
 

 

Licht aan het einde van de tunnel?! 
 

 

Dit is als een lied in de morgen 
Dit is als een ster in de nacht 
Dit is overwinning en leven 

Nu wordt ons duister tot licht 
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Welkom 
 

Gebed  
 

Lied: Psalm 116: 1, 10 en 11 
1. God heb ik lief; want die getrouwe HEER 

Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 

Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 

Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

 

10. Ik zal Uw naam met dankerkentenis 

Verheffen, U al mijn geloften brengen; 

'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen, 

In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is. 

 

11.Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan, 

Om daar met lof Uw groten naam te danken. 

Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken: 

Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan! 

 

 

Lezing: Johannes 13:1-11 
1. En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur 

gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, 

heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, 

liefgehad tot het einde. 
2. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iskariot, de 

zoon van Simon, al in het hart gegeven had Hem te verraden, 
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3. stond Jezus, Die wist dat de Vader Hem alle dingen in handen 

gegeven had en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heen 

ging, 
4. op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam een linnen doek en 

deed die om Zijn middel. 

5. Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten van de 

discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om 

Zijn middel had. 
6. Zo kwam Hij bij Simon Petrus en die zei tegen Hem: Heere, wilt Ú 

mij de voeten wassen? 
7. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat Ik doe, weet u nu niet, 

maar u zult het later inzien. 
8. Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet 

wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u geen deel 

met Mij. 
9. Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar 

ook mijn handen en mijn hoofd. 
10. Jezus zei tegen hem: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat 

zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent 

rein, maar niet allen. 
11. Want Hij wist wie Hem verraden zou; daarom zei Hij: U bent niet 

allen rein. 

 

 

Lied: Toon Mijn liefde  
1. Aan de maaltijd wordt het stil, 

Als de Meester knielen wil, 

En vol liefde als een knecht 

Elk apart de voeten wast en zegt: 
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Refrein  

Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 

Dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 

Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, 

Dit is wat de wereld ziet van Mij, 

Als je Mij gaat volgen. 

Toon Mijn liefde aan de ander 

Dien de ander; zo heb Ik ook jou liefgehad. 

Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 

Dien de ander; zo heb Ik ook jou liefgehad. 

 

2. In de wereld wordt het stil, 

Als wij doen wat Jezus wil 

En gaan dienen als een knecht, 

Zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei: 

 

Refrein  

 

 

Gedicht: De Voetwassing – Christien de Priester 
Ze liggen met z’n allen aan de dis; 

hun ogen glijden van de een naar d’ander 

en ’t is alsof ze vragen aan elkander: 

“Zeg nu eens wie van ons de minste is?” 

 

“Wie is de dienstknecht die zich geven wil 

om neer te zitten aan een anders voeten?” 

Maar als ze, speurend, Jezus’ blik ontmoeten 

staan hun gedachten als het ware stil… 
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Hij heeft Zich met de linnen doek omgord, 

Hij bukt Zich reeds, met water in het bekken… 

het schaamrood moet hun aangezicht bedekken, 

wanneer hun voet door Hèm gewassen wordt! 

 

Hij kwam in de gestalte van een Knecht. 

Gehoorzaam dienend ging Hij hier Zijn leven. 

Hij heeft Zichzelf tot in de dood gegeven, 

Volmaakt voldoening gevend aan Gods recht. 

 

Hij ging een weg van schande en van smart, 

stilzwijgend als een schaap dat zich laat scheren, 

opdat de Zijnen van Hem zouden leren, 

dat Hij zachtmoedig is en nederig van hart. 

 

 

Lezing: Johannes 19:23-30 
23. Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij Zijn 

kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een deel, en zij 

namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, 

van bovenaf als één geheel geweven. 
24. Zij dan zeiden tegen elkaar: Laten wij dat niet scheuren, maar 

laten wij erom loten voor wie het zal zijn. Opdat het Schriftwoord 

vervuld zou worden dat zegt: Zij hebben Mijn kleren onder elkaar 

verdeeld en over Mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit 

hebben dan de soldaten gedaan. 
25. En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn 

moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. 
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26. Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij 

haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. 
27. Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat 

moment nam de discipel haar in zijn huis. 
28. Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat 

het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst! 
29. Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met 

zure wijn, omwikkelden die met hysop en brachten die aan Zijn 

mond. 
30. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is 

volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest. 

