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Op deze avond gedenken wij hoe Jezus met zijn leerlingen het Pesach vierde. Tijdens 
de maaltijd knielt Jezus neer om de voeten van de leerlingen te wassen. Het is uit 
liefde voor de mensen dat Hij dit doet. Enerzijds is hij een voorbeeld voor de 
leerlingen. Hij gaat hen voor in hoe zij dienstbaar moeten zijn aan elkaar. Anderzijds 
laat Hij zien hoe ver hij gaat; een Heer die knielt voor zijn dienaren. En zijn liefde gaat 
tot het uiterste. Hij is een Heer die alles over heeft voor zijn mensen. Zelfs zijn leven.  

 

 

 

 

 

De kleur is wit als kleur van reinheid, 

licht en feest. Feest is het want het 

paasfeest is op ‘witte’ donderdag 

begonnen. 
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 Muziek  
 
● Mededelingen door de ouderling van dienst 

VOORBEREIDING  

Onze hulp is in de naam de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Heer, vergeef ons al wat wij misdeden, 
en laat ons weer in vrede leven. 
 
Genade zij u en vrede van God onze Vader 
En van onze Heer Jezus Christus 
Amen. 
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 Muziek/zang:  God zij ons gunstig en genadig 
Liedboek 2013, 67: 1, 3  

1. God zij ons gunstig en genadig. 
Hij schenke ons 't gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht; 
opdat hier op aarde 
elk uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend ', 
zo, dat allerwegen 
ieder volk de zegen 
van uw heil erkent. 

 
 Muziek/zang:  Kyrie en gloria  

Liedboek 2013, 299e 

3. De aarde heeft de vrucht gegeven, 
die door de hemel werd verwekt, 
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 
waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 
God is ons genegen, 
onze God geeft zegen, 
Hij die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen, 
Hem zal alles vrezen 
wat op aarde leeft. 
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 Gebed   

 Bijbellezing Eerste testament: Exodus 12:1-11  

1De HEER zei tegen Mozes en Aäron, nog in Egypte: 2‘Voortaan moet deze maand 
bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. 3Zeg tegen de hele gemeenschap 
van Israël: “Op de tiende van deze maand moet elke familie een lam of een bokje 
uitkiezen, elk gezin één. 4Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, nemen 
er samen met hun naaste buren een, rekening houdend met het aantal personen en 
met wat ieder nodig heeft. 5Het mag het jong van een schaap zijn of het jong van 
een geit, als het maar een mannelijk dier van één jaar oud is zonder enig 
gebrek. 6Houd dat apart tot de veertiende van deze maand; die dag moet de 
voltallige gemeenschap van Israël de dieren in de avondschemer slachten. 7Het 
bloed moeten jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt, aan de beide 
deurposten en aan de bovendorpel strijken. 8Rooster het vlees en eet het nog 
diezelfde nacht, met ongedesemd brood en bittere kruiden. 9Het dier mag niet 
halfgaar of gekookt worden gegeten, maar uitsluitend geroosterd, en in zijn geheel: 
met kop, poten en ingewanden. 10Zorg dat er de volgende morgen niets meer van 
over is. Mocht er toch iets overblijven, dan moet je dat verbranden. 11Zo moeten 
jullie het eten: met je gordel om, je sandalen aan en je staf in de hand, in grote 
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2. Laat de harpen slaan, 
klinken de trompetten. 
Viert bij volle maan 
met muziek en mond 
een hernieuwd verbond 
volgens oude wetten. 
 
3. Dit is ingezet 
als een eeuwig teken 
Jozef tot een wet, 
toen des Heren hand 
aan Egypteland 
machtig is gebleken. 

haast. Dit is een maaltijd ter ere van de HEER, het pesachmaal. 12Ik zal die nacht 
rondgaan door Egypte, en ik zal daar alle eerstgeborenen doden, zowel van de 
mensen als van het vee, en ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, 
want ik ben de HEER. 

 Zingen:  Jubel God ter eer 
Liedboek 2013 lied 81 
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5. Onder lasten zwaar 
waart gij haast bezweken. 
Groot was het gevaar 
Ik vergat u niet, 
in het doodsgebied 
gaf Ik taal en teken. 

