
Liturgie voor de online viering van donderdag 1 april 2021, 19.30 uur Witte Donderdag 

 

 

Voorganger: ds. Peter van der Schans 

Lector: Aty Janzen 

Organist: Eugène Broekman 

Voorzangers: Diverse gemeenteleden 

 

We vieren het Heilig Avondmaal 

 

 
 

Thema: Liefde voor Jezus. Liefde van Jezus. 

 

Viering beschikbaar om: 

19.30 uur op www.kerkdienstgemist.nl 

Na de dienst ook beschikbaar op www.pgij.nl  

 

 
 

Protestantse gemeente te IJsselstein 

➢ Heeft u iets voor de voorbeden in deze dienst?  

Mail het naar E dienen@pgij.nl Dan krijgt het een plekje in deze dienst. 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.pgij.nl/
mailto:dienen@pgij.nl
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Foto van vlak voor de dienst 

 

- De Paaskaars brandt 

- Om over na te denken bij de schikking: 

 

Er is moed voor nodig om in tijden van onzekerheid en verdriet onze huizen, harten en gedachten 

open te zetten. Soms zitten we zo vast in onze eigen gedachten, dat we een heel nieuw perspectief 

nodig hebben dat alleen een vreemde ons kan bieden. Een ontmoeting met een vreemdeling, die 

ons leven in een nieuw licht beziet, is dan een groot geschenk. Laten we doen als de 

Emmaüsgangers en ons openstellen voor onverwachte ontmoetingen. Wie weet ontmoeten we 

Jezus zelf in de ander. 

 

Uit een gedicht van Menno van der Beek:  

 

Hij hing op straat rond. Ik had geen idee 

wat hij daar deed. Beleefd vroeg ik hem mee 

en bij het eten kwam hij langzaam los 

en nam hij ook het woord. Dat hebben we geweten. 

 

Vooral bij een paar glazen mooie wijn: 

toen hij een aantal diepe dingen zei 

vielen alle gesprekken op hun plaats 

en zagen we de dwarsverbanden. Eindelijk. 

 

Het delen van brood en wijn verbindt ons aan het verhaal op de Witte Donderdag. De glazen 

vazen worden omgeruild voor wijnglazen, gevuld met wijn. De korenaren die we gebruikten bij de 

schikking ‘De hongerigen voeden’, accentueren nu de lijn van het open hart. 
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- Orgelspel vooraf 

- Welkom door de voorganger 

 

Goede avond allemaal! 

U thuis die meeviert en ook de medewerkers hier die alles ongelijk maken. 

Van harte welkom in onze dienst! En we vieren het Heilig Avondmaal. Hier in  de kerk -  maar 

graag ook met u thuis! Zorg dan zelf voor brood en wijn. Op het moment dat we in de kerk breken, 

uitgieten en delen, kun je dat thuis ook doen. In plaats van wijn kun je natuurlijk ook druivensap 

of zelfs ‘gewoon’ water gebruiken. 

 

Het gaat vanavond over: Liefde voor Jezus. Liefde van Jezus 

Maria, de zus van Marta en Lazarus, zalft de voeten van Jezus met nardusolie. En toont zo haar 

liefde. 

Jezus, bevriend met het drietal, wast de voeten van de leerlingen. En toont zo zijn liefde – door te 

dienen. 

 

AAN HET BEGIN 

- Toewijding door stil gebed en kort orgelspel 

- Groet en Bemoediging 

- We luisteren naar: intochtslied: Psalm 103:1 en 3 

- Gebed 

 

(In ons midden ) 

 

Dat er ooit een mens was 

die maar diende, 

en zich maar deelde, 

 

zich in liefde 

eindeloos vermenigvuldigde. 

 

O God, een mens 

die hongerde - hongerde 

en dorstte naar gerechtigheid, 
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zich maar deelde en deelde: 

dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed -  

brood en wijn, brood en wijn. 

 

Deze mens,  

dienstbaarheid, 

één en al liefde. 

Ooit. En steeds weer.  

Hoe is Hij in ons midden. 

 

Jezus. Onze mens. 

