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WITTE DONDERDAG 
…nederig nabij… 

 

 

Deze dienst wordt op donderdag 9 april om 19.30 uur uitgezonden via kerkomroep.nl 
Vul als plaatsnaam in: Loppersum, klik vervolgens op Petrus en Pauluskerk 
 
Zang:   Henk de Vries  orgel:   Ab Gramsbergen 
Ouderling: Geja Huizing  koster/geluid: Dick Stoter 
Voorganger: ds Tjalling Huisman afbeelding:  Marjolien Kippersluijs 
 

 

 
Nederig is in het Latijn humilitas, een woord dat komt van  aarde. 

Het is verbeeld in de donkere kleuren.  
God nederig nabij, dat is als een zaadje. 

Zo klein maar tegelijk zo vol leven, uitgroeiend tot iets groots. 
De handen en de mensen drukken houdingen uit: 

iemand die schreit, iemand die om hulp roept. 
De zon die Pasen heet, schijnt over de kruisen. 

Laat het licht van Pasen ook dagen in mijn hart. 
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er staat geen Paaskaars 
 
Orgelspel 
 
Klokgelui 
 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 

Vraag:  
Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden?  
 

Antwoord: 
Dit is de avond waarop we vieren  
dat God trouw blijft aan mensen. 
Door wanhoop, dood en duisternis heen 
ging Jezus de weg van de liefde. 
 
Solo:  U komt mij lieve God, Gezang 852 
 Gebed om licht 

 
 
2. U daalt het duister in, 
U deelt mijn angst en pijn, 
zo dodelijk bedroefd 
als maar een mens kan zijn, 
 

3. een man van smarten die 
ter aarde valt en schreit, 
een lotgenoot, een vriend, -  
o Heer die bij mij zijt, 
 

4. ik bid U, laat het licht 
dat doorbrak in uw smart, 
de zon die Pasen heet, 
ook dagen in mijn hart. 
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Vraag: Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden?  
 

Antwoord:  
Dit is de avond waarop God zijn volk bevrijdde  
uit het doodsland Egypte. 
De avond, waarop Hij zelf daar als voedsel voor onderweg  
een maaltijd voor hen bereidde. 
En zo zullen jullie het eten, zei Hij:  
je lendenen omgord,  
je schoenen aan de voeten  
en je staf in je hand;  
overhaast zul je het eten,  
het is een Pascha voor de Heer. 
 

Orgelspel rond psalm 116 
versetten van Antoni van Noordt 
 

Psalm lezing: Psalm 116 
1De Ene heb ik lief, Hij hoort 
mijn stem, mijn smeken, 
2Hij luistert naar mij, 
ik roep hem aan, mijn leven lang. 
3Banden van de dood omknelden mij, 
angsten van het dodenrijk grepen mij aan, 
ik voelde angst en pijn. 
4Toen riep ik de naam van de Ene: 
‘Eeuwige, red toch mijn leven!’ 
5De Ene is genadig en rechtvaardig, 
onze God is een God van ontferming, 
6de Ene beschermt de eenvoudigen, 
machteloos was ik en Hij heeft mij bevrijd. 
7Kom weer tot rust, mijn ziel, 
de Ene is je te hulp gekomen. 
8Ja, U hebt mijn leven ontrukt aan de dood, 
mijn ogen gedroogd van tranen, 
mijn voeten voor struikelen behoed. 
9Ik mag wandelen in het land van de levenden 
onder het oog van de Ene. 
10Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik: 
‘Ik ben diep ongelukkig.’ 
11Al te snel dacht ik: 
Geen mens die zijn woord houdt. 
12Hoe kan ik de Ene vergoeden 
wat hij voor mij heeft gedaan? 
13Ik zal de beker van bevrijding heffen, 
de naam aanroepen van de Ene 
14en mijn geloften aan de Ene inlossen 
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in het bijzijn van heel zijn volk. 
15Met pijn ziet de Ene 
de dood van zijn getrouwen. 
16Ach, Eeuwige, ik ben uw dienaar, 
uw dienaar ben ik, de zoon van uw dienares: 
U hebt mijn boeien verbroken. 
17U wil ik een dankoffer brengen. 
Ik zal de naam aanroepen van de Ene 
18en mijn geloften aan de Ene inlossen 
in het bijzijn van heel zijn volk, 
19in de voorhoven van het huis van de Ene, 
binnen uw muren, Jeruzalem. 
Halleluja! 
 

Orgelspel rond psalm 116 
versetten van Antoni van Noordt 
 

Vraag: Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden?  
 

Antwoord: 
Omdat Jezus onze Heer op deze avond  
het Pascha vierde met zijn leerlingen. 
Hij nam het brood, brak het en zei:  
mijn lichaam voor jullie tot bevrijding  
uit alle dood in en om jullie heen. 
 

