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INTREDE 

Klokgelui
Orgelspel
De kaarsen worden aangestoken
Stilte

Bij de eerste tonen van het orgel gaan wie kunnen 
staan 
INTREDEVERS 564A  1. solo; 2. voorzangers 

INTREDEPSALM 67 -  1. allen gesproken, 2 solo, 3. 
voorzangers

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’;
zodat allerwegen ieder volk de zegen 
van uw heil erkent.

2  De volken zullen U 
belijden,
o God, U loven al tezaam!
De landen zullen zich 
verblijden
en juichen over uwe naam.

Volken zult Gij rechten, 
hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deze aarde, 
die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.



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.

v.In de Naam  van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
a. Amen

BEMOEDIGING en GEBED VAN TOENADERING
ouderling Onze hulp is in de Naam van de Heer
a. die hemel en aarde gemaakt heeft.
o. Laten wij onze schuld belijden

In vertrouwen op Gods barmhartigheid.
Voor U belijden wij, almogende God,
voor heel uw kerk 
en voor elkaar
dat wij gezondigd hebben,
in gedachte, woord en daad,
in het kwade dat wij gedaan hebben
en in het goede dat wij hebben nagelaten.
(...gebedsstilte...)
Ontferm U over ons
vergeef ons onze zonden
en geef dat wij U mogen dienen.
Vernieuw daartoe ons leven
door Christus, onze Heer.



v. De almogende en barmhartige God zij ons 
genadig,

vergeve ons onze zonden,
en geleide ons tot het eeuwige leven.

Amen.

KYRIE en GLORIA  299D 
1. solo, 2. voorzangers (meerstemmig)

Heer, ontferm u over ons,
Christus, ontferm u over ons, 
Heer, ontferm u over ons,
Ere zij God in den hoge, 
en vrede op aarde bij mensen van zijn welbehagen.
Wij loven U, wij aanbidden U, 
wij vereren U, wij zegenen U, 
wij danken U voor uw heerlijkheid,
o Heer God, Koning des hemels,
God onze Vader almachtig.
O Heer God, Lam van God, Zoon van de Vader,
die de zonden der wereld wegdraagt, 
ontferm u over ons;
die de zonden der wereld wegdraagt, hoor ons gebed;
Gij die gezeten zijt aan de rechterhand van God de 
Vader,
ontferm u over ons.
Want Gij alleen zijt heilig,
Gij alleen de Heer,
Gij Allerhoogste,
o Jezus Messias met de heilige Geest,



in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.

GEBED VAN DE DAG
v. De Heer zij met u.
a. Ook met u zij de Heer.
v. Laten wij bidden…

Het is ons een vreugde, God,
op deze avond het paasmaal te vieren,
om voor elkaar te doen
wat uw Zoon ons heeft voorgedaan.
Open ons hart
voor uw bevrijdend Woord
om de weldaad te erkennen
die Gij in onze handen legt:
Jezus Messias, vergeving van zonden,
brood gebroken voor het geluk
van alle mensen,
in deze goede dagen en heel ons leven.
Amen

        allen zitten 

HEILIGE SCHRIFT

THORA Exodus 12, 1; 15-20
v. Zo spreekt de Heer.    
a. Wij danken God! 

ANTWOORDPSALM 81 (= LIED 372)      (gesproken) 
a. De Heer heeft zijn volk gevoed

met kostelijke tarwe;



Hij heeft hen verzadigd met honing uit de 
rots.

straatzijde: Juich voor de Heer, onze sterkte,
en jubel voor Jakobs God.

a. De Heer heeft…
kanselzijde: Ik zelf, de Heer, ben uw God,

die u bracht uit het land Egypte.
a. De Heer heeft…

EPISTEL 1 Korintiërs 11,17-26
v. Zo spreekt de Heer
a. Wij danken God!
1. solo; 2. voorzangers                                  Psalm 
145,18

v. Hoor het heilig evangelie. allen staan
EVANGELIE Johannes 13: 1-15

v. Woord van de levende God!
a. U komt de lof toe, (gesproken)

U het gezang, U alle glorie, 
o Vader, o Zoon, heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen. allen zitten

VERKONDIGING

LIED  160B  solo: voorzang; voorzangers: refrein



Refrein

Refrein

MAALTIJD VAN DE HEER
GAVEN EN GEBEDEN

VREDEGROET
v. Jezus zegt: ‘Vrede laat ik jullie na; mijn vrede geef ik 
jullie.

Laat je hart niet ongerust zijn en verlies de moed 
niet.’

De vrede van de Heer zij altijd met u!
a. Zijn vrede ook met u!

Met onze gaven, muziek, brood en wijn, maken we de 
tafel van de Heer gereed.
ORGELMEDITATIE OVER MAALTIJDLIED 566
1 Midden in de dood
zijn wij in het leven,

want Eén breekt het 
brood
om met ons te leven



midden in de dood.

3 Dat wij uit de dood
opstaan om te leven,

etend van het brood
dat Hij heeft gegeven
midden in de dood.