Onze hevigste, onze liefste mens. 

Wat een Zoon van U! 

 

Veel, zeer veel valt er te vieren. 

 

Amen. 

 

(Naar Hans Bouma, Op adem komen, p. 143) 

 

- We luisteren naar: een loflied: ‘God die in Christus mij ontmoet’ 2 en 3 (van Alfred C. 

Bronswijk, op de melodie van Psalm 98) 

 

2. Gods hand steunt hen, die bijna vallen. 

Hij houdt de kleinen op de been, 

en is een stok en staf voor allen, 

die hier verloren, of alleen 

op zoek zijn naar de zin van leven: 

een doel, dat duurzaam is en houdt. 

Zijn hand wil koers en richting geven. 

Gods is met ons ten diepst vertrouwd. 

 

3. Zo ademen wij kostbaar leven 

gebonden aan de eindigheid, 

in het voorbijgaan nauw verweven 

met dromen van de eeuwigheid. 

Maar God leidt ons op zeek’re wegen. 

Hij richt de stappen van de voet. 

Hij komt ons met zijn liefde tegen - 

God, die in Christus mij ontmoet. 

 

DIENST VAN HET WOORD 

- Gebed om de opening van het Woord 

 

(Leerhuis) 

 

Heer Jezus, 

wij willen uw leerlingen zijn. 

 

Leer ons 

minder te praten 

en meer te zeggen, 
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de kunst van het zwijgen 

om meer te verstaan, 

 

stilte te vinden 

om tegenwoordigheid van Geest te ervaren. 

 

Leer ons 

aan uw voeten te zitten 

om uw taal in te drinken, 

 

brood te ontvangen 

om mededeelzaam te zijn, 

 

vergeving te vinden 

om vergeving te schenken. 

 

Leer ons 

onze handen te vouwen 

om uw kracht te ervaren, 

 

onze ogen te sluiten 

om zicht te krijgen, 

 

liefde te zien 

om liefde te zijn. 

 

Amen. 

(uit: Inkeer. Gebeden van Jaap Zijlstra) 

 

- Eerste Schriftlezing: Johannes 11:55-12:8 (NBV) 

 
55Het was kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, en veel mensen uit de omgeving gingen al vóór 

het feest naar Jeruzalem om zich te reinigen. 56Daar keken ze uit naar Jezus; ze stonden in de 

tempel en zeiden tegen elkaar: ‘Wat denk je? Zou hij niet meer naar het feest komen?’ 57De 

hogepriesters en de farizeeën hadden opdracht gegeven hem aan te geven als men wist waar hij 

was, zodat ze hem konden arresteren. 

121Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt. 
2Daar hield men ter ere van hem een maaltijd; Marta bediende, en Lazarus was een van de mensen 

die met hem aanlagen. 3Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van 

Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. 4Judas Iskariot, 

een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg: 5‘Waarom is die olie niet voor 

driehonderd denarie verkocht om het geld aan de armen te geven?’ 6 

Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde – hij was een dief: hij beheerde de kas en 

stal eruit. 7Maar Jezus zei: ‘Laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis; 8de armen zijn 

immers altijd bij jullie, maar ik niet.’ 

 

- Tweede Schriftlezing: Johannes 13:1-15 (NBV) 

 

131Het 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. 2Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel 
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had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. 3Jezus, die wist 

dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug 

zou gaan, 4stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 5en 

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. 6Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn 

voeten wassen, Heer?’ 7Jezus 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,’ 9antwoordde hij: ‘Heer, dan niet alleen mijn 

voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ 10Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen 

nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ 11Hij 

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. 13‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen 

mij, en terecht, want dat ben ik ook. 14Als 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.  

 

- We luisteren naar: Lied 568a (3x) 

- Verkondiging 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus! 

 

Ik heb met Witte Donderdag al vaker het verhaal van Johannes 13 gelezen. Over de voetwassing 

door Jezus van de leerlingen. Deze keer viel me vooral op, dat eerder in Johannes ook over 

handelingen aan de voeten wordt gesproken. Maar dan door Maria en het gaat bij haar om de 

voeten van Jezus. En het gaat niet zozeer om wassen als wel zalven. 