Lezing: Johannes 13: 1 – 15: Jezus wast de voeten van de leerlingen 
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 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 
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voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15Ik heb een voorbeeld gegeven; 
wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. 
 

Solo: Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen, Gezang 998 
 

 
 

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. 
 

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. 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Beste mensen, gemeente van Christus, 
Mijn eerste gedachte bij het lied dat Henk net heeft gezongen, is: dat klopt niet. 
Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen, hun vuile voeten als een knecht gewassen,- ja dat 
klopt. Maar dan: meteen zond jij hen weg om te ontmoeten, wie niet in deze kille wereld 
passen. Dat klopt gewoon niet met het verhaal uit het evangelie van Johannes over de 
voetwassing. 
Jezus stuurt zijn leerlingen niet op pad. Hij leert hen wat. Hij vraagt: begrijpen jullie wat ik 
gedaan heb? En dan geeft hij zelf het antwoord op die vraag. 
 

Maar toch klopt het ook weer wel.  
Want de leerlingen worden op weg gestuurd, niet letterlijk, maar wel op hun levensweg. Ze 
krijgen de opdracht om elkaar te dienen, niet alleen voor die avond maar levenslang – een 
levensweg lang. 



6 

 

Dat zou je als een harde opdracht kunnen zien. Een levenslang moeten.  
Het kan ook een hard moeten worden, als er niet iets van binnen bij je gebeurt. 
Maar als je geraakt wordt door de liefde van Jezus, door de levensadem van God, dan 
verandert een harde opdracht in een levensweg die goed is om te gaan. 
 

Geraakt kun je worden door de liefde van Jezus, als je ervaart dat hij niet alleen de voeten 
van zijn leerlingen wast maar ook jouw voeten. Ik bedoel dat niet letterlijk zoals in het 
verhaal. Maar wel dat hij al onze moeiten van de dag, al onze misstappen en vergeefse 
wegen afwast met zijn onvoorwaardelijke liefde. Zo toont Jezus ons hoe God is. 
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust 
geven. 
 

De dichter van Gezang 998, Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen, verwoordt die liefde op 
zijn eigen manier. In het vierde couplet schrijft hij: Het helder water stromend uit jouw 
bronnen wast onze voeten, zuivert onze wonden.  
Zo gebruikt hij een ander beeld uit het Johannesevangelie. Het beeld dat komt uit de 
ontmoeting van Jezus met die buitenlandse vrouw bij de bron. Jezus belooft haar water 
waardoor je nooit meer dorst krijgt: het water dat ik geef, zal een bron in je worden waaruit 
water opwelt dat eeuwig leven geeft. 
Dat water, wat kan het anders zijn dan de onvoorwaardelijke liefde van God? Een liefde die 
in Jezus tot het uiterste zal gaan. 
 

De dichteres van het gedicht dat straks gelezen wordt na de gebeden – Hanny Michaelis – 
verwoordt het nog anders. Ik weet niet eens of zij haar gedicht religieus heeft bedoeld, maar 
ik lees het wel zo. Zij dicht: neem mij tot je, als brood; drink mij, adem mij in.  
Het gaat over het fysieke innemen van brood en drinken en adem, maar natuurlijk is het niet 
echt fysiek en toch weer wel. Zoals bij het avondmaal brood en wijn fysiek worden gegeten 
en gedronken, maar tegelijk gaat het om een diepe verbondenheid met Jezus – om lichaam 
en bloed, zo dicht als het kloppend hart waarover de dichteres spreekt. 
 

Het gebed, dat eigenlijk een tafelgebed is - maar ja: we vieren geen tafel – sluit daar mooi bij 
aan. De dichter, Huub Oosterhuis, spreekt over Jezus als een levende geliefde die in mensen 
mens wil worden. 
Een levende geliefde, want God wil de dood niet. Uit het doodsland Egypte voert God zijn 
volk, uit alle dood in en van en om mensen heen wil God wegvoeren. God is de mens nederig 
nabij. Met de woorden van Gezang 852 gezegd:  U daalt het duister in, U deelt mijn angst en 
pijn, zo dodelijk bedroefd als maar een mens kan zijn,  een man van smarten die ter aarde 
valt en schreit, een lotgenoot, een vriend. 
 

