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VOORBEREIDING 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Lied: 558 vers 1 en 4 
1. Jezus, om uw lijden groot,  
om uw leven en uw dood,  
die volbrengen ‘t recht van God,  
Kyrie eleison. 
  

4. Om het brood, Heer, dat Gij 
breekt, om de beker die Gij reikt,  
om de woorden die Gij spreekt,  
Kyrie eleison. 



PSALMGEBED 
 
Zingen psalm 116 vers 1 
1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer  
nam, toen ik riep, met toegenegen oren  
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen  
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 
Lezen Psalm 116 vers 3 en 4 
 
Zingen psalm 116 vers 3 
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. 
 
Lezen psalm 116 vers 12 en 13 
 
Zingen psalm 116 vers 8  
8. Voor ‘t oog van al de zijnen zal ik Hem  
offers van dank naar mijn beloften brengen, 
in ‘s Heren voorhof mijn gejubel mengen  
met uw lofprijzingen, Jeruzalem. 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed  
 
Lezing Johannes 13 : 1-15 
 
Zingen: Lied 569  
1. Toen Jezus wist: nu is gekomen 
het uur om door de nacht te gaan, 
heeft Hij een linnen doek 
genomen en water in een  
schaal gedaan. 
 

2. 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. 

 
Korte overdenking 
Orgelmuziek: Fantasia Psalm 42:3 
Gebeden, afgesloten met Luthers avondgebed 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
 
              Inleiding 
 
 Muziek: Waar twee of drie (opname)  
 
 Tafelgebed  
 
 Sanctus: Lied 504:4 
  
  Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
  hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
  Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
  Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
  
 Instellingswoorden  
 
 Agnus Dei: Lied 408E 
 
  Lam van God, 
  dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: 
  geef uw ontferming! 
  Lam van God, dat wegdraagt de zonde  
  van heel onze wereld: 
  geef ons uw vrede! 
 
 Onze Vader 
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 Uitdelingswoorden: ‘Het brood dat wij breken…’ 
 
 Delen van brood en wijn 
 
 Dankzegging 
 
Slotlied: Lied 576: 4, 5  en 7 
4. Houdt Gij mij in uw hoede,  
Gij die uw schapen telt,  
o bron van al het goede,  
waaruit mijn leven welt.  
Gij die mijn ziel wilt laven  
met liefelijke spijs,  
Gij overstelpt met gaven  
tot in het paradijs. 
  
5. Ik dank U o mijn vrede,  
mijn God die met mij gaat,  
voor wat Gij hebt geleden  
aan bitterheid en smaad.  
Geef dat ik trouw mag wezen,  
want Gij zijt trouw en goed.  
Ik volg U zonder vrezen  
wanneer ik sterven moet. 
  
7. Wees Gij om mij bewogen  
en troost mijn angstig hart.  
Voer mij uw beeld voor ogen,  
gekruisigde, uw smart.  
Dan zal ik vol vertrouwen,  
gelovig en bewust,  
uw aangezicht aanschouwen.  
Wie zo sterft, sterft gerust. 
 
Zegen 
 
Orgelspel (Collecte) 


