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Markus 14, 12-16, 22-26 (Willbordbijbel 1995) 

 
12 Op de eerste dag van het feest van de ongedesemde broden,  

wanneer men het paaslam slachtte,  
zeiden zijn leerlingen tegen Hem:  

‘Waar wilt U dat wij voorbereidingen gaan treffen voor het paasmaal?’   
13 Daarop stuurde Hij twee van zijn leerlingen eropuit  

met de opdracht:  
‘Ga naar de stad.  
Daar zal jullie iemand tegemoet komen die een kruik water draagt.  
Volg hem,   

14  en zeg waar hij binnengaat tegen de heer des huizes:  
“De meester laat vragen:  
 Waar is de kamer  
 waar Ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden? ”   

15  Hij zal jullie een ruime bovenzaal wijzen,  
die ingericht is en op orde gebracht.  
Maak het daar voor ons klaar.’   

16 De leerlingen gingen weg en kwamen in de stad.  
Ze troffen het aan zoals Hij hun gezegd had,  
en ze maakten het paasmaal klaar.  

 

22 Tijdens de maaltijd nam Hij een brood,  
sprak de zegenbede uit,  
brak het brood,  
gaf het hun en zei:  

‘Neem het, dit is mijn lichaam.’   
23 Ook nam Hij een beker,  

sprak het dankgebed uit  
en gaf hun die beker;  
ze dronken er allen uit.   

24 En Hij zei hun:  
‘Dit is mijn bloed van het verbond,  
dat voor velen wordt vergoten.   

25  Ik verzeker jullie,  
Ik zal niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok  
tot de dag waarop Ik de nieuwe oogst zal drinken  
in het koninkrijk van God.’   

26 Na het zingen van de psalmen gingen ze de stad uit,  
naar de Olijfberg.  

(z.o.z.) 
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Marcus 14, 12-16; 22-26 
Hij brak het brood en zei: Neem, dit is mijn lichaam. Hij 
reikte hun de beker en zei: Dit is mijn bloed van het 
Verbond dat vergoten wordt voor velen. 
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Jij breekt jezelf als brood, 
opdat wij eten, 
leven van Jou. 
Jij schenkt jezelf als wijn, 
opdat wij drinken, 
blijven in jouw vreugde. 
 
 
 
 
 


