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Vesper woensdag 13 april  – De voeten wassen  
Voorganger: Marja de Jonge 

Organist: Sipke de Boer 

Geluid: Christian brouwer 

Beamer/Camera: … 

Koster: Harmen Hindriks 

 

AANVANG  
Stilte 2-3 minuten, De kaars wordt aangestoken 

Openingsgebed  
voorganger God van ons hart,  U heeft zich met ons verbonden.  Ontferm u over ons.  Laat uw liefde 

ons zo aanspreken  dat wij gaandeweg leren  onszelf te geven zonder voorbehoud,  onszelf verbinden 

aan U en aan elkaar  

Allen: Amen 

Afhankelijkheidsbelijdenis   
Allen: Van de HEER, onze God, verwachten wij al ons heil.  Hij heeft hemel en aarde gemaakt  

Avondlied: LvK 388 ‘De avond komt, de zon daalt in het westen’, alle coupletten beurtzang 
Melodie: psalm 8.  
 
Allen 
   1. De avond komt, de zon daalt in het westen 
 en alles legt zich neer om uit te rusten. 
 Mijn ziel, waar zult gij om te rusten heen? 
 In God. Hij is de rust en anders geen. 
 
Allen 
2    De zwerver heeft zijn weg ten eind gelopen. 
 De vogel is al naar zijn nest gevlogen. 
 De schapen zijn al naar hun kooi gekeerd. 
 Laat mij nu thuiskomen bij U, o Heer. 
 
Allen 
3    Ach, richt toch zelf mijn weifelende krachten, 
 mijn wank'le geest, mijn zwervende gedachten. 
 Open uw deur, o woning van mijn heil, 
 dat ik al 't and're laat en tot U ijl. 
 
Mannen 
4    Door heel de dag bleef mij uw hand geleiden. 
 Ik was een kind dat liep aan Vaders zijde. 
 Gij zijt zo goed voor mij, ik ben 't niet waard. 
 Laat mij U dankbaar zijn met heel mijn hart. 
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Vrouwen, kinderstemmen 
5    Vergeef het mij dat ik toch weer gedwaald heb, 
 van alles mij weer op de hals gehaald heb. 
 Het spijt mij, Heer, ik heb verkeerd gedaan. 
 Neem mij bij U, dan zal het beter gaan. 
 
Mannen 
6    Nu 't lichaam klaar is met zijn werk te maken, 
 verlangt de geest ook aan het werk te raken: 
 U te aanbidden, God, met innigheid, 
 U te aanschouwen in de stilligheid. 
 
Vrouwen, kinderstemmen 
7    De duisternis doet alle dingen zwijgen. 
 O Majesteit, ik moet mij voor U buigen. 
 In 't donker keer ik tot uw heiligdom 
 en zeg: spreek, Heer, en maak mijn lippen stom. 
 
Mannen 
8    Ik geef mijn hart U tot een avondoffer. 
 Ik geef mijn wil volkomen aan U over. 
 Verlangen, lust, wees stil. Wat lust mij meer 
 dan moe van drift te rusten in de Heer? 
 
Vrouwen, kinderstemmen 
9    O laat toch niet het lichaam rust verwerven, 
 terwijl de geest onrustig om moet zwerven. 
 Voer mij in U, Getrouwe die mij leidt, 
 want in U, met U is de zaligheid. 
 
Allen 
10    Als 't donker wordt, doe mij uw zonlicht schijnen, 
 mijn zaligheid, mijn kracht bij kruis en pijnen, 
 verberg mij in uw hut voor ongeval, 
 tot ik uw rust voor eeuwig smaken zal. 
 

PSALMGEBED  

Psalm 25 [gezongen en gelezen]:   
voorlezer: psalm 25: 1-3 NBV  

Naar U, HEER, gaat mijn verlangen uit,  
mijn God, op U vertrouw ik, maak mij niet te schande,  
laat mijn vijanden niet triomferen.  
Zij die op U hopen worden niet beschaamd,  
Beschaamd worden zij die U achteloos verraden.  
 

zingen: couplet 2  

Heer wijs mij toch zelf de wegen 

waar mijn voeten veilig gaan 
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maak mijn hart er toe genegen 

die blijmoedig in te slaan 

God mijns heils naar wie ik smacht 

Wil mij in uw waarheid leiden 

Leer mij, daar ik dag en nacht 

U gelovig blijf verbeiden 

 

Lezen: vers 6-19 ( voorganger) 

Denk aan uw barmhartigheid, HEER,  
aan uw liefde door de eeuwen heen.  
Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,  
maar denk met liefde aan mij, HEER,  
omwille van uw goedheid.  
 
