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Gisteravond vierden de joden Sederavond en daarmee begon het 
Joodse Pesachfeest (Paasfeest). Vanavond vieren wij het begin van de 
drie heilige dagen, met diepe wortels in het Pesachfeest. Daarom lezen 
wij het verhaal over de instelling van dit Pesachfeest, Exodus 12: 14-
16, opdat ook wij nooit zullen vergeten hoe het volk door Gods toedoen 
aan verdrukking en dood ontsnapte. 
 
Deze avond wordt ook getekend door het verhaal van de voetwassing. 
Jezus, de gastheer, wordt een dienaar door zijn leerlingen de voeten te 
wassen. Een liefdevolle daad die eigenlijk de wereld omgekeerd is! 
 
Met elkaar vieren wij in deze dienst ook de Maaltijd van de Heer. 
Om mee te vieren in uw eigen huis of kamer geven we graag een paar 
mogelijkheden door: 
* Zoals bij elke dienst kunt u een kaars of waxinelichtje op tafel klaar 
zetten en die aansteken op het moment dat in de kerk de kaarsen op 
de Tafel worden aangestoken. Dat kan een mooi teken van 
verbondenheid met elkaar geven, een teken van Gods aanwezigheid 
op alle plekken waar wij ons bevinden. 
* U zou thuis een stukje brood en een slokje wijn of druivensap in een 
beker klaar kunnen zetten, om zo de Maaltijd van de Heer thuis mee te 
vieren. Op het moment dat in de kerkdienst de gemeenschap van brood 
en wijn plaatsvindt zou u het stukje brood en het slokje wijn kunnen 
nemen. Je zou, als je met z’n tweeën of als gezin deze dienst online 
meeviert, brood en wijn ook elkaar kunnen aanreiken. Zo zijn wij ook in 
de Maaltijd met elkaar verbonden en vormen wij, ook al is dat op afstand 
want op verschillende plekken, de gemeenschap rondom Christus. Hij 
is zo overal aanwezig. 
 
De afbeelding op de voorkant van de orde van dienst, de voetwassing 
door Jezus, is van de hand van Rembrandt van Rijn. 
 
 
 
 
In deze dienst 
 

voorgangers: ds. Ina Veldhuizen, ds. Henk Makkinga  
organist/pianist: Elske te Lindert 

ouderling: Henny Veugelink 
koster: Gerrit van Lenthe 
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WE BEREIDEN ONS VOOR 

Pianospel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
We zingen Breng ons samen van Sela 
 
U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
Groet 
V: Genade en vrede voor u en voor jou 
    van God onze Vader  
    en van Jezus Christus, onze Heer  
    in de gemeenschap van de Heilige Geest. 
 
Bemoediging 
V:  Onze hulp is in de naam van de Levende 
G:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V:  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
G:  en niet loslaat het werk van zijn handen. 
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Drempelgebed 
V. Goede en trouwe God, U die in het verborgene ziet,  

zie ons in al onze vergankelijkheid en onzekerheid, met al ons  
verlangen. Maak ons zuiver van hart, Heer, opdat we mogen  
groeien in mildheid. Geef ons het inzicht om te zien wat waar is  
en goed en echt. Dat vragen wij U in naam van Jezus Christus,  
die ons voorging op weg naar Pasen en die eeuwig leeft in Uw  
licht. Amen. 
 

We zingen 3e couplet van Breng ons samen  
 

U roept ons samen voor Woord en gebed, 
Als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
Gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
Om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 

Breng ons samen, één in uw naam.  
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 

Wij belijden één geloof en één Heer; 
Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 

Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 

Gebed om Gods betrokkenheid bij deze wereld 
v. “...daarom bidden wij”, we zingen 281: 1, 2  Wij zoeken hier uw 
aangezicht 
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2. Wanneer het donker ons verrast, 
 Houd ons dan in uw goedheid vast. 
 Kyrie eleison. 
 

DE BIJBEL GAAT OPEN 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Schriftlezing Evangelie volgens Johannes 13:1-15 
 
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 rein – maar niet allemaal.’ Hij wist namelijk wie hem zou 
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.  
 
v:  Woord van de Heer 
 wij danken God. 
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We zingen 568a  Ubi caritas    (We zingen dit lied 3 x) 
(vert. Waar vriendschap en liefde is, daar is God) 
 

 
 

 Overweging 
 

Stilte 
 

Orgelspel   Herzlich tut mich verlangen, J. Brahmns 
 

We zingen In Zijn liefde zijn wij samen (tekst: Elske te Lindert,  
    melodie: lied 705) 
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2 Laat ons zorgen, hier tezamen, 
 dat er geen verdeeldheid heerst. 
 Laat ons bidden, hier verenigd, 
 dat Hij in ons midden leeft. 
 Hij is bij ons, Hij bezielt ons, 
 daar waar vriendschap, liefde is. 
 