 

 

Meditatie 
Ds. Van Trigt 

 

 

Lied: Leer mij, O Heer, Uw lijden recht betrachten 
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. 

 

'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. 

 

Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen? 
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Ik lig in ’t stof, maar God komt mij verhogen, 

nu ik van vijand Gods en tegenstander 

in vriend verander. 

 

Daar Ge_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? 

 

 

Gedicht: Hij heeft onze smarten gedragen – E. IJskes-Kooger 
Hij heeft al ons leed op Zijn schouders genomen 

De ziekten gedragen, de pijnen gevoeld. 

Hij heeft aan het lijden niet willen ontkomen, 

Hij wist wat Hij deed en wat God had bedoeld. 

Zijn leven is hier als met voeten getreden, 

Het veld van Zijn ziel is met onrecht bezaaid. 

Hoe heeft Hij geworsteld, hoe heeft Hij geleden; 

Maar recht en gerechtigheid heeft Hij gemaaid. 

Hij heeft al de smarten der wereld gedragen, 

Hij groef door te sterven de vijand het graf. 

Hij heeft door te sterven de satan verslagen, 

Hij nam door te sterven de schuld van ons af. 

 

 

Pauze 
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Lied: In het vroege morgenlicht, 1, 3, 6 
1. In het vroege morgenlicht 

komt Gods boodschap tot de zijnen. 

Eng’lenmond brengt het bericht 

dat de droefheid doet verdwijnen. 

Wat beloofd werd, is voldaan! 

Onze Heer is opgestaan! 

 

3. Zie Hij leeft en Hij komt weer 

ten gerichte op de wolken. 

Dan buigt alle knie zich neer, 

alle zondaars, alle volken 

treden voor de rechter aan. 

Ja, de Heer is opgestaan! 

 

6. Ja, de Heer is opgestaan! 

Gods bazuinen zullen klinken. 

d' Eerste dingen zijn vergaan, 

nieuwe heem’len zullen blinken. 

Nieuwe tijden vangen aan: 

God is scheppend opgestaan! 

 

 

Gedicht: De andere Maria – Nel Benschop 
Ook ik ben droevig naar een dode Heer gegaan, 

en heb met tranen bij Zijn open graf gestaan; 

Ik wilde Hem de laatste eer bewijzen; 

en was vergeten dat Hij zou verrijzen; 

Ik maakte mij veel zorgen om de zware steen, 
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Wie zou hem wentelen van ’t graf? Ik was alleen 

Maar in de hof vroegen de hemelboden: 

“Wat zoekt gij Hem, Die leeft, hier bij de doden?” 

Dat Hij verrezen was begreep ik later pas, 

Omdat ik nog niet wist, hoe eind’loos groot Hij was. 

-Soms denkt de liefde klein van ’t liefste wezen 

om eigen kleinheid en om eigen vrezen- 

In wanhoop wilde ik de Meester zoeken gaan, 

Maar plots’ling hoorde ik Zijn stem: Hij zei mijn naam! 

Nu ik door Jezus zó mijn naam mocht horen 

Ben ik tot leven uit de dood geboren. 

 

 

Lezing: Johannes 20:11-18  
11. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, 

boog zij voorover in het graf, 
12. en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het 

hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het 

lichaam van Jezus gelegen had; 
13. en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen 

hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet 

waar ze Hem neergelegd hebben. 
14. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag 

Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was. 
15. Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij 

dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u 

Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt 

en ik zal Hem weghalen. 
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16. Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: 

Rabboeni; dat betekent: Meester. 
17. Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet 

opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg 

tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn 

God en uw God. 
18. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere 

gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had. 

 

 

Lied: Psalm 118 : 11, 13, 14  
11. De steen, dien door de tempelbouwers 

Veracht'lijk was een plaats ontzegd, 

Is, tot verbazing der beschouwers, 

Van God ten hoofd des hoeks gelegd. 

Dit werk is door Gods alvermogen, 

Door 's HEEREN hand alleen geschied; 

Het is een wonder in onz' ogen; 

Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 

 

13. Gezegend zij de grote Koning, 

Die tot ons komt in 's HEEREN naam! 

Wij zeeg'nen u uit 's HEEREN woning; 

Wij zegenen u al te zaâm. 

De HEER is God, door Wien w' aanschouwen 

Het vrolijk licht, na bang gevaar; 

Bindt d' offerdieren dan met touwen 

Tot aan de hoornen van 't altaar. 
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14. Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 

Verhogen Uwe majesteit; 

Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 

U prijz' ik tot in eeuwigheid. 

