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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
Komm, Jesu, komm (J.S. Bach) 
 

Komm, Jesus, komm, mein Leib ist müde,  
die Kraft verschwindt je mehr un mehr,  
ich sehne mich nach deinem Frieden;  
der saure Weg wird mir zu schwer!  
Komm, komm, ich will mich dir ergeben,  
dus bist der rechte Weg, die Wahrheit und das Leben. 

 
Welkom   
 
Psalm tegen grote monden 
Irritant zijn die mensen die zich beter voelen dan anderen.  
Die hun eigen talenten aandikken en hun resultaten overdrijven.  
Hun eigen prestaties zijn heilig, dik tevreden zijn ze over het werk van hun 
handen.  
Ze zien zichzelf als de as waar de aarde om draait of het middelpunt van het  
heelal. En wie het niet gemaakt heeft, is waardeloos in hun ogen.  
 
Ergerlijk is het, dat het ze goed gaat, die opgeblazen types.  
Je zou er haast jaloers op worden.  
Met hun ellebogen werken ze aan hun succes.  
Ze storen zich aan niets. Ze duwen iedereen opzij  
en wie eerlijk is, legt het loodje.  
 
Dan denk ik maar dat dat niet eeuwig zo doorgaat.  
Dat God daar dooheen zal prikken.  
Ooit zullen hun overtrokken verhalen slechts lucht blijken.  
Ooit zullen ze struikelen over hun grote woorden,  
die opscheppers met hun grote mond.  
 
Maar wie kwetsbaar durft te zijn,  zal toekomst hebben.  
Die uiteindelijk aan het langste eind trekken. 
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Aanvangslied: Lied 488 : 3, 4 en 5 
3     4 
Hij is de Heer, Hij werd een knecht, Hij troont in onze lage staat 
op Hem wordt alle last gelegd,  waar al wat leeft verloren gaat, 
Hij woont temidden van het kwaad, Hij kwam toen niemand naar Hem riep, 
Hij troont in onze lage staat.  dit licht dat zoveel luister schiep. 
 
5 
Dit licht dat in het duister sliep 
is God die ons bij name riep, 
Hij roept totdat Hij wordt gehoord 
in den beginne was het woord. 
 
de paaskaars wordt ontstoken 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Samenzang: Lied 152 : 7 en 9 
 
De Heer, zijn naam zij lof,  De Here God regeert. 
werpt levenden in 't stof,  Zijn goede trouw fundeert 
doet doden weer herleven.  een rijk voor al de zijnen. 
De trotsen slaat Hij neer.  Zij zijn gerust en stil. 
Geringen wordt de eer   Maar wie het boze wil 
van edelen gegeven.   zal in de nacht verdwijnen. 
 
de kaarsen bij de Bijbel worden ontstoken 
 
Levensregels: 
 
Jullie moeten jezelf niet beter vinden dan een ander, of opscheppen over jezelf. 
Nee, jullie moeten bescheiden zijn, en een ander belangrijker vinden dan jezelf. 
Denk niet alleen aan jezelf, maar zorg juist voor elkaar. Bedenk wat Jezus 
Christus gedaan heeft. Daaraan zien jullie hoe jullie met elkaar om moeten gaan. 
Jezus Christus was aan God gelijk. Maar hij vroeg niet om de hoogste macht en 
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eer voor zichzelf. Nee, hij gaf zijn hemelse positie op. Hij maakte zich zo 
onbelangrijk als een slaaf. Hij kwam als mens op aarde. En toen hij leefde als 
mens, dacht hij nooit aan zichzelf. Hij was altijd gehoorzaam aan God, zelfs toen 
hij aan het kruis moest sterven.  
                                                                                               Filippenzen 2 : 3 – 8  
 
Wisselzang: Ik wil mij gaan vertroosten 
 
solisten:    allen: 
 
Ik wil mij gaan vertroosten  Hoe sloeg ik ooit uw woorden 
in ’t lijden van mijn Heer,  weerspannig in de wind, 
die zelf bedroefd ten dode  Wilde niet zien of horen 
terneerboog keer op keer  hoezeer ik werd bemind, 
en zocht in zijn ellende   mijn leven liep verloren, 
naar troost om voort te gaan,  uw stem bracht mij tot staan, 
tot Hem wil ik mij wenden  U bidt voor wie U hoonden –  
o Jesu, zie mij aan.    o Jesu, zie mij aan. 
 
DE SCHRIFTEN 
 
Gebed 
 
Evangelielezing: De voetwassing (Johannes 13 : 1 – 15) 
 
1 Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat 
hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de 
wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. 
2 Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de 
zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. 3 Jezus, die wist dat 
de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer 
naar God terug zou gaan, 4 stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn 
bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 5 en goot water in een waskom. Hij 
begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die 
hij omgeslagen had. 6 Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet 
mijn voeten wassen, Heer?’ 7 Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog 
niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ 8 ‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult u 
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niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag wassen, kun je niet 
bij mij horen,’ 9 antwoordde hij: ‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook 
mijn handen en mijn hoofd!’ 10 Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen 
nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet 
allemaal.’ 11 Hij wist namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet 
allemaal rein waren.  
12 Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer 
naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13 ‘Jullie zeggen 
altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. 14 Als ik, 
jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten 
wassen. 15 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten 
jullie ook doen. 
 
Overdenking 
 
Gib dich zufrieden (J.S. Bach) 
 
Gib dich zufrieden und sei stille In dem Gotte deines Lebens;  
In ihm ruht aller Freuden Fülle, Ohn ihn mühst du dich vergebens.  
Er ist dein Quell Und deine Sonne, Scheint täglich hell Zu deiner Wonne.  
Gib dich zufrieden! 
 
