31 maart 2019 – 10.00 uur – A de Snoo
orgel: Jannes Munneke
schriftlezing: Annemarie Kreling
Votum en groet
GK 254:1, 2, 3 (Kom, laat ons vrolijk zingen)
Gebed
De wil van de Here
GK 230:1, 2, 6 (Al kon ik alle talen)
Schriftlezing I: Psalm 41
GK ps41:3 (LB 41:3)
Schriftlezing II: Johannes 13:1-30
GK ps55:2,5
Kindermoment (door gemeentelid)
Preek over Psalm 41:10 + Johannes 13:18b
LvdK 177:1, 2, 5, 6 (Leer mij, o Heer)
Dankgebed en voorbede
Gaven
GK06 gz115:1 (Nooit kan ’t geloof)
Zegen

31 maart 2019 – 10.00 uur – A de Snoo
orgel: Jannes Munneke
schriftlezing: Annemarie Kreling
Votum en groet
GK 254:1, 2, 3 (Kom, laat ons vrolijk zingen)
1 Komt, laat ons vrolijk zingen
tot God die alles schiep;
die bloemen, vissen, vogels
uit niet tot leven riep;
met nevels als een sluier
de groene aarde tooit;
zijn dauw als vreugdeparels
over de velden strooit.
2 Die heuvels schiep en dalen
waar Hij de aarde betrad;
die zon en maan en sterren
tot licht gaf op ons pad.
Looft Hem die ook de mensen
tot vreugd geschapen heeft,
en die ons onze schulden
om Jezus' wil vergeeft.
3 O God, die ons in Christus
een machtig Vader zijt,
verlos ons van het kwade,
nu en in eeuwigheid.
Leer ons als kinderen leven
en spelen in uw hof
en met de engelen zingen
Uw glorie en uw lof.

Gebed

De wil van de Here

GK 230:1, 2, 6 (Al kon ik alle talen)
1Al kon ik alle talen spreken
van hemel en aarde,
wanneer de liefde zou ontbreken,
wat had het voor waarde?
Mijn woord was niets dan loos gerucht,
luid schallende metalen,
schel klinkende cymbalen,
beroering in de lucht.
2 Al kon ik in de toekomst lezen,
geheimen ontvouwen
en met een blik het ware wezen
der dingen doorschouwen;
had ik volmaakt geloof, zodat
ik bergen kon doen wijken:
hoe nietig zou ik blijken,
als ik geen liefde had.
6 Geloof en hoop en liefde worden
nooit van ons genomen.
Gedrieën bouwen zij de orde
die God zal doen komen.
Dan vieren wij het bruiloftsfeest
en mogen blijde zingen
van drie verheven dingen,
maar van de liefde 't meest.

Schriftlezing I: Psalm 41
411Voor de koorleider. Een psalm van David.
2

Gelukkig wie zorgt voor de armen;

in kwade dagen zal de HEER hem uitkomst geven,
3

de HEER zal hem beschermen en in leven houden,

men prijst hem gelukkig in het hele land.
‘Lever hem niet uit aan zijn vijanden!’
4

Op zijn ziekbed zal de HEER hem tot steun zijn.

‘Hoe lang hij ook ziek ligt, u keert zijn lot ten goede.’
5

Ik zeg: ‘HEER, wees mij genadig,

genees mij, ik heb tegen u gezondigd.’
6

Mijn vijanden verwensen mij, ze zeggen:

‘Wanneer sterft hij en verdwijnt zijn naam?’
7

Wie mij bezoekt, heeft mooie woorden,

maar zijn hart is vol kwade gedachten;
staat hij buiten, hij spreekt ze uit.
8

Wie mij haten hopen het ergste voor mij

en fluisteren aan mijn bed tegen elkaar:
9

‘Een dodelijke kwaal heeft hem geveld,

wie zo ziek ligt, staat nooit meer op.’
10

Zelfs mijn beste vriend,

op wie ik vertrouwde, die at van mijn brood,
heeft zich tegen mij gekeerd.
11

Toon mij, HEER, uw genade en laat mij opstaan,

dan zal ik hun geven wat ze verdienen.
12

Hieraan zal ik weten dat u mij liefhebt:

als mijn vijand niet langer juicht,
13

als u mij bijstaat, omdat ik onschuldig ben,

en mij voorgoed laat wonen in uw nabijheid.
14

Geprezen zij de HEER, de God van Israël,

van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen, amen.

