VINCENT DE PAUL CENTER NEDERLAND
centrum voor sociale spiritualiteit
Bij de Dinsdagconferentie Anders, het bibliodrama over het Laatste Avondmaal in de Goede
Week, begeleidde Koos van Vugt ons en hij gebruikte het volgende werkschema
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Tekst lezen - Marcus 14, 12 - 31
Rollen verzamelen
Gesprek over de tekst
Tekst lezen
Ruimte indeling
Plaats innemen – kiezen van de rol
Rollenronde
Spel
Pauze
Nagesprek – rol – leven
Tekst lezen

MARCUS 14, 12 – 31 (Nieuwe Bijbel Vertaling)
Het pesachmaal
12Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood, wanneer het pesachlam
wordt geslacht, zeiden zijn leerlingen tegen hem: ‘Waar wilt u dat wij voorbereidingen gaan
treffen zodat u het pesachmaal kunt eten?’ 13Hij stuurde twee van zijn leerlingen op pad en
zei tegen hen: ‘Ga naar de stad. Daar zal een man die een kruik water draagt jullie tegemoet
komen; volg hem, 14en wanneer hij ergens binnengaat, moeten jullie tegen de heer des
huizes zeggen: “De meester vraagt: ‘Waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen
het pesachmaal kan eten?’” 15Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen, die al is ingericht en
waar alles gereedstaat; maak daar het pesachmaal voor ons klaar.’16De leerlingen vertrokken
naar de stad, en alles gebeurde zoals hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal.
17Toen

de avond was gevallen, kwam hij met de twaalf. 18Terwijl ze aanlagen voor de
maaltijd, zei Jezus: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie, die met mij eet, zal mij uitleveren.’ 19Ze
werden bedroefd en vroegen een voor een aan hem: ‘Ik ben het toch niet?’ 20Maar hij zei
tegen hen: ‘Het is een van jullie twaalf, die met mij uit dezelfde kom eet. 21Want de
Mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de
Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’
22Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde
het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’ 23En hij nam een beker, sprak het
dankgebed uit en gaf hun de beker, en allen dronken eruit.24Hij zei tegen hen: ‘Dit is mijn
bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt. 25Ik 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.’
26Nadat

ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.27Jezus zei tegen
hen: ‘Jullie zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden,
en de schapen zullen uiteengedreven worden.” 28Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt,
zal ik jullie voorgaan naar Galilea.’ 29Petrus zei tegen hem: ‘Misschien zal iedereen ten val
komen, maar ik niet!’ 30Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: juist jij zult me vannacht, nog voor
de haan tweemaal gekraaid heeft, driemaal verloochenen.’ 31Maar Petrus hield met grote
stelligheid vol: ‘Al zou ik met u moeten sterven, ik zal u nooit verloochenen.’ Alle anderen
zeiden iets dergelijks.

