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Een maaltijd om nooit te vergeten 

 
 Jezus en zijn vrienden zaten aan tafel voor de bijzondere Pesach-
maaltijd. Zij spraken en baden samen en dachten terug aan alle 
geweldige dingen die God voor zijn volk gedaan had. 
Maar Jezus zag er niet erg blij uit. 
‘Ik moet jullie iets verdrietigs vertellen’, zei Hij uiteindelijk. ‘We 
weten allemaal dat de Farizeeën en Schriftgeleerden Mij niet aardig 
vinden. Ze willen er alles aan doen om Mij tegen te houden. En één 
van jullie hier aan tafel heeft hen hulp aangeboden, zodat ze Mij 
gevangen kunnen nemen’.  
Iedereen hield op met eten. 
‘Ik ben het niet. Ik ben het niet’, mompelde de een na de ander. 
Maar iedereen vroeg zich in stilte af wie dat dan wel gedaan had. 
Jezus stopte een stukje brood in de saus.  
‘Het is degene aan wie Ik dit stuk brood geef’, zei Hij. Daarna gaf hij 
het stuk brood aan Judas. 
Judas keek naar Jezus. Hij keek ook naar de anderen. En toen, zonder 
een woord te zeggen, sprong hij op van tafel en rende de kamer uit. 
Jezus keek naar alle andere vrienden. 
‘Als ik er niet meer ben’, zei Hij. ‘mogen jullie Mij niet vergeten’. Hij 
pakte nog een stuk brood. ‘Dus elke keer wanneer jullie 
samenkomen, wil Ik dat jullie dit doen’. Daarna bedankte hij God 
voor het brood, Hij brak het en gaf stukjes door aan zijn vrienden.  
‘Dit brood is mijn lichaam’, zei Hij. ‘Ik geef het voor jullie’.  
Hierna pakte Jezus een beker wijn. Ook voor deze beker sprak Hij 
een dankgebed uit en daarna dronk iedereen eruit. 
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‘Deze wijn is mijn bloed’, zij Hij. ‘Mijn bloed wordt voor jullie 
uitgegoten. 
Daarna zongen zij samen een lied voor God en gingen naar buiten 
om te wandelen. 
Tijdens deze wandeling keek Jezus nog verdrietiger. ‘De 
hogepriesters en Farizeeën zullen vanavond komen om Mij te 
arresteren’, zei Hij. ‘En jullie zullen wegrennen ook al zijn jullie mijn 
vrienden’.  
‘Nee, nee, nee!’ riep Petrus uit. ‘Ik niet! Misschien de anderen wel, 
maar U mag er op rekenen dat ik bij U blijf !’ Ó Petrus mijn beste 
Petrus’, zei Jezus en zijn stem klonk nog droeviger. ‘Voor jou geldt dit 
helemaal. Voordat de nacht voorbij is, voordat de haan kraait om de 
nieuwe dag te begroeten, zal jij zeggen dat je Mij helemaal niet kent. 
Niet één keer. Niet twee keer. Maar drie keer!’ 
‘Nee, nee, nee!’ riep Petrus opnieuw. Zoiets zou ik nooit doen!’ En 
alle anderen zeiden hetzelfde.  
Maar Jezus liep alleen maar rustig verder en bracht hem naar een 
tuin in een plaats die Getsemane heet. 
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https://www.youtube.com/watch?v=fFup6ls6pmI 

 

U nodigt mij aan tafel 
Om dicht bij U te zijn 
Te proeven van het leven 
Dat U deelt door brood en wijn 
U leidt mij in de stilte 
Ik volg U met ontzag 
Een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag 

U ziet mijn hart en leven 
De onrust die verwardt 
Mijn onbesproken vragen 
Die er leven in mijn hart 
U kent al mijn gedachten 
Verbergen kan niet meer 
In vertrouwen leg ik alles voor U neer 

De beker in Uw handen 
Neem ik vol liefde aan 
Uit handen die verwond zijn 
Waarin de tekens staan 
Geen woorden meer van oordeel 
Genade onverdiend 
Die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien 

U deelt met mij de maaltijd 
Reikt mij verzoening aan 
Uw liefde is nog groter 
Dan de schuld die is voldaan 
U toont mij Uw genade 
Die werkzaam is in mij: 
Door de kracht van Uw genade ben ik vrij 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fFup6ls6pmI