Ik laat me er vanavond door uitdagen en neem je mee. 

 

Maria van Betanië, de zus van Marta en Lazarus, zalft de voeten van Jezus met nardusolie. 

Het is vlak voor het Joodse Paasfeest. Jezus komt aan in Betanië. En laat zich niet beïnvloeden 

door de speculaties: komt hij wel of niet naar het feest? En ook niet door de bedreigende 

maatregelen: hij moet namelijk gearresteerd worden. Jezus neemt de tijd om zich voor te bereiden 

op het feest. 

Aan de vooravond van de intocht is er een maaltijd. Het was gewoon in het nabije Oosten om bij 

feestelijke maaltijden het hoofd te zalven. In het Hooglied begroet de bruid de bruidegom en zalft 

hem. En er werd gezalfd bij het aantreden van priesters, profeten en koningen. Ze werden zo 

ritueel tot gezalfden. Tot messias. De overvloed aan nardusolie brengt de overvloed aan wijn 

(Johannes 2) en brood (Johannes 6) eerder in het evangelie van Johannes in herinnering. Het laat 

de weelde en overvloed van het messiaanse koninkrijk zien.  

Het paste alleen niet dat een vrouw dat deed. En het is ook ongewoon de voeten te zalven. 

Bovendien worden losse haren in die tijd gezien als schande. Toch zalft Maria. En ze zalft de 

voeten. En ze maakt haar haren los. 

Maria laat haar liefde en genegenheid voor Jezus zien. Met de beste en de duurste olie. En met 

overvloed. Ze betoont ook haar diepe eerbied en nederigheid. Woorden ontbraken, maar de geur 

van liefde vervulde heel het huis. 

Het intense gebaar van Maria roept vragen op bij Judas. Moet dat nu zo? Kon het niet beter 

verkocht en de opbrengst aan armen gegeven worden? Of wil hij het geld liever in eigen zak 

steken? 

Jezus zegt: (vers 8) Laat haar begaan! Had zij de mirre dan soms moeten bewaren tot de dag van 

mijn begrafenis? - Jezus is nog maar kort aanwezig bij Maria. Daarom is haar overstelpende 

betoon van eer en liefde begrijpelijk. Daar komt nog bij: Jezus spreekt hier tegelijk over zijn eigen 



7 

 

begrafenis. Daarbij wordt mirre gebruikt tot zalving. Jezus ziet de zalving als een voorafbeelding 

van zijn zalving bij de begrafenis. 

Mooi is ook hoe Maria en Judas naast elkaar gezet worden door de evangelist. Ze staan in schril 

contrast tot elkaar. In de beelden die Johannes in zijn evangelie gebruikt, zou je kunnen zeggen: 

Judas is de man van het duister, van  donkerheid. Maria is de vrouw van het licht, van de dag.  

Maria maakt het licht door liefde en genegenheid. Door groot respect en diepe eerbied. Door liefde 

voor Jezus. 

 

Dan over Jezus verder. Hij is bevriend met het drietal. Met Maria van Betanië, met Marta en met 

Lazarus. 

Het was kort voor het Joodse Paasfeest. En weer is er een maaltijd. Nu met de leerlingen. De 

donkerheid van Judas wordt genoemd. En er wordt over Jezus vastgesteld: “Hij had de mensen die 

hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan.” Zoals Maria 

van Betanië Jezus liefheeft, zo heeft Jezus de leerlingen en ons lief. 

En dan is daar die ingrijpende en aangrijpende scène. Jezus staat op, legt zijn bovenkleed af, slaat 

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.” 

Jezus gaat door zijn knieën. Hij wast de voeten van de leerlingen. Een klus voor de laagste slaaf 

die je maar denken kunt. Maar Jezus doet het gewoon. Niks te trots. Niks geen neus ophalen. Maar 

buigen. Jezus buigt zich tot onder de voeten van de ander. Van wie bij hem zijn. Wie ook, waar 

ook, wat ook. Dienen. Liefde tot het uiterste. Het gaat om een laag-bij-de-grondse activiteit van 

Jezus. Een ver-neder-ende bezigheid. Het straatvuil van de voeten vegen. 