Laat ieder 's HEEREN goedheid loven, 

Want goed is d' Oppermajesteit; 

Zijn goedheid gaat het al te boven; 

Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 

 

 

Meditatie 
Kerkelijk werker Rick van Elk 

 

 

Lied: Jezus leeft en ik met Hem 
1. Jezus leeft en ik met Hem! 

Dood, waar is uw schrik gebleven? 

Hem behoor ik en zijn stem 

roept ook mij straks tot het leven, 

opdat ik zijn licht aanschouw, - 

dit is al waar ik op bouw. 

 

2. Jezus leeft! Hem is het rijk 

over al wat is gegeven. 

En ik zal, aan Hem gelijk, 

eeuwig heersen, eeuwig leven. 

God blijft zijn beloften trouw, - 

dit is al waar ik op bouw. 
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3. Jezus leeft! Hem is de macht. 

Niets kan mij van Jezus scheiden. 

Hij zal, als de vorst der nacht 

mij te na komt, voor mij strijden. 

Drijft de vijand mij in 't nauw, - 

dit is al waar ik op bouw. 

 

4. Jezus leeft! Nu is de dood 

mij de toegang tot het leven. 

Troost en kracht in stervensnood 

zal de Levende mij geven, 

als ik stil Hem toevertrouw: 

'Gij zijt al waar ik op bouw!' 

 

 

Gedicht: Ik leef en gij zult leven – Christien de Priester 
De zon gaat op; het eerste morgengloren 

verdrijft het donker van de somb’re nacht. 

Dan doet God Zèlf Zijn stem op aarde horen 

en d’ aarde beeft door Goddelijke macht. 

Een engel wordt gezien in Jozefs hof 

en wachters vallen sidderend in ’t stof! 

 

De dag komt in de plaats van ’t nacht’lijk duister. 

Maar schoner dan de nieuwe dageraad 

herrijst Gods Zoon in koninklijke luister, 

als Hij vol majesteit het graf verlaat. 

Hij stierf aan ’t kruis, maar Hij is opgestaan. 

Nu zal Zijn volk niet eeuwig òndergaan. 
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Gods kinderen zullen eeuwig met Hem leven; 

ze zullen opstaan uit het donk’re graf. 

Om Christus’ wil is al hun schuld vergeven, 

omdat Hij Zich vrijwillig overgaf. 

Hij heeft hun schuld in ’t Godd’lijk recht betaald. 

Ja, d’ overwinning is door Hem behaald. 

 

Omdat Hij leeft, wil Hij in gunst gedenken 

aan mensen, dood in zonde en in schuld. 

Hij wil aan geest’lijk doden leven schenken, 

zodat hun hart met vrede wordt vervuld. 

Zoekt dan de Heer’ en leeft! Nòg is het tijd! 

Zoekt Hem en leeft, ja, leeft in eeuwigheid! 

 

 

 

Pauze 
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Lied: Jezus leeft in eeuwigheid 
Refrein 1 

Jezus leeft in eeuwigheid, 

zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 

Alle dingen maakt Hij nieuw. 

Hij is de Heer van mijn leven. 

 

1. Straks als er een nieuwe dag begint, 

en het licht het van het duister wint, 

mag ik bij Hem binnengaan, 

voor zijn troon gaan staan. 

Hef ik daar mijn loflied aan: 

 

Refrein 1 

 

2. Straks wanneer de grote dag begint, 

en het licht voor altijd overwint, 

zal de hemel opengaan, 

komt de Heer er aan. 

Heffen wij dit loflied aan: 

 

Refrein 2 

Jezus komt in heerlijkheid, 

zijn sjaloom wordt wereldwijd. 

Alle dingen maakt Hij nieuw. 

Hij is de Heer van ons leven. 

 

 

Paasverhaal 
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Lied: U zij de glorie 
1. U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

Uit een blinkend stromen, 

daald' een engel af, 

heeft de steen genomen 

van 't verwonnen graf. 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

2. Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 

Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 

Weest dan volk des Heren, 

blijd' en welgezind, 

en zegt telkenkere: Christus overwint! 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 

In zijn godd'lijk wezen 

is mijn glorie groot, 

niets heb ik te vrezen in leven en dood. 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

Dankgebed 
 

Dankwoord en groet  


