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vooRGanGER: dS: L.C.p. dEvEnTER                 
oRGEL: maRK CHRISTIaanSE

voorzang: gezang 211: 1, 2, 4

1.      De gouden zonne / heeft overwonnen
         en toont haar zege / nu allerwege,
         zendt haar verkwikkend en liefelijk licht.
         Met moede leden / zo lag ik terneder,
         maar nu herrijs ik, / nu zegen en prijs ik,
         hemel, uw schoonheid met stralend gezicht.

2.      Laat ons de Here / danken en eren;
         wat wij ontvingen / aan zegeningen,
         ’t worde Hem alles ten offer gewijd.
         Maar beter gave / dan huis en dan have
         is Hem te minnen / met harten en zinnen,
         daar is geen offer, dat meer Hem verblijdt.

4.      Nacht mag het wezen, / ik zal niet vrezen:
         na storm en duister / in al haar luister
         toont, Heer, uw zon weer haar stralend gelaat.
         Zalige vreugden / en stille geneugten
         heb ik te wachten; / ik richt mijn gedachten
         slechts op die morgen, op uw dageraad.

mededelingen

aanvangspsalm 73: 9, 10

9.      Nu blijf ik bij U voor altijd,
         God die mij troost, die bij mij zijt,
         mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
         die mij in liefde houdt omvangen.
         Gij neemt mij bij de rechterhand,
         Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,
         uw wijsheid is het die mij leidt
         en eenmaal kroont met heerlijkheid.



10.    Wien heb ik in den hemel, Heer,
         behalve U, mijn troost en eer?
         Wat kan op aarde mij bekoren?
         Alleen bij U wil ik behoren.
         Al zou mijn vlees en hart vergaan,
         toch zal ik, God, voor U bestaan,
         wien ik mijn leven toevertrouw,
         Gij zijt de rots waarop ik bouw.

Stil gebed votum en groet

Gezang 850: 1, 3, 5

1.     Geen taal bij machte U te meten,
         geen woord toereikend om het licht
         te schatten van uw eeuwig wezen.
         Wie zijn wij voor uw aangezicht?

3.     Wie zijn wij dat wij zouden weten
         de oorsprong van wat leven is,
         de tijd door U ons toegemeten,
         de toekomst, uw geheimenis?

5.     Geen mens bij machte uit te leggen
         wat in uw plan besloten ligt.
         Wij hebben het van horen zeggen
         en dorsten naar uw onderricht.

verootmoediging vrijspraak Kinderen       

Gezang  938: 1, 2

1.      Christus die u wilt tooien 2. Christus die u bekleed hebt 
         in het gewaad der schrift, met wat geschreven staat, 
         ik berg mij in haar plooien. en die terdege weet hebt 
         Met mijn bestaan op drift, van wat mij lijden laat,
         met mijn gemiste kansen, U grijp ik bij uw kleren 
         mijn schaamte en mijn spijt, en laat niet los tenzij 
         mag ik mij daar verschansen. Gij u tot mij wilt keren, 
         Uw woord alleen bevrijdt. uw zegen legt op mij. 



Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Lezing: Job 42: 1-6

Nu antwoordde Job de HEER: ‘Ik weet dat niets buiten Uw macht ligt en geen enkel
plan voor U onuitvoerbaar is. Wie was ik dat ik, door mijn onverstand, uw besluit
wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip, over wonderen, te groot
voor mij om te bevatten. “Luister,” zei ik, “dan zal ik spreken, ik zal  u ondervragen,
zeg mij wat  u weet.” Eerder had ik slechts over  U gehoord, maar nu heb ik U met
eigen ogen aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij, zoals ik
hier zit in het stof en het vuil.’

Lezing: Joh. 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 we-
reld 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 ant-
woordde: ‘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 al-
leen 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.’ 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. 



Gezang 998: 3, 4 ( je wordt U)
3.      Het stof van al de wegen van ons leven, 
         kom, was het van de stukgelopen voeten. 
         Kom, geef dat onze handen hen genezen 
         die ver van huis geen goede vriend ontmoeten. 

4.      Het helder water stromend uit uw bronnen 
         wast onze voeten, zuivert onze wonden.
         Als boden van uw vrede, hier begonnen, 
         zo worden wij de wereld in gezonden.

prediking       aansluitend  orgelspel 

Gezang 340b
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in
Jezus Christus, zijne eniggeboren Zoon, onze Here, die ontvan gen is van de Heil’ge Gees t,
g eboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd,
ge storven en begraven, neder ge daald ter helle, ten derde dage wederom opgestaan
van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen
Va ders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige algemene christelijke Kerk, de
gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en
een eeuwig leven. AMEN  

voor- en dankgebed 

Slotgezang  425

1.      Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
         van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
         in Christus verbonden, tezamen gezonden
         op weg in een wereld die wacht op uw woord.
2.      Om daar, in genade, uw woorden als zaden
         te zaaien tot diep in het donkerste dal,
         door liefde gedreven, om wie met ons leven
         uw zegen te brengen die vruchtdragen zal.

Zegen

Gezongen ”amen”  