 
4. God heeft ons gezegd 
nooit gehoorde dingen. 
Heilig is 't en recht 
nu en t' allen tijd 
Hem die ons bevrijdt 
vrolijk toe te zingen. 

 
  Bijbellezing Evangelie:  Johannes 13:1-15  

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 
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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.  
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 Zingen:  Jij hebt je vrienden toen bijeengeroepen  
Liedboek 2013, lied 998 

  

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

● Prediking 

Bij voetwassing ) Jij 
vervangen door gij) 

2. Je vroeg hen: doe als Ik en ga naar buiten, 
en blijf elkaar met dit gebaar verrassen 
in plaats van je in kerken op te sluiten. 
Je moet steeds anderen de voeten wassen. 
 
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. 
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Taco 

1 Bezinningsactie 
a) Kopie Koffie  
b) Voedselbank 
c) Kinderen in Bogotá 

2 Pastoraat en Eredienst 

 Zingen:  Waar vriendschap is en liefde (Oosterhuis) 
Zangen van Zoeken en Zien 148 
 

Waar vriendschap is en liefde, daar is God 
Laat ons verheugd en vol ontzag, voor Hem 
zingen dit lied voor Hem die leeft. En dat wij 
oprecht liefde hebben voor elkaar: 
waar vriendschap is en liefde, daar is God. 

 
●  Collecte mededeling 

 

 

 

 

 Voorbeden  

   

U kunt uw gift overmaken naar  
Diaconie Prot Gem Delft,  
IBAN NL37 RABO 0373 7366 06,  
o.v.v. Collectes van zondag dd-mm-2020  
(bijv. ‘1. Bezinningsactie’, of ‘2.Pastoraat en Eredienst’).  
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VIERING HEILIG AVONDMAAL 

● Nodiging 

● Tafelgebed  

 Zingen - Heilig, heilig, heilig,  
Liedboek 2013, 405, 4 

 
 

● (vervolg) Tafelgebed  
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 Zingen – Lam van God (Agnus Dei) 
Liedboek 2013, 270g 

 

 

 

 
 



Stille week 2020 witte donderdag  

 
14 

COMMUNIO: DELEN VAN BROOD EN WIJN  

 
 

 Gebed na de maaltijd  
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2. Waarom blijft niet het laatste lied 
in onze harten hangen? 
De lofzang klonk, maar is verstomd. 
De dood houdt ons omvangen. 
 
3. De beker vol van vreugdewijn 
heeft Hij met ons gedronken. 
Een bittere kelk vol eenzaamheid 
hebben wij Hem geschonken. 
 
5. Tot aan het einde van de tijd 
zal ik zijn wachtwoord horen: 
Waakt dan en bidt! Zo blijft Hij mij, 
en ik Hem toebehoren. 

 Zingen:  In stille nacht houdt Hij de wacht 
Liedboek 2013, 571 

 
 
 
 
4. In stille nacht heeft Hij volbracht 
de doortocht voor ons leven. 
De nieuwe morgen van Gods trouw 
heeft Hij aan ons gegeven. 
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 Bijbellezing:  Johannes 14:27-31  

27Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. 
Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. 28Jullie hebben toch gehoord dat ik 
zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik 
naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. 29Ik vertel jullie dit nu, voordat het 
gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. 30Ik kan niet lang meer met 
jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen 
macht over mij, 31maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader liefheb en doe wat de 
Vader me heeft opgedragen. Kom, laten we hier weggaan.’ 

 De dienst eindigt in stilte 

 
 
 

Deze dienst is een doorlopende dienst die op Witte donderdag begint en 

doorloopt via Goede vrijdag naar de Paaswake. 

Er is daarom geen zegen aan het eind van deze dienst 

Bekijk of beluister de dienst van Goede Vrijdag en Paaswake 

via kerkomroep.nl  Delft Hofkerk via Facebook.com/hofkerkdelft/livestream. 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10485
https://www.facebook.com/hofkerkdelft/

