-1U wordt verzocht in het middenvak plaats te nemen
Stilte
Welkom en bemoediging
V: Onze hulp is de Naam van de Heer, die hemel en aarde
gemaakt heeft
A: Amen

-24 O God, mijn God, die van de dood mij redt,
mijn tranen afwist! Voor het oog des HEREN
mag ik weer vrij in 's levens land verkeren,
geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet.
Gebed van de witte donderdag
Bloemschikking (Ans)
Bijbellezing: Johannes 13: 1-15

Zingen: psalm 116: 1, 2, 3, 4

2 Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
heb ik de naam des HEREN aangeroepen
en weende: HEER mijn God, bewaar mijn ziel!
3 Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de HEER heeft u bevrijd.

Jezus wast de voeten van de
leerlingen
13. 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. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel
had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe
aangezet Jezus te verraden. Jezus, die wist dat de Vader
hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen
en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd
op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 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. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze:
‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ Jezus
antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later
zul je het wel begrijpen.’ ‘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,’ antwoordde hij: ‘Heer, dan
niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn
hoofd!’ Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog
zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus
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verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren.
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. ‘Jullie zeggen altijd
“meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik
ook. Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten
gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb
een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan,
moeten jullie ook doen.
Korte overdenking
Zingen: ‘Toen Jezus wist: nu is gekomen’
Lied 569: 1, 2, 3, 4

-42 Hij gaf ons zwijgende een teken
en kwam ons voet voor voet nabij,
Hij deed het water van zich spreken,
het stort zich uit en reinigt mij.

3 Zo is de Heer een knecht geworden
en tot de bodem toe gegaan
om ons met ootmoed te omgorden,
Hij doet ons zijn geringheid aan.

4 Heer van mijn hart, U bent gekomen
de nacht door naar uw grote dag,
ik heb in eenvoud aangenomen
dat ik U daarin volgen mag.
Maaltijd van de Heer
Tafelgebed
lied 403e
V Breng dank aan God, want Hij is goed.
A Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
V Gezegend Gij, machtige Gód,
om het licht van deze dag,
om het léven uit uw hánd,
om de líefde ons gegéven.
A Gezegend Gij, machtige God.
V Gezegend gij, eeuwige God,
Om de werken die gij doet,
Om de redding ons gebracht,
Om uw woord dat richting wijst.
A Gezegend Gij, eeuwige God.
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Om de mens naar uw hart,
Uw Zoon tot ons gezonden,
Jezus Christus, onze Heiland,
A Gezegend Gij, heilige God
V Die op de avond voor zijn lijden
Het brood genomen heeft, gebroken
En het deelde met zijn vrienden:
‘Neem en eet, mijn lichaam voor u.’
A Wij danken U, God van ons heil
V Die de beker heeft genomen
En hem deelde met zijn vrienden:
‘Het nieuwe verbond in mijn bloed,
Vergoten tot vergeving en verzoening.’
A Wij danken U, God van ons heil.
V Gezegend Gij, omwille van hem
Die wij hier nu gedenken
Met dit brood en deze beker.
Zend uw Geest, kom in ons midden.
A Zend uw Geest, kom in ons midden.
V Bind ons samen tot één lichaam
Dat zindert van leven en geestkracht,
Met handen die gerechtigheid doen
En voeten die gaan op de weg van de vrede.
A Maak ons één, doe ons herleven.
V Zo loven en zegenen wij U
Met allen in hemel en op aarde,
Want Hij is onze redder en bevrijder,
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer
A Aan U de eer, de macht, de glorie.
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Nodiging
Gemeenschap van brood en wijn
Afsluiting
Zingen: ‘Adam van Gods dromen’
Tekst: Hans Bouma; mel. lied 547
1. Adam van Gods dromen, nu is het zijn tijd,
mens ons overkomen, mens vol eeuwigheid.
Refrein:
Mens aan ons gegeven, mens zoals het moet,
leven van ons leven, mens die liefde doet
2. Lief heeft hij de zijnen, één die voeten wast,
maar hij moet verdwijnen, hij is maart tot last. Refrein
3. Meester in het hoogste: liefde nietsontziend,
liefde wil hij oogsten, hij die buigt en dient. Refrein
4. Hij die zo weldadig al zijn warmte bood,
hoe wordt hij verraden het wordt nog zijn dood.
Refrein
5. Steeds komt hij Hem nader in wiens naam hij leeft,
rijk is hij een Vader die zijn zegen geeft. Refrein
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Gezamenlijke maaltijd
We leggen ons meegebrachte brood op de schalen en gaan
zitten
Gebed
Samen eten
Afsluiting van de maaltijd en overgang naar de Goede
vrijdag
Lezing: Matteus 26: 36-46
In Getsemane
Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die
Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten,
ik ga daar bidden.’Hij nam Petrus en de twee zonen van
Zebedeüs met zich mee.
Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij
tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij
waken.’
Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep
voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker
dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik
het wil, maar zoals u het wilt.’
Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te
slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Konden jullie niet eens één uur
met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in
beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het
lichaam is zwak.’
Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, als
het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat
zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het
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Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze
waren door vermoeidheid overmand. Hij liet hen achter, liep
opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met dezelfde
woorden als daarvoor.
Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei: ‘Liggen
jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl
het ogenblik nabij is waarop de Mensenzoon wordt
uitgeleverd aan zondaars.
Sta op, laten we gaan; kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij.
Zingen: ‘Ubi caritas’
Lied 568a

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.
Waar vriendschap en liefde is, daar is God.
Luthers avondgebed (samen)
Heer, 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.
Blijf bij ons
met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
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wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons
in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.
Amen.
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