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Pianospel  
 
Welkom  
 
Bemoediging en groet 
 
Inleiding 
 
12 kaarsen worden aangestoken 
 

 
 
‘Waarom is deze avond anders dan alle andere?’ 
 
Gebed 
 
Zingen: Psalm 105: 1, 18 
 
Looft de Heer en laat ons blijde 
zijn glorie rijke naam belijden. 
Meld ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt de Heer, 
verblijd u, geef zijn naam de eer. 
 

Die gunst heeft God zijn volk bewezen, 
opdat het altoos Hem zou vrezen, 
zijn wet betrachten en voortaan 
volstandig op zijn wegen gaan. 
Prijs God om al zijn majesteit. 
Hij leidt ons tot in eeuwigheid. 
 

Schriftlezing: Joh 13: 1-20 
 
1Het 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 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. 
16Waarachtig, Ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester en een 
afgezant niet meer dan wie hem zendt.  
17Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt.  
18Ik doel niet op jullie allemaal: Ik weet wie ik hem uitgekozen. Wat in de Schrift staat 
zal in vervulling gaan: ‘Hij die at van mijn brood heeft zich tegen mij gekeerd.’ 
19Ik zeg het jullie nu al, voor het gaat gebeuren; wanneer het dan gebeurt, zullen 
jullie geloven dat Ik het ben.  
20Ik verzeker jullie: wie iemand ontvangt, die door Mij gezonden is, ontvangt Mij en 
wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij gezonden heeft. 
 
Zingen: Lied 569: 1, 2, 4 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
Meditatie 
 
Gebed, afgesloten met Onze Vader 
 
Luisteren naar: Aber Du weisst den Weg für mich 
 



Afsluitende woorden 
 
Avondgebed: 
 
Slotlied: Lied 418: 1, 3 
 
God schenk ons de kracht  
dicht bij u te blijven, 
dan zal ons geen macht  
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een,  
samen op uw wegen 
dan wendt ons tot zegen  
lachen en geween. 
 

Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 
 

 
Zegen  
 
Zingen: Als alles duister is (3x) 
 

 
 