3 Wil, o Heer, met al uw heil’gen, 
 tonen ons Uw heerlijkheid. 
 Zuiv’re vreugde zal ons deel zijn, 
 vreugde, tot in eeuwigheid. 
 Hij is bij ons, Hij bezielt ons, 
 daar waar vriendschap, liefde is. 
 
 

WE ANTWOORDEN 
Collecte  
Meedoen met de collecte kan natuurlijk ook: je kunt iets in het 
vastendoosje doen of je bijdrage storten op het bankrekeningnummer 
van de Protestantste Gemeente Doetinchem: NL35 RABO 0314 3050 
33. Dit zal dan worden toegevoegd aan de collectes volgens de 
verdeling: 1e collecte: diaconie voor ¼ deel, 2e collecte: kerk voor ¼ 
deel, 3e collecte: World Servants voor 2/4  deel. Of met de GIVTapp. 
 
Dankgebed  
Voorbeden 
Stil gebed. 
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DE MAALTIJD VAN DE HEER 

 
Inleiding 
 
Lezing Exodus 12: 14-16 
 
14Die 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. 15Eet dan 
zeven dagen lang ongedesemd brood, en verwijder meteen op de 
eerste dag alle zuurdesem uit jullie huizen; wie op een van die zeven 
dagen iets eet dat zuurdesem bevat, moet uit de gemeenschap 
van Israël gestoten worden. 16De eerste en zevende dag zijn heilige 
dagen die jullie samen moeten vieren. Die beide dagen mag er geen 
enkele bezigheid verricht worden, jullie mogen alleen het voedsel 
bereiden dat ieder nodig heeft. 
 
We zingen 395: 1   Op de avond, toen de uittocht uit Egypte 
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Tafelgebed 
 
… Samen zingen we met de Kerk van alle tijden en alle plaatsen, met 
de Kerk op aarde en in de hemel, vanuit de kleinste huiskamer of de 
grootste kathedraal… 405:4   Heilig, heilig, heilig! 
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Instellingswoorden 
 
We zingen 395: 2, 3, 4    
 

2.  Op die avond van het paasfeest 
heeft Hijzelf ons uitgelegd, 
dat het brood ons werd gegeven 
als een teken van zijn leven, 
dat Hij uitdeelt aan zijn mensen, 
dat heeft Hij gezegd. 

 
Refrein Wij gaan rond met het brood,  
 wij gaan rond met de wijn, 

want iedereen mag leven 
en vrolijk zijn. 
Wij gaan rond met het brood,  
wij gaan rond met de wijn, 
want iedereen mag leven 
en vrolijk zijn. 

 

3 Op die avond, toen de beker 
werd gezegend door de Heer, 
zei Hij: wat jullie misdeden, 
dat is nu voorgoed verleden, 
je mag leven van vergeving, 
nu en telkens weer.  refrein 

 

4 Op die maaltijd van het paasfeest, 
op de avond voor zijn dood 
zei Hij: zelf zal Ik er bij zijn 
op het feest waar jullie vrij zijn, 
op de maaltijd die God aanricht, 
en dat feest wordt groot! refrein 
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We bidden Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd, 
Uw Koninkrijk kome, 
Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
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. 

 
Vredegroet 
 
Breken en delen 
 
Muziek  His tears were mine, Sally DeFord 
 

Come to the garden, in the darkness 
Where Jesus came and knelt to pray 
To bear our grief, to carry all our sadness 
To pay the debt He alone could pay 
Come to the garden, in the darkness 
Where Jesus sorrowed for our sin 
And offered up His sinless soul to save us 
Come tarry here, and watch one hour with Him. 
 
He bled to bind our wounds and wipe away our tears 
He suffered all the anguish of mankind 
He wept for every heartache we will ever know 
His tears were yours; His tears were mine 

 

Dankzegging 
 
Na de Maaltijd wordt de tafel leeggemaakt 
 
Lezing Evangelie volgens Matteus 26: 30-36a  
 
“Nadat ze de lofzang hadden gezongen vertrokken zij naar de Olijfberg. 
Onderweg zei Jezus tegen hen: ”Jullie zullen mij deze nacht allemaal 
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afvallen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de 
schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.” Maar nadat ik 
uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.” Petrus 
antwoorde hem: “Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit!” Jezus 
antwoordde hem:  “Ik verzeker je: deze nacht zul je , nog voor de haan 
gekraaid heeft, mij driemaal verloochenen.” Petrus zei “Al zou ik met u 
moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit. “ Alle leerlingen vielen hem 
daarin bij. Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard 
die Getsemane genoemd werd. Hij zei: “Blijven jullie hier zitten, ik ga 
daar bidden.” 
 
Luthers Avondgebed 
 
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.  
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.  
Blijf bij ons  
in leven en in sterven,  
in tijd en eeuwigheid. 
 
 
Stilte 
 
 
 
 
Morgen, Goede Vrijdag, zetten wij deze gezamenlijke dienst voort in 
de Catharinakerk. 


