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Tijdens de laatste maaltijd met zijn leerlingen staat Jezus op van tafel en
gaat hij de stoffige voeten van zijn leerlingen wassen. Een dienaar die zich
buigt onder de voeten van zijn leerlingen. ‘Ubi caritas et amor, Deus ibi est.’
Medewerkers aan deze viering zijn:
Orgel en piano: Mannes Hofsink
Zang: Alina Rozeboom, Judith Bouma, Martin Herz en Roele Kok onder
leiding van cantor Mannes Hofsink
Lector: Cobie Kamminga
Voorgangers: Matty Metzlar en Evert Jan Veldman
Afbeelding voorkant: “De voetwassing” van Sieger Köder (1925-2015)
ORDE VAN DIENST
PIANOSPEL
BEMOEDIGING
ZINGEN Lied 67A, “Heel de aarde jubelt en juicht” (tekst M. Copier,
melodie L. Deiss).
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2 Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;
toont ons zijn aanschijn van licht,
Hij gaat ons voor op alle wegen,
heeft uit de zonde ons opgericht. Refrein
3 Hij is de God, die ons verblijdde,
die onze nood heeft verstaan;
die ons een hemels paasmaal bereidde
en zonder vrees door de wereld laat gaan. Refrein
4 Laat alle volken uw almacht vrezen,
aller lof zij U gewijd, laat Heer,
uw Naam bezongen wezen,
in aller eeuwen eeuwigheid. Refrein

EERSTE LEZING

“Pesach in quarantaine” van Kat Kreeberg

Pesach in quarantaine
We dekken de tafel met stiltekleed
eenzaamheidsglazen
afwezigheidsbestek
Vertwijfeld toch maar een beker
voor als Elia nog komt
We praten en bidden
maar niet als vorig jaar
Ergens is de lente voelbaar
want je weet welke tijd het is
15 niesan
15 keer niezen en morgen mooi weer
We lachen even over hoe de
bitterheid onze neus uitkomt
Zijn dan weer stil
Hoeveel plagen nog?
Worden we overgeslagen?
Waren we gewaarschuwd,
waarom deden we dan niks?
Meer wijn leunend naar links
Het gaat sneller dan vorig jaar
Toeval haalt mijn schouders op
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Waarom doen we dit?
Waarom doen jullie dit?
Alles lijkt even dwaas en slecht
maar we doen ons best
Ergens is de lente voelbaar
In Jeruzalem, in godsnaam volgend jaar.
ZINGEN De cantorij zingt psalm 81:2-8 onberijmd (vertaling P. Oussoren)
Laat juichen voor God onze sterkte,
doet schallen
voor Jacobs God!
Brengt muziek, geeft een trom aan,
een liefelijke handharp en een luit!
Stoot op een ramshoorn bij nieuwe maan,
en bij volle maan:
op de dag van ons feest!
Ja, dit is voor Israël gezet,
een gewoonte
voor Jacobs God;
als overeenkomst in Jozef
heeft hij die gesteld
toen hij uittoog
over het land van Benauwing,
taal die ik niet kende, ik mocht horen:
ik onttrok aan de drukkende last
zijn schouder,
zijn handen mochten
leeg aan de draagkorf voorbij!
in de benauwing riep je,
ik schonk je bevrijding,
in donder verborgen gaf ik je antwoord,
bij Meriva’s water proefde ik wie je was!
TWEEDE LEZING Johannes 13:1-15 (NBV)
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
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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.
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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.

ACCLAMATIE door de cantorij
Glorie aan de Vader en de Zoon,
en de adem van de Geest.
Als in den beginne, zo nu en altijd,
tot in Gods Koninkrijk. Amen!

OVERWEGING
ORGEL

Lied 653, “U kennen, uit en tot U leven” (tekst A.C. den Besten,
melodie G. Neumark) / “Wer nun den lieben Gott lasst walten” - Max Reger
(1873-1916)

1 U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

2 Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.
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DIENST VAN DE TAFEL
VOORBEDEN
ZINGEN De cantorij zingt “O groβe Lieb”, het eerste koraal uit de
Johannes Passion van Johann Sebastian Bach (1685-1750).
O groβe Lieb, Lieb’ ohn’ alle Maβe,
die dich gebracht auf diese Marterstraβe,
ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden
und du musst leiden.

TAFELLIED Lied 567, “Hij onthaalde ons aan tafel” (tekst A. Bjerke,
vert. A. Govaart; melodie E. Tøsse).

3 Niet alleen zijn vrienden kregen
deze zegen,
4 hij omarmt ook ons, bedient ons
in zijn liefde.
5 en omvat in dit gebaar de
hele aarde.
6 Hij dronk wijn om onze pijn, om
onze vreugde,
7 voor de Grieken en de Joden
brood gebroken.
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TAFELGEBED
Voorganger: In de nacht dat Hij werd overgeleverd
nam hij een brood, brak het en zei:
“Dit is mijn lichaam voor jullie.”
Zo nam hij ook de beker, gaf hem rond en zei:
“Doe dit om mij te gedenken.”
Telkens als wij samenkomen rond de tafel
deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn.
Bijeen tot zijn gedachtenis
bieden wij onszelf aan en al wat van ons is,
geschonden en geheeld, gehavend en geliefd,
en wij bidden:
geef ons uw Geest,
de liefdeskracht waaruit hij heeft geleefd,
dat wij elkaar nabij zijn, behoeden en bewaren
op onze weg naar U en uw Rijk,
God van liefde,
God van mensen –
van ons allen hier bijeen –
wij zeggen U dank en zegenen uw Naam.
Want uit U is de toekomst,
het leven in vrede ,
de aarde in het licht,
waar wij om bidden met de woorden:
Allen:

Onze Vader, die in de hemel 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.
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Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Tijdens het delen van brood en wijn zingt de cantorij “Ubi Caritas”
van Ola Gjeilo (*1978).
Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor.
Exultemus, et in ipso iucundemur.
Timeamus, et amemus Deum vivum.
Et ex corde diligamus nos sincero.

Terwijl de tafel wordt leeggeruimd, wordt gezongen “Bleibet hier und
wachet mit mir” (tekst Matteüs 26:38, muziek J. Berthier).

Deze viering eindigt in stilte, het is de nacht van waken en bidden.

