4}, Gez. 4:1  

Brood, beker en meer vertellen de boodschap van Jezus’ lijden. 
1 Pascha voor U (Mt.26:17) 
De discipelen willen het Pascha klaarmaken. Voor Jezus...! Hun voorbereidingen zijn voor 
Hem bestemd. Het gaat aan de tafel om Jezus: we gedenken Zijn dood. 

Pascha betekent ‘overslaan’. Het oordeel van de HEERE gaat je deur voorbij... vrijheid 
blijft over. De HEERE stelt het Pascha in om dat te blijven gedenken.  

2 Pascha bij u (Mt. 26:18-19) 
Jezus vertelt cryptisch (de verrader is erbij) waar Hij het Pascha wil houden: bij iemand die 
Hem als dé Meester kent. Pascha wordt daar gevierd waar Hij het voor het zeggen heeft. 

Jezus vertelt dat het ook iemand is die weet waarom Hij gekomen is: Mijn tijd is nabij. De 
beslissende tijd is aangebroken. Jezus is gekomen om Zijn ziel tot losprijs te geven.  

3 Dit is Mijn lichaam (Mt.26:26) 
Jezus neemt het brood en zegent het, want het is een gave van God. Het kraakt aan tafel 
als Hij het brood breekt en Zichzelf uitdeelt: om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld. 

De discipelen moeten nemen en eten. Want... dit is Zijn lichaam. Hij wil het: doet dat... Het 
brood dat wij breken is de gemeenschap met Zijn lichaam. Zo is het: Hij voor ons... 

Beker 
Schriftlez.: Matth. 26:26-46 Tekst: Matth. 26:27-30. Zingen: Ps. 117:1, Ps. 78:3, 
{BDHA Ps. 23:3, Ps. 116:7,8,10,11}, Ps. 16:3, Ps. 118:14, Gez. 4:1  

4 Dit is Mijn bloed (Mt.26:27) 
Jezus neemt de beker en dankt. God zij dank: goede genade, deze beker van de verlossing. 
Jezus spreekt al voor Zijn lijden van verlossing. Die is zeker. Daarom deelt Hij uit.  

Dit (deze wijn) is Mijn bloed. Door Zijn leven te geven wijdt Hij het nieuwe verbond in 
tussen God en ons (Heb. 10:16). De beker belooft veel: je zal God van harte dienen.  

5 Opnieuw drinken (Mt.26:28) 
Jezus verzekert dat Hij opnieuw – de beker van de lofprijzing  - zal drinken met Zijn 
discipelen: Ik met u. Dat is zeker door/ondanks alles wat komt voor Hem en Zijn volgelingen.  

Tot op die dag... Jezus wacht op die dag die zeker komt! De gemeenschap blijft in tact. Het 
nieuwe komt. Al het oude gaat echt voorbij. Het Koninkrijk van de Vader breekt aan.  

6 Zingend gaan (Mt.26:30) 
Het Pascha wordt omlijst met het Hallel: Psalm 113-114 en 115-118. Lof-zingend gaan Jezus 
en de discipelen de nacht in. Hij zal lijden en zij worden verstrooid. Hun kracht... is de lof.  

Jezus en Zijn discipelen vertrekken. De geschiedenis van de vluchtende en verraden David 
tekent zich weer af. Hun kracht... is Gods hand in de geschiedenis. Hij doet recht. Hij verlost.  