Met deze nabijheid, deze liefde tot het uiterste wil God ons aanraken. Zodat ook wij anderen 
nabij kunnen zijn op onze levensweg, zoals Jezus het op deze avond aan ons voordoet. 
Amen 
 

Orgelspel 
Herzlich thut mich verlangen, Johann Gottfried Walther 
 

Gebed: Die naar menselijke gewoonte 
gesproken en gezongen 
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Die naar menselijke gewoonte met een eigen naam genoemd werd 
toen hij in een ver verleden werd geboren ver van hier. 
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prijsgaf, door een vriend verraden, 
die getergd tot op het kruis voor zijn vijand heeft gebeden, 
die van god en mens verlaten is gestorven als een slaaf 
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als een mens die naast je is. 
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Korte voorbede 
In zijn naam bidden wij voor de mens naast ons, 
de zieke en de gezonde, 
de sterken en de zwakken, 
de brokkenmakers en de goedmakers, 
zij die wegschuilen en zij die zich laten horen 
degene ver weg en degene dichtbij, 
de ongewenste en degene naar wie wij verlangen, 
die bij ons passen en die ons vreemd is, 
voor gelovigen en ongelovigen, 
voor vriend en vijand - 
en met volgelingen van Jezus  
van alle tijden en van overal, 
bidden we samen: 
 
Het Onze Vader, samen gebeden  
Onze Vader die in de hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd, 
Uw Koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood, 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk 
en de kracht 
en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid.  
Amen 
 
Driemaal zingen: 
Bleibet hier und wachet mit mir. 
Wachet und betet, wachet  und betet. 
(Blijf bij mij en waak hier met mij, 
wakend en biddend, wakend en biddend) 
 
Gedicht van Hanny Michaelis: 
Neem mij tot je 
als brood. Drink mij, 
adem mij in. 
 
De binnenkant van je huid  
zal ik kussen, je gebeente 
verwarmen. Je hart 
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dat als een getergde vogel 
tegen de kooi van je ribben slaat, 
zal ik liefkozen zachter dan 
het licht de toppen der bomen. 
 
Om alles wat mij 
niet langer lief kan zijn 
smeek ik je: lijf mij in. 
Buiten jou 
kan ik niet leven. 
 
Driemaal zingen: 
Bleibet hier und wachet mit mir. 
Wachet und betet, wachet  und betet. 
 
Lezen: Matteus 26: 36 – 56 
 
36Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Getsemane genoemd werd. Hij 
zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’ 37Hij nam Petrus en de twee zonen van 
Zebedeüs met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, 38zei hij tegen 
hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’ 39Hij liep nog een stukje verder, 
knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan 
aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’  
 

40Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Konden 
jullie niet eens één uur met mij waken? 41Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving 
komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’  
 

42Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze 
beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.’  
 

43Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid 
overmand. 44Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met 
dezelfde woorden als daarvoor. 45Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei: 
‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is 
waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. 46Sta op, laten we gaan; kijk, hij die 
mij uitlevert, is al vlakbij.’ 
 

47Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de twaalf, in gezelschap van 
een grote, met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hogepriesters en de 
oudsten van het volk was gestuurd. 48Met hen had zijn verrader een teken afgesproken. 
‘Degene die ik kus,’ had hij gezegd, ‘die is het, die moet je gevangennemen.’ 49Hij liep recht 
op Jezus af, zei: ‘Gegroet, rabbi!’ en kuste hem. 50Jezus zei tegen hem: ‘Vriend, ben je 
daarvoor gekomen?’  
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Daarop kwam de bende naderbij, ze grepen Jezus vast en namen hem gevangen. 51Nu greep 
een van Jezus’ metgezellen naar zijn zwaard. Hij trok het, haalde uit en sloeg de dienaar van 
de hogepriester een oor af. 52Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Steek je zwaard terug op zijn 
plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. 53Weet je niet dat ik 
mijn Vader maar te hulp hoef te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf 
legioenen engelen ter beschikking zou stellen? 54Maar hoe zouden dan de Schriften in 
vervulling gaan, waar staat dat het zo moet gebeuren?’  
 

55Toen zei Jezus tegen de omstanders: ‘Met zwaarden en knuppels bent u uitgetrokken om 
mij te arresteren, alsof ik een misdadiger ben! Dagelijks was ik in de tempel om onderricht te 
geven, en toen hebt u me niet gevangengenomen. 56Maar dit alles gebeurt opdat de 
geschriften van de profeten in vervulling gaan.’ Daarop lieten alle leerlingen hem in de steek 
en vluchtten weg. 
 
Solo: In stille nacht houdt Hij de wacht, Gezang 571 
 

 
 
2. Waarom blijft niet het laatste lied 
in onze harten hangen? 
De lofzang klonk, maar is verstomd. 
De dood houdt ons omvangen. 
 
3. Een beker vol van vreugdewijn 
heeft Hij met ons gedronken. 
Een bittere kelk vol eenzaamheid 
hebben wij Hem geschonken. 
 
4. In stille nacht heeft Hij volbracht 
de doortocht voor ons leven. 
De nieuwe morgen van Gods trouw 
heeft Hij aan ons gegeven. 
 
5. Tot aan het einde van de tijd 
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zal ik zijn wachtwoord horen: 
Waak dan en bid! Zo blijft Hij mij, 
en ik Hem toebehoren. 
 
Samen bidden van het Luthers 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. 
 
 
 
De dienst eindigt in stilte en gaat morgenavond om 19.30 uur verder 