Wie dirs und Andern oft ergehe, ist ihm wahrlich nicht verborgen:  
er sieht und kennet aus der Höhe der betrübten Herzen zorgen.  
Er zählt den Lauf der heissen Tränen, und fasst zu Hauf  
all unser Sehnen: Gieb dich zufrieden. 
 
 
Geloofsbelijdenis (staande)  
 
Ik geloof in God die zijn zegenende hand houdt boven het land  
van mens en dier.  
 
Ik geloof in Jezus, die dit land wilde maken tot hemel voor alle mensen.  
 
Ik geloof in zijn Geest die ons de kracht geeft om in dit land  
voor elkaar hemel te zijn.  
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Beaming: Gezang 363  
 

O God die stierf onschuldig, 
geoogst als wijn en brood, 
Gij hebt vermenigvuldigd 
ons leven met uw dood. 
Op wonderbare wijze 
zegent Gij ons bestaan. 
Gij spijst, Gij zijt de spijze, 
wij zitten met U aan. 

 
Voorbeden  
 
Inzameling van de gaven 
 
we begeven ons naar het koor 
 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
 
Wisselzang: Lied 970 

 
solisten: 
1  Vlammen zijn er vele, één is het licht, 

licht van Jezus Christus, 
vlammen zijn er vele, één is het licht 
wij zijn één in Christus 

 
allen: 
2  Ranken zijn er vele, één is de stam, 

wijnstok van het leven, 
ranken zijn er vele, één is de stam, 
wij zijn één in Christus. 
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solisten: 
3  Gaven schonk Hij vele, één is de Geest, 

Geest van Jezus Christus, 
gaven schonk Hij vele, één is de Geest, 
wij zijn één in Christus. 

 
allen: 
4  Velen mogen dienen als onze Heer, 

Hij wast onze voeten, 
velen mogen dienen als onze Heer, 
wij zijn één in Christus. 
 

allen: 
5  Leden zijn er vele, één is zijn kerk, 
              wij zijn Christus’ lichaam, 
              leden zijn er vele, één is zijn kerk, 
              wij zijn één in Christus. 
 
Inzettingswoorden 
3 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.’ 25 Zo nam hij na de 
maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door 
mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te 
gedenken.’ 26 Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, 
verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. 
 
In meines Herzens Grunde (J.A. Bach) 

In meines Herzen Grunde 
Dein Nam und Kreuz allein 
Funkelt all Zeit und Stunde, 
Drauf kann ich fröhlich sein. 
Erschein mir in dem Bilde 
Zum Trost in meiner Not, 
Wie du, Herr Christ, so milde 
Dich hast geblut't zu Tod. 
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Gebed  
 
Nodiging 
 
Brood en wijn gaan rond 
 
Samenzang: Psalm 118 : 6 
 

Des HEREN hand is hoog verheven, 
des HEREN rechterhand is sterk. 
Ik zal niet sterven, ik zal leven 
en zingen van des HEREN werk. 
De HEER heeft mij wel zwaar geslagen, 
maar niet verlaten in mijn nood, 
en zijn genadig welbehagen 
gaf mij niet over aan de dood. 

 
Onder orgelspel wordt de avondmaalstafel afgeruimd. 
 
Woorden:  
Nu is de tafel leeg, het brood gegeten, de wijn gedronken en genoten. 
De disgenoten zijn verzadigd. 
Hij die ons de voeten waste -opdat wij zouden doen als Hij –  
Hij zoekt de stilte van de nacht. 
 
Dit is zijn uur, ten einde toe. 
 
Hij zoekt de koelte van een tuin, Gethsemane, Hof van Olijven,  
waar bomen en een steen, maar niet één mens met hem wil waken. 
 
Wie Hij de voeten waste en brood en wijn toereikte 
- dit ben ik zelf, zei Hij -, zij zijn het waken moe en slapen. 
 
Nu stroomt zijn beker vol met al het leed, de last, het lijden van de wereld. 
 
Die lijdenskelk, Hij moet hem drinken. Hij alleen. 
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AFSLUITING 
 
Komm, o Tod, du Schlafes Bruder (J.S. Bach) 
 

Komm, o Tod, du Schlafes Bruder, Komm und führe mich nur fort; 
Löse meines Schiffleins Ruder, Bringe mich an sichern Port! 
Es mag, wer da will, dich scheuen, Du kannst mich vielmehr erfreuen; 
Denn durch dich komm ich herein Zu dem schönsten Jesulein. 

 
Slotgebed 
 
Slotlied en wisselzang:  
 
solisten:  
 

Abide with me; fast falls the eventide; 
The darkness deepens; Lord, with me abide; 
When other helpers fail and comforts flee, 
Help of the helpless, oh, abide with me. 

 
allen:    
 

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 

 
solisten:  
 

Swift to its close ebbs out life’s little day; 
Earth’s joys grow dim, its glories pass away; 
Change and decay in all around I see— 
O Thou who changest not, abide with me. 
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allen:   
Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt. 
Alles verdoft wat glans bezat en gloed. 
Alles vervalt in 't wisselend getij, 
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 

 
Solisten:  

I need Thy presence every passing hour; 
What but Thy grace can foil the tempter’s pow’r? 
Who, like Thyself, my guide and stay can be? 
Through cloud and sunshine, Lord, abide with me. 

 
allen:   

U heb ik nodig, uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 

 
Heenzending 
 
The Lord Bless you and keep you 
 
Beaming 
 
We verlaten het koor van de kerk om naar huis te gaan. 
 
Orgelspel 
 
 

 