Goed en rechtvaardig is de HEER:  
Hij wijst zondaars de weg,  
wie nederig zijn leidt Hij in het rechte spoor,  
Hij leert hun zijn paden te gaan.  
Liefde en trouw zijn de weg van de HEER  
voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.  
 
Vergeef mij, HEER, mijn grote schuld,  
omwille van uw naam.  
 
Aan wie in ontzag voor Hem leven,  
leert de HEER de rechte weg te kiezen.  
Hun leven verloopt in voorspoed  
en hun kinderen zullen het land bezitten.  
De HEER is een vriend van wie Hem vrezen,  
Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.  
 
Ik houd mijn oog gericht op de HEER,  
Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.  
Keer u tot mij en wees mij genadig,  
ik ben alleen en ellendig.  
Mijn hart is vol van angst,  
bevrijd mij uit mijn benauwenis.  
 
Zie mij in mijn nood, in mijn ellende,  
vergeef mij al mijn zonden.  
Zie met hoevelen mijn vijanden zijn,  
hoe ze mij dodelijk haten.  
 

zingen: couplet  10  

Red mijn ziel , wil mij bewaren,  

maak mij niet beschaamd, o Heer. 

Bij U schuil ik in gevaren, 

zie op mij beschermend neer. 
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Vroomheid en oprechtheid zij 

mijn geleid’in mijn ellende. 

Maak Uw Israël weer vrij,  

wil uw volk verlossing zenden. 

  

Korte stilte, 1-2 minuten  

SCHRIFTLEZING  
Johannes 13: 1-17  voorganger  

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. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had 
intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet om Jezus uit te leveren. Jezus, die wist dat 
de Vader Hem alle macht had gegeven en 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 antwoordde: ‘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!’ Jezus zei: ‘Als Ik ze niet mag 
wassen, kun je niet bij Mij horen.’ ‘Dan niet alleen mijn voeten, Heer,’ antwoordde Simon Petrus, 
‘maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ 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.’ Hij wist namelijk 
wie Hem zou uitleveren, 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. Werkelijk, Ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant 
niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar 
handelt.  
 

Stilte [4-5 minuten]  

GEBEDEN  
Heer God, hemelse vader,  in Jezus uw Zoon hebt u de wereld tot het uiterste liefgehad. Hij, die de 

gestalte van God had nam de gestalte aan van een slaaf,  Hij, de leraar, waste de voeten van de 

leerlingen.  Geef ons dat wij hem volgen met heel ons hart, dat ook wij de minste willen wezen zoals 

Hij ons voordeed.    

Hoor ons, wanneer wij in stilte bij u komen…  

voorganger:   Onze Vader…  

allen … in de hemel laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan 

worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons 

onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in 

beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.  Want aan u behoort het koningschap,  de 

macht en de majesteit  tot in eeuwigheid.  Amen.  
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AFSLUITING  

Zingen ‘De zoon die voor de eeuwen’ 
(uit ’Geestelijk Liedboek voor de Lage Landen’, H.L. Hassler – J.S. Bach) De melodie is bekend 

van ‘O Haupt voll Blut und wunden’ uit de Matthäus Passion van J.S. Bach  

1.De Zoon die voor de eeuwen bestond in heerlijkheid  

die God gelijk mocht heten, Hij werd een mens gelijk. 

Hij heeft zichzelf ontledigd, zijn glorie afgestaan. 

Tot losprijs voor de velen biedt Hij zijn leven aan. 

  

2. O Heer, die in ons midden als dienaar waart geknield,  

in liefde tot het einde hebt Gij ons volk gediend. 

Laat ons uw deemoed leren, maak onze liefde waar,  

opdat wij ons bekeren, u dienend in elkaar  

  

3. Maar hoog wordt Hij geheven: want wie de dood doorstond,  

werd leidsman naar het leven, Heer van het nieuw verbond.  

En eeuwig blijft weerklinken, hoog uit de wolk een stem:  

mijn Zoon, de veelgeliefde! Gij allen, hoort naar Hem!  

  

4. Heer, die omhoog geheven, de wereld tot U trekt  

o zaad, dat prijsgegeven, de rijkste vrucht verwekt,  

laat ons uw voetspoor volgen, opdat, waar Gij verblijft,  

uw dienaars en getrouwen voor altijd met U zijn. 

 

Zegenbede:   
Voorganger: De HEER schenke ons zijn zegen.  

Allen: Hij beware ons voor onheil,  en geleide ons naar het eeuwige leven.      

De kaars wordt gedoofd 


