






Bemoediging: 

voorganger: 

 Onze hulp is in de naam van de HEER. 

gemeente:  

 Hemel en aarde heeft Hij gemaakt. 

voorganger: 

 Altijd blijft Hij trouw. 

gemeente:  

 Nooit laat hij los.  

* 





Lied 67 : 1, 



Lied 67 : 1, 



Lied 67 : 1. * 





voorganger: 

 Zie de nood van deze wereld: 

gemeente:  

 zoveel eenzaamheid en pijn. 

voorganger: 

 Laat het niet verborgen blijven, 

gemeente:  

 laat er, HEER, ontferming zijn! 

 

* Gebed om ontferming over de nood van de wereld: 



Gebed om ontferming over de nood van de wereld: 

voorganger: 

 Hoor ze roepen, bange mensen, 

gemeente:  

 want ze zien het licht niet meer. 

voorganger: 

 Hoor hun stem, ook in de hemel, 

gemeente:  

 kom dan toch, ontferm U, HEER. 



voorganger: 

 Hoor ons roepen, deze avond, 

gemeente:  

 heel Uw wereld, groot en klein. 

voorganger: 

 Draag ons, Vader, in uw liefde. 

gemeente:  

 Wil onze Ontfermer zijn.       Amen. 

 

Gebed om ontferming over de nood van de wereld: 





Staande: Lied 67 : 2, 



Staande: Lied 67 : 2, 



Staande: Lied 67 : 2. * 





Lezing: Exodus 12 : 1 t/m 14. 

Pesachfeest en uittocht uit Egypte 

12 
1   De HEER zei tegen Mozes en Aäron,  

nog in Egypte:  
2   ‘Voortaan moet deze maand  

bij jullie de eerste maand van het jaar zijn.  
3   Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël: 

“Op de tiende van deze maand moet elke 
familie een lam of een bokje uitkiezen,  
elk gezin één.  



Lezing: Exodus 12 : 1 t/m 14. 
4   Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te 

eten, nemen er samen met hun naaste buren 
één, rekening houdend met het aantal 
personen en met wat ieder nodig heeft.  

5   Het mag het jong van een schaap zijn of het 
jong van een geit, als het maar een mannelijk 
dier van één jaar oud is zonder enig gebrek.  

6   Houd dat apart tot de veertiende van deze 
maand; die dag moet de voltallige 
gemeenschap van Israël de dieren in de 
avondschemer slachten. 
 



Lezing: Exodus 12 : 1 t/m 14. 
7   Het bloed moeten jullie bij elk huis waarin een 

dier gegeten wordt, aan de beide deurposten 
en aan de bovendorpel strijken.  

8   Rooster het vlees en eet het nog diezelfde 
nacht, met ongedesemd brood en bittere 
kruiden.  

9   Het dier mag niet halfgaar of gekookt worden 
gegeten, maar uitsluitend geroosterd, en in 
zijn geheel: met kop, poten en ingewanden.  
  



Lezing: Exodus 12 : 1 t/m 14. 
10Zorg dat er de volgende morgen niets meer 

van over is. Mocht er toch iets overblijven, 
dan moet je dat verbranden. 

11 Zo moeten jullie het eten:  
met je gordel om,  
je sandalen aan en je staf in de hand,  
in grote haast.  
Dit is een maaltijd ter ere van de HEER,  
het pesachmaal.  
  



Lezing: Exodus 12 : 1 t/m 14. 
 

12 Ik zal die nacht rondgaan door Egypte,  
en ik zal daar alle eerstgeborenen doden, 
zowel van de mensen als van het vee,  
en ik zal alle Egyptische goden  
van hun voetstuk stoten,  
want ik ben de HEER.  
 
  



Lezing: Exodus 12 : 1 t/m 14. 
13Maar jullie zal ik voorbijgaan:  

aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen, 
en door dat merkteken zal de dodelijke plaag 
waarmee ik Egypte straf, jullie niet treffen. 

14 Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn, 
die je moet vieren als een feest ter ere van 
de HEER.  
Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht, alle 
komende generaties moeten die dag vieren.  

  
 
  

* 





Lied 81 : 1. 3, 4. 



Lied 81 : 1, 3. 4. 



Lied 81 : 1, 3, 4. 





Lezing: 1 Korintiërs 11 : 23 t/m 26. 
 

23 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.’  



Lezing: 1 Korintiërs 11 : 23 t/m 26. 
 

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.’  