GK ps41:3 (LB 41:3)
3 Zij fluisteren saam, de horde die mij haat:
"Hij ligt, hij ligt voorgoed!
Op hem is uitgestort onzalig kwaad,
hij heeft de dood in 't bloed!"
De vriend zelfs, die ik spijsde met mijn brood,
de gunsteling van mijn ziel,
heult reeds met hen die loeren op mijn dood,
hief tegen mij de hiel.

Schriftlezing II: Johannes 13:1-30
131Het 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,
4

stond 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 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.
12

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. 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. 16Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een
afgezant niet meer dan wie hem zendt. 17Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er
ook naar handelt. 18Ik doel niet op jullie allemaal: ik weet wie ik heb uitgekozen. Wat in de Schrift
staat zal in vervulling gaan: “Hij die at van mijn brood heeft zich tegen mij gekeerd.” 19Ik zeg het jullie
nu al, voor het gaat gebeuren; wanneer het dan gebeurt, zullen jullie geloven dat ik het ben. 20Ik
verzeker jullie: wie iemand ontvangt die door mij gezonden is ontvangt mij, en wie mij ontvangt
ontvangt hem die mij gezonden heeft.’
21

Nadat hij dit gezegd had werd Jezus diepbedroefd, en hij verklaarde: ‘Waarachtig, ik verzeker

jullie: een van jullie zal mij verraden.’ 22De leerlingen keken elkaar aan en vroegen zich af wie hij
bedoelde. 23Een van hen, de leerling van wie Jezus veel hield, lag naast hem aan tafel aan, 24en Simon
Petrus beduidde hem dat hij moest vragen wie Jezus bedoelde. 25Hij boog zich dicht naar Jezus toe en
vroeg: ‘Wie, Heer?’ 26‘Degene aan wie ik het stuk brood geef dat ik nu in de schaal doop,’ zei Jezus.
Hij doopte een stuk brood in de schaal en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iskariot. 27Op dat
moment nam de duivel bezit van Judas. Jezus zei: ‘Doe maar meteen wat je van plan bent.’
28

Niemand aan tafel begreep waarom hij dit zei; 29omdat Judas de kas beheerde, dachten sommigen

dat Jezus bedoelde dat hij inkopen voor het feest moest doen, of dat hij iets aan de armen moest
geven. 30Judas nam het brood aan en ging meteen weg. Het was nacht.

GK ps55:2, 5

2 Mijn hart krimpt, Heer, in doodsangst samen,
omdat de bozen kwaad beramen.
Ik word bestookt van alle zijden,
mijn vrees is groot in al mijn nood,
elk ogenblik beef ik van schrik,
mij overstelpen angst en lijden.
5 Was het een vijand die mij smaadde,
van hem verdroeg ik wel het kwade,
maar 't is mijn vriend, die ik vertrouwde.
Wij prezen saam Gods grote naam
bij 't feestgedruis in 's Heren huis.
Het is de man op wie ik bouwde.

Kindermoment (door gemeentelid)
Jezus is bang en hij bidt heel alleen.
Een engel van God geeft hem kracht.
Soldaten verschijnen met Judas voorop.
Zijn kus verraadt Jezus die nacht.
Een leerling wil vechten; Jezus zegt: ‘Stop’.
Hij deed niets verkeerds, maar ze pakken hem op.
refrein
Met deze verhalen gaan wij richting Pasen
en volgen de weg zoals Jezus die ging.
Samen met hem zijn wij onderweg,
wij volgen hem tot aan een nieuw begin.

Preek over Psalm 41:10 + Johannes 13:18b
10

Zelfs mijn beste vriend,

op wie ik vertrouwde, die at van mijn brood,
heeft zich tegen mij gekeerd.

Wat in de Schrift staat zal in vervulling gaan: “Hij die at van mijn brood heeft zich tegen mij gekeerd.”

LvdK 177:1, 2, 5, 6 (Leer mij, o Heer)
1 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.
2 ‘k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen,
de zonde dragen.

5 Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen?
Ik lig in ’t stof, maar God komt mij verhogen,
nu ik van vijand Gods en tegenstander
in vriend verander.
6 Daar G’ U voor mij hebt in de dood gegeven,
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden
mijn hart niet wijden?
Dankgebed en voorbede
Gaven
GK06 gz115:1 (Nooit kan ’t geloof)
1 Nooit kan 't geloof teveel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?
't Heelal staat onder zijn gebied.
Wat zijne liefde wil bewerken,
ontzegt Hem zijn vermogen niet.

Zegen