Jezus wil niet de baas zijn op een hoog verheven manier. Hij wil niet in hemelse sferen blijven 

zitten. Maar daalt af. Tot op de grond. Tot bij mensen. Tot onder mensen. Uit liefde dienstbaar 

voor mensen. En zo tot eer van God. 

 

 
 

Jezus zegt: “15Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook 

doen.” 
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Maria deed het al: in de uiting van haar liefde als eerbied en dienstbaarheid naar Jezus toe.  

Jezus laat het op een ongehoorde manier zien: liefde ten dienste van mensen met vuile voeten.  

Hij vraagt om niet uit de hoogte te leven en werken. Niet voor jezelf, niet op je zelf. Niet 

egoïstisch, niet met arrogantie van macht. Maar liefdevol, dienstbaar, met respect en inzet. 

Servicegericht tot in de haarvaten van je lijf en leden, van je hersenen en handen. Het is tijd voor 

nieuw leiderschap. Dat is niet het alleenrecht van één politicus of één partij. Ik wens dat aan allen 

toe die leider zijn. In welke context dan ook. In de Tweede Kamer en bij de regering, op de 

departementen en de uitvoeringsinstanties. Bij andere, lagere overheden. Maar ook in de kerk en 

de gemeente. In bedrijfsleven en andere sectoren in de maatschappij. En ook in de persoonlijke 

omgang van mensen tot in alle intimiteit van het leven toe. 

Leiderschap en omgang met elkaar laten zich naar het voorbeeld van Jezus in het bijzonder 

invullen door liefde en dienstbaarheid. Dat is een aloude, Bijbelse invulling. En heeft 

fundamentele betekenis voor wie zwak en klein is; voor wie op of over de rand leeft; voor wie 

knel komt te zitten door hogere, harde, eigenwijze machten. 

 

Vanavond maken we dat ook nog op een andere manier mee. Door de viering van het Avondmaal. 

Brood en beker zijn tekenen die verwijzen naar de weg van Jezus. Naar handel en wandel van 

hem. We vieren  het met ernst en vrolijkheid.  

We breken het brood. Het hele brood wordt niet voor ons zelf gehouden. Voor eentje onder ons. 

Jezus is niet voor één iemand. Maar hij laat zich breken. Hij laat zich uitdelen. We delen in de 

betekenis van Jezus.  

En met de beker gaat het net zo! De wijn wordt niet voor ons zelf gehouden. Voor eentje onder 

ons. Jezus is niet voor één iemand. Hij laat zich uitgieten. Hij laat zich uitdelen. En weer mogen 

we delen in de betekenis. 

 

Liefde uit eerbied voor Jezus door Maria van Betanië. Liefde uit gedienstigheid van Jezus voor 

leerlingen en anderen zoals wij. 

 

1. Laten wij ons hart ophalen 

aan de vreugde van de liefde. 

Open ook elkaar de harten 

met het wachtwoord van de liefde! 

 

(Lied 128. Laten wij ons hart ophalen, uit: Sytze de Vries, Jij mijn hart) 

 

Amen. 

 

- Meditatief moment: orgelspel 

 

DIENST VAN DE TAFEL VAN DE HEER 

 

- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed 

 

(De kracht van de liefde) 

 

God, we danken u 

voor de kracht van de liefde, 

die grondtoon van geluk 

die meetrilt in hoe we kijken, 

wat we horen en ervaren. 

Die doorklinkt in wat we zeggen 

en nagalmt in wat we doen. 
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We danken u 

voor de kracht van de liefde 

die ogen kan doen stralen 

en ontwapent met een lach. 

Die koude harten ontdooit 

en een warme golfstroom 

door een mens kan sturen. 

 

We danken u 

voor de kracht van de liefde 

die muren afbreekt 

en verschillen overbrugt. 

Die mensen zo sterk maakt 

dat ze boven hun eigen 

onmacht uit kunnen stijgen. 