GEBED OVER DE GAVEN
v. Heer, onze God, 

wij brengen U dank
in onze gaven,
in brood en wijn.
Maak ons deze avond
en in uw koninkrijk
tot deelgenoten van uw Zoon,
omwille van Hem
die zich ten einde toe
ten dienste gesteld heeft
van al uw mensen:
Christus, onze Heer.

a. Amen.                      
allen staan

TAFELGEBED
v De Heer zal bij u zijn.
a De Heer zal u bewaren.
v Verheft uw hart.
a Wij zijn met ons hart bij de Heer.
v Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
a Hij is onze dankbaarheid waardig.

Ja, het is goed, dat wij U danken en prijzen, 
altijd en overal,



meest heilige Vader, door Jezus Christus, onze 
Heer.

Want op deze avond nam hij een handdoek
en, een knecht geworden,
waste hij de voeten van zijn leerlingen.
Wetend dat zijn uur was gekomen,
heeft hij in zijn grote liefde
deze maaltijd aan zijn leerlingen gegeven,
om zijn passie te herinneren
opdat we zijn dood verkondigen totdat hij komt
en met Hem feest vieren in zijn koninkrijk.
Daarom verenigt de aarde zich met de hemel
om een nieuw loflied te zingen;
ook wij scharen ons bij engelen en aartsengelen
als zij uw glorie verkondigen zonder einde:

SANCTUS EN BENEDICTUS – 404-D
solo en voorzangers

Heilig, heilig, heilig, heilig,
heilig o Heer van alle machten,
hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge!
Gezegend die daar komt in de naam van de Heer.
Hosanna in den hoge!

allen zitten
Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus, die komt in uw Naam.
Want Hij heeft ons de weg gewezen,
toen Hij ons allen voorging
door de nacht van onze duisternis



naar de morgen van uw licht.
Hij is U trouw gebleven
en heeft ons liefgehad
tot het bittere einde van zijn eenzame gang.
En toen Hij gekruisigd was en gestorven
als de minste der mensen,
hebt Gij Hem opgewekt uit de dood
als de eerste van ons allen
en Hem de Naam gegeven boven alle naam.
Hij heeft in de nacht van de overlevering,
DAT IS IN DEZE NACHT,
het brood genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,
en gezegd:

Neemt, eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven en gezegd:

Drinkt allen hieruit,
dit is mijn bloed van het nieuwe verbond
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij dit doet, zult ge het doen
tot mijn gedachtenis.

a In uw dood hebt Gij onze dood vernietigd,
in uw opstanding hebt Gij ons leven hersteld.
Heer Jezus, kom in heerlijkheid!



Bijeen tot zijn gedachtenis
komen wij tot U, o God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
Zend over deze gaven uw Geest
en voeg ons allen tezamen
tot een levende gemeenschap
die U eert en dient,
recht doet aan mensen,
vrede sticht op aarde
en hoopvol uw dag tegemoet gaat,

VOORBEDE
De afzonderlijke intenties worden telkens besloten 

met: 
v. Daarom bidden wij: (voorzangers)

Gezegend zijt Gij, o God,
nu en alle dagen
en in uw Rijk dat komt,
door Jezus Christus, onze Heer.

a. Amen.
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.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen.

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Terwijl het brood wordt gebroken zingen de 
voorzangers 408-D

Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt, 
ontferm u over ons (2x). 
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt, 
geef ons uw vrede.

De voorgangers gaan rond met brood in de kring.

Tijdens het delen zingen de voorzangers: LIED 568a

GEBED NA DE MAALTIJD
… in de naam van Hem
die ons is voorgegaan naar U:
Jezus, de Levende.



Amen.
Terwijl de avondmaalstafel wordt afgeruimd en de 
kaarsen worden gedoofd en weggedragen, spreken en 
zingen we  
LIED 760 

voorspel
allen Gij zijt de zin van wat wij zijn

de hartsfontein die water geeft
dat leven is voor al wat leeft.

voorzangers Gij gaat in ’t donker voor ons uit
en niemand stuit uw grote gang
de eeuwendoor, een wereld lang.

alle vrouwen Al dwalen we ook ten dode af
tot over ’t graf, voorgoed zijt Gij
ons met uw tederheid nabij.

voorzangers Wij keren allen tot U weer,
beminde Heer en grote God.
Hoe liefelijk is dan ons lot.

alle mannen Als alles nieuw wordt voor ons oog,
de hemel hoog, de aarde wijd
glanzen van onvergank’lijkheid.

voorzangers Als in het vorstelijke licht
voor uw gezicht wij blinkend staan
met witte waarheid aangedaan.

allen staan



EVANGELIE  Johannes 14, 15-31
AVONDGEBED

Heer, blijf bij ons,
Want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw Woord en sacrament.
Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons
in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.
Amen.

In stilte verlaten wij de kerk.

Voorgangers ds. Eward Postma, ds. Mirella Klomp
Ouderling Leni van Tuijl
Diaken Diny Koopmanschap
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