26Dus altijd wanneer u dit brood eet  
en uit de beker drinkt,  
verkondigt u de dood van de Heer,  
totdat hij komt. 

  

* 





Lied 558 : 4. 





Lezing: Johannes 13 : 1 t/m 15. 

Jezus wast de voeten van de leerlingen 
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.  



Lezing: Johannes 13 : 1 t/m 15. 
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.  

 
  



Lezing: Johannes 13 : 1 t/m 15. 
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 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!’   

  



Lezing: Johannes 13 : 1 t/m 15. 
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. 

12Toen hij hun voeten gewassen had,  
deed hij zijn bovenkleed aan  
en ging weer naar zijn plaats.  
‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 

 



Lezing: Johannes 13 : 1 t/m 15. 
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.  

15Ik heb een voorbeeld gegeven;  
wat ik voor jullie heb gedaan,  
moeten jullie ook doen. 

  

 

* 





Lied 568a : 1. 2, 3. 

Vertaling: Waar vriendschap en liefde is, daar is God. 



Lied 568a : 1, 2. 3. 

Vertaling: Waar vriendschap en liefde is, daar is God. 



Lied 568a : 1, 2, 3. * 

Vertaling: Waar vriendschap en liefde is, daar is God. 





voorganger: 

De vrede van Christus zij altijd met jullie 

gemeente:  

 en met jou. 

voorganger: 

Laten we elkaar een teken van vrede geven. 

 

Vredegroet: 





Sanctus en Benedictus (melodie: Ps. 118) 

Heilig zijt Gij, o Here, Here, 
heilig Uw naam en Uw gebod. 

Alles wat ademt zal U eren, 
Heilige Here, onze God. 

Gezegend zij de grote Koning, 
Die tot ons komt in ’s Heren naam. 
De hele aarde wordt Zijn woning. 
Hij richt een nieuwe wereld aan. 





 

 
Collecte Kerkrentmeesterschap: 

NL 35 RABO 0373 7266 51 

Diaconale collecte: NL 65 ABNA 0454 3147 01 

 

  





voorganger: 

In de nacht van de overlevering 

gemeente:  

-dat is in deze nacht- 

voorganger: 

nam Jezus het brood, sprak de 

dankzegging uit, brak het, en zei: 

‘Dit is Mijn lichaam voor u, 

 doe dit tot Mijn gedachtenis’. 

 

Instellingswoorden: 



voorganger: 

Zo nam Hij ook de beker, 

toen de maaltijd was afgelopen,  

en zei:  

‘Deze beker  

is het nieuwe verbond in mijn bloed.  

Doe dit, zo dikwijls u die drinkt  

tot Mijn gedachtenis.’ 

 

 

Instellingswoorden: 



voorganger: 

en zo spreken we samen uit: 

gemeente:  

Zijn dood gedenken wij, 

Zijn opstanding belijden wij, 

Zijn toekomst verwachten wij.     

Maranatha!  

 

 

Instellingswoorden: 









Liedboek voor de kerken 180 : 1. 3, 4. 

Gethsemane, die nacht moest eenmaal komen. 

De Heiland heeft bewust die weggenomen. 

Hij laat Zijn doel niet los, wijkt niet terzijde,  

Aanvaardt het lijden. 

 



Liedboek voor de kerken 180 : 1, 3. 4. 

Wie heeft gewaakt van die het naaste stonden? 

Hij heeft hen driemaal slapende gevonden. 

Hij ging terug en heeft alleen geleden, 

eenzaam gebeden: 

 



Liedboek voor de kerken 180 : 1, 3, 4. 

Laat Vader, deze beker Mij voorbijgaan; 

waar zijn de eng’ len die Mij kunnen bijstaan? 

Maar, zo Ik niet dit lijden mag ontvlieden, 

Uw wil geschiede. 

 





 

Blijf bij ons, want het is avond 

en de nacht zal komen. 

Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk 

aan de avond van de dag, 

aan de avond van het leven, 

aan de avond van de wereld. 

 

Luthers avondgebed: 



 

Blijf bij ons 

met uw genade en goedheid, 

met uw troost en zegen, 

met uw woord en sacrament. 

 

Luthers avondgebed: 



 

Blijf bij ons 

wanneer over ons komt 

de nacht van beproeving en van angst, 

de nacht van twijfel en aanvechting, 

de nacht van de strenge, bittere dood. 

 

Luthers avondgebed: 



 

Blijf bij ons 

in leven en in sterven, 

in tijd en eeuwigheid. 

  

Amen. 

 

Luthers avondgebed: 