 

(Greet Brokerhof van der Waa_Zeg het maar gewoon 3, p91) 

 

God van ons hart,  

in Jezus uw dienaar  

is ons te verstaan gegeven 

 het grote geheim,  

uw eigen geheim:  

de eerste zijn is de minste worden.  

 

Wij bidden U  

dat het ons gegeven wordt  

te leren uit dit geheim te leven  

met hart en hoofd en handen,  

dat die gezindheid bij ons is  

die ook in Jezus was:  

dat wij leren te geven in plaats van te vragen,  

aan te kijken in plaats van neer te zien,  

te luisteren in plaats van almaar te spreken,  

te begrijpen in plaats van te veroordelen,  

te vergeven in plaats van verhaal te zoeken.  

 

Wij bidden U:  

leer uw kerk de minste te zijn  

tegenover de wereld, 

leer gezagdragers de minste te zijn  

tegenover hun zorgenkinderen,  

leer ouderen de minste te zijn  

tegenover een nieuwe generatie,  

leer bezitters de minste te zijn  

tegenover hen die niets of niemand hebben,  

leer beledigden de minste te zijn  

tegenover hen die hen onrecht deden.  

Want alleen als wij leren  

niet al maar te willen winnen  

winnen wij elkaar  
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en winnen wij de vrede. 

 

En als ons bezig-zijn een afbeelding mag zijn  

van het werk van uw Zoon  

die mensen hielp en levens heelde,  

laat dan ons dienen geen heersen zijn  

en ons zorgen geen bedillen. 

Geef ons oog voor de mensen  

en help ons ook onszelf te blijven zien. 

 

(Op de Witte Donderdag. Wim van der Zee, In het huis van de Levende, p. 59 en 60) 

 

- Stil gebed 

- Nodiging 

- Inzameling van de gaven: 

• Stichting Roemeense Kinderhulp 

• College van Kerkrentmeesters 

 

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te 

dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op 

financieel gebied. Twee manieren om uw bijdrage te doen: 

➢ U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College 

van Diakenen: NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie 

Protestantse gemeente IJsselstein 

➢ U kunt bijdragen via deze QR code. 

 

Wij danken u van harte voor uw gift! 

 

Namens het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters: 

Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten. 

 

- Zingen van een geloofsbelijdenis (staande): Lied 344 

- Tafelgebed: 

Heer, God, 

Die wij kennen als een Vader, 

die zichzelf ter sprake bracht 

in een mensenkind,  

een broeder -  

 

U, louter licht 

en bron van eeuwig leven,  

wij zegenen U! 

 

Want U hebt ons beschaamd  

met uw goedheid, uw liefde.  

U vult onze leegte met overvloed.  

U roept ons tot leven met nieuwe namen.  

 

U, louter licht 

en bron van eeuwig leven,  

wij zegenen U!  
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Zo vaak heeft uw liefde 

al vrucht gezet in mensen;  

met hen en met alles, 

wat ademt van genade 

zingen wij hier:  

 

- We zingen: Lied 405:3 en 4 

 

Wij zegenen U  

om het hoge Woord van den beginne,  

dit Licht in ons duister,  

dit brood uit de hemel,  

de Zoon naar uw hart,  

gezonden opdat wij allen U kennen,  

voorgoed zullen leven,  

gekozen tot vrienden.  

 

Hij, Licht uit Licht,  

woord van den beginne,  

Jezus Messias! 

 

Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël,  

de wijnstok op wie wij allen zijn geënt.  

Uw liefde voor Hem is de bron waaruit wij drinken.  

Hij opent ons de ogen,  

is het Licht dat ons vooruit gaat.  

 

Hij, ware herder,  

woord van den beginne,  

Jezus Messias!  

 

Hij heeft zich gegeven, verloren als graan 

gezaaid in de aarde, belofte van toekomst, 

Hij was in de wereld, Hij stierf aan de nacht. 

Geen grotere liefde: 

zijn laatste adem gaf ons het leven. 

 

Hij was als brood, gebroken, gedeeld,  

levend brood:  

zijn lichaam voor ons. 

Hij werd onze beker,  

een overvloed van bruiloftswijn:  

zijn bloed voor ons.  

