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9 april 2020  -Livestream via Internet- 
Witte Donderdag 
 
Voorganger:  Ds. Louis Krüger Ouderling van dienst: Maria Azrioual-Van der Kemp 
Muziek:  Jan van Keulen,  Diaken van dienst:  Wim Ouwens 
  Peter Maat en Sela 
 
Opwekking 40: 1,2,3 
 
1 
Zoekt eerst het Koninkrijk van God 
en Zijn gerechtigheid, 
en dit alles krijgt u bovendien, 
Hallelu, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 
 
2 
Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. 

Hallelu, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 
 
3 
Bidt en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult het zien, 
klopt, en de deur zal voor u opengaan. 
Hallelu, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 

 
Welkom 
 
Intochtslied: Evangelische liedbundel 299: 1, 2 
 
1 
Welk een vriend is onze Jezus, 
die in onze plaats wil staan! 
Welk een voorrecht, dat ik door Hem 
altijd vrij tot God mag gaan. 
Dikwijls derven wij veel vrede, 
dikwijls drukt ons zonde neer, 
juist omdat wij ’t al niet brengen 
in ’t gebed tot onze Heer.

2 
Leidt de weg soms door verzoeking, 
dat ons hart in ’t strijduur beeft, 
gaan wij dan met al ons strijden, 
tot Hem die verlossing geeft. 
Kan een vriend ooit trouwer wezen 
dan Hij, die ons lijden draagt? 
Jezus biedt ons aan genezing; 
Hij alleen is ’t, die ons schraagt. 

 
Stilte - Votum en groet 
 
Gezang 360 
 
1 
Heer, wij komen vol verlangen, 
op uw roepstem naar uw dis, 
want door schuld met schrik bevangen 
zoekt ons hart vergiffenis: 
slechts in U bestaat ons leven, 
die uw bloed voor ons woudt geven; 
laat ons dan in brood en wijn 
met Uzelf gespijzigd zijn. 
 

2 
Sterk ons wankelend vertrouwen, 
geef ons zelf wat Gij geboodt: 
dat wij met oprecht berouwen 
enkel rusten in uw dood; 
ja, vervul ons met uw krachten, 
opdat wij uw wet betrachten, 
zegen zo uw sacrament, 
dat ons hart U steeds meer kent. 
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3 
Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken 
over uw verlossend werk; 
geef dat niet die woorden breken 
op de daden van uw kerk, 
maar dat wij geheiligd leven 
op de plaats door U gegeven, 
en U volgen onder 't kruis 
op de smalle weg naar huis 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Bijbellezing Johannes 13: 1 – 17 
 
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. 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 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. 16 Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant 
niet meer dan wie hem zendt. 17 Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar 
handelt.  
 
Bijbellezing Johannes 17 : 1 – 21 
 
1 Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon 
nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. 2 Hij heeft van u macht over alle 
mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. 
3 Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus 
Christus. 4 Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen 
hebt. 5 Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld 
bestond. 
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6 Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Zij waren van 
u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard, 7 en nu begrijpen ze dat alles wat 
u mij hebt gegeven, van u komt. 8 Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven, 
zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben, en ze geloven dat u mij hebt 
gezonden. 
 
9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij 
van u zijn 10 – alles wat van mij is, is van u, en alles wat van u is, is van mij – en omdat in hen mijn 
grootheid zichtbaar geworden is. 11 Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven 
wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, 
zodat zij één zijn zoals wij één zijn. 12 Zolang ik bij hen was heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven 
hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is verloren gegaan behalve hij die verloren moest 
gaan, opdat de Schrift in vervulling ging. 13 Nu kom ik naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld 
ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. 14 Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, 
omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. 15 Ik vraag niet of u hen uit de 
wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. 16 Ze horen niet bij de wereld, 
zoals ik niet bij de wereld hoor. 17 Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. 18 Ik zend 
hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. 19 Ik heb mij geheiligd omwille van hen, 
zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. 
 
20 Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. 21 Laat hen allen 
één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u 
mij hebt gezonden. 
 
Preek: "Toon de liefde die Jezus aan ons heeft bewezen" 
 
Opwekking 705 
https://www.youtube.com/watch?v=omiMgHcqpWs 
 
De tafel wordt in gereedheid gebracht. 
 
Dienst van de tafel 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Uitnodiging voor het Heilig Avondmaal 
 
Gebed voor de zieken 
 
De grote lofprijzing 
 
Gezang 319: 1 
 
Looft God, die zegent al wat leeft, 
der heem'len Heer is Hij, 
die tussen ons zijn woning heeft. 
Die ver is, is nabij. 
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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 de 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 Uwer is het koninkrijk 
en de kracht 
en de heerlijkheid 
in der eeuwigheid. 
Amen. 
 
Viering Heilig Avondmaal 
 
Dankgebed 
 
Opwekking 65 
 
Loof de Here, mijn ziel, (2x) 
en alles wat in mij is 
Zijn heilige Naam. 
 
Getsemane – Sela https://www.youtube.com/watch?v=yp72bnvSdTw 
 