 

Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven:  

hier reiken wij elkaar wat Hij ons gaf. 

 

Hij, Lam van God,  

brood uit de hemel,  

Jezus Messias! 
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Erfgenamen van zijn vrede,  

wij, voorgoed genoemd zijn lichaam,  

dat wij woning zijn voor U.  

Dat wij ranken van zijn hart zijn, vruchten dragen,  

die hemel en aarde verheugen.  

 

U, louter licht 

en bron van eeuwig leven,  

wij zegenen U!  

 

We bidden het Onze Vader 

 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 

uw Naam worde geheiligd; 

uw Koninkrijk kome; 

uw wil geschiede 

gelijk in de hemel alzo ook op aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood, 

en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

en leid ons niet in verzoeking 

maar verlos ons van de boze. 

Want van u is het Koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 

Amen. 

 

We wensen elkaar de vrede van Christus toe 

 

Uitdelingswoorden 

 

Het brood,  

dat wij breken en  

aan elkaar geven,  

vertelt ons,  

dat Jezus zó voor ons gebroken is en  

zich aan ons gegeven heeft 

voor vergeving van zonde. 

 

Neem en eet! 

 

De beker met wijn - 

daarmee belijden we 

onze vreugde en dankbaarheid, 

omdat Jezus zijn bloed vergoten heeft 

tot vergeving van onze zonde. 

 

Neem en drink! 

 

Gemeenschap van brood en beker 

Intussen luisteren we naar orgelspel  
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Dankgebed 

 

U danken wij,  

omdat U ons  

hebt gevoed met Uzelf.  

 

Hoe kunnen wij u  

méér danken  

dan door U  

niet alleen te laten,  

maar uw gebaren 

over te nemen  

en van uw liefde  

en dienstbaarheid 

uit te delen?  

 

Hoe kunnen wij U  

anders danken  

dan door al ons  

eten en drinken  

ons doen en laten 

te heiligen  

met uw gedachtenis? 
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(Naar Sytze de Vries) 

 

Afruimen van de Avondmaalstafel 

 

Hiermee geven we de overgang naar de Goede Vrijdag aan. De tekenen van de aanwezigheid van 

de Heer in ons midden worden weggehaald. We kunnen ons dan helemaal concentreren op wat er 

op Goede Vrijdag gebeurt. Volgens de bijbelse tijdsrekening begint de dag met de eraan 

voorafgaande avond. Je kunt dus zeggen, dat de vrijdag daarom nu al begonnen is. 

Het is een stille dag. Tijd voor overdenking. Innerlijk stil zijn, want de Bruidegom wordt 

weggenomen uit ons menselijke midden: Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt 

weggehaald, en dan is het hun tijd om te vasten. (Marcus 2:20). 

 

AAN HET EINDE 

- We zingen naar: Lied 571:1 en 2 

- Uitzending: Matteüs 26:30-42 (NBV) 

 
30Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. 
31Onderweg zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat 

geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven 

worden.” 32Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.’ 33Petrus 

zei daarop tegen hem: ‘Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit!’ 34Jezus antwoordde hem: ‘Ik 

verzeker je: deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij driemaal verloochenen.’ 
35Petrus zei: ‘Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit.’ Alle andere leerlingen 

vielen hem daarin bij. 
36Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Getsemane genoemd werd. Hij zei: 

‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’ 37Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met 

zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, 38zei hij tegen hen: ‘Ik voel me 

dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’ 39Hij 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.’ 40Hij 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? 
41Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het 

lichaam is zwak.’ 

 

- Zegen 

 

De God van liefde die zijn liefde uitdeelde 

sterkt ons in onze liefde voor anderen. 

De Zoon die dienstbaar zijn leven uitdeelde 

helpt ons tot dienst aan elkaar en te delen met elkaar. 

De Heilige Geest die in ons woont 

bezielt ons zo dat wij zelf een zegen zijn. 

Amen. 

 

(W.R. van der Zee, Vlam van de Geest_p. 69) 

 

- We luisteren naar: Lied 571:3, 4 en 5 

- Stilte 
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Foto van vlak na de dienst 


