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Welkom en mededelingen 
 

Gezang 178: 1, 4  Jezus, om Uw lijden groot 
  

1. Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen 't recht van God, 
Kyrie eleison. 
 
4. Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 
om de beker die Gij reikt, 
om de woorden die Gij spreekt, 
Kyrie eleison. 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

Inleiding 
 

Gezang 48: 6  Vergeef o Vader onze schuld 
 

6. Vergeef o Vader onze schuld, 
zodat weer blijdschap ons vervult; 
gelijk wij van hun schuld ontslaan 
al wie ons hebben kwaad gedaan. 
Maak zo uw vrede openbaar. 
U dienend dienen wij elkaar 
 

Lucas 22: 7-8 
 

7 De dag van het Ongedesemde brood waarop het pesachlam geslacht moest 
worden, brak aan. 8 Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden: 
'Ga voor ons het pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten.'  
 

Gezang 358: 2  Gij hebt mij, Heer, geroepen aan Uw dis 
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2. Gij hebt mij, Heer, geroepen aan Uw dis, 
het heilig feest van uw gedachtenis; 
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet 
in 't teken van uw lichaam en uw bloed. 
 

Johannes 13: 2-5 
 

2 Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de 
zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. 3 Jezus, 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  5 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. 
 

Nodiging 
 

Johannes 13: 12-19 
 

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. 
14 Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook 
elkaars voeten wassen. 15 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb 
gedaan, moeten jullie ook doen. 16 Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is 
niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. 17 Je 
zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. 18 Ik 
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." 
19 Ik zeg het jullie nu al, voor het gaat gebeuren; wanneer het dan gebeurt, 
zullen jullie geloven dat ik het ben.  
 

Gebed 
 

Viering Heilig Avondmaal 
 

Johannes 13: 26b-30 
 

26b 'Jezus doopte een stuk brood in de schaal en gaf het aan Judas, de zoon van 
Simon Iskariot. 27 Op 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; 29 omdat 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. 30 Judas nam het brood aan en ging meteen weg. Het was nacht.  
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Gezang 195: 1  Nu valt de nacht 
 

1. Nu valt de nacht. 
Het is volbracht: 
de Heer heeft heel zijn leven 
voor het menselijk geslacht 
in Gods hand gegeven. 
 

Verkondiging  “Vergeef ons onze schulden,  
            gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren” 
 

Gezang 463: 1  O Heer die onze Vader zijt 
 

1. O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld.  
 

Johannes 18: 1-5 
 

1 Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant 
van de Kidronbeek. Daar liep hij een olijfgaard in, met zijn leerlingen. 2 Judas, 
zijn verrader, kende deze plek ook, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen 
samengekomen. 3 Judas ging ernaartoe, samen met een cohort soldaten en 
dienaren van de hogepriesters en de Farizeeën. Ze waren gewapend en droegen 
fakkels en lantaarns. 4 Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. Hij liep 
naar hen toe en vroeg: 'Wie zoeken jullie?' 5 Ze antwoordden: 'Jezus uit 
Nazaret.' 'Ik ben het,' zei Jezus, terwijl Judas, zijn verrader, erbij stond.  
 

Zingend geloven 144: 1, 3  In de mantel van het duister 
 

1 In de mantel van het duister, 
in het donker van de nacht, 
onder leugens en gefluister 
wordt Hij naar zijn kruis gebracht. 
Rechters zeg mij, wie is Hij, 
heden is Hij in uw macht. 
 
3 Jezus staat voor zijn belagers, 
voor wie Hij een broeder is. 
Van hun schuld is Hij de drager, 
man van smart en droefenis. 
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Rechters, zeg mij, zeg, wie is Hij, 
die zijns broeders hoeder is? 
 

Johannes 18: 12-17 
 

12 De soldaten met hun tribuun en de Joodse gerechtsdienaars grepen Jezus en 
boeiden hem. 13 Ze brachten hem eerst naar Annas, de schoonvader van 
Kajafas. Kajafas was dat jaar hogepriester 14 en hij was het die de Joden had 
voorgehouden: 'Het is goed dat één man sterft voor het hele volk.' 15 Simon 
Petrus liep met een andere leerling achter Jezus aan. Deze andere leerling kende 
de hogepriester en ging met Jezus het paleis van de hogepriester in, 16 maar 
Petrus bleef buiten bij de poort staan. Daarop kwam de andere leerling, de 
kennis van de hogepriester, weer naar buiten; hij sprak met de portierster en 
nam Petrus mee naar binnen. 17 Het meisje sprak Petrus aan: 'Ben jij soms ook 
een leerling van die man?' 'Nee, ik niet,' zei hij.  

 

Gezang 180: 7  Hier zijn wij, Heer, een afgeweken schare 
 

7. Hier zijn wij, Heer, een afgeweken schare, 
wij, die zo zorgeloos, zo ontrouw waren. 
Verander ons en reinig onze harten, 
o Man van smarten! 
 

Johannes 18: 25-27 
 

25 Simon Petrus stond zich intussen nog steeds te warmen. 'Ben jij soms ook 
een leerling van hem?' vroegen ze. 'Nee,' ontkende Petrus, 'ik niet.' 26 Maar een 
van de slaven van de hogepriester, een familielid van de man van wie Petrus het 
oor had afgeslagen, zei: 'Maar ik heb toch gezien dat je bij hem was in de 
olijfgaard?' 27 Weer ontkende Petrus, en meteen kraaide er een haan.  
 

Gezang 176: 1  O Liefde die verborgen zijt 
 

1. O Liefde die verborgen zijt 
in diepe stilten eeuwigheid, 
erbarm U over ons bestaan, 
het wordt verraden en verdaan. 
 

Johannes 18: 28-32 
 

28 Jezus werd van Kajafas naar het pretorium gebracht. Het was nog vroeg in de 
morgen. Zelf gingen ze niet naar binnen, om zich niet te verontreinigen voor het 
pesachmaal. 29 Daarom kwam Pilatus naar buiten en vroeg: 'Waarvan 
beschuldigt u deze man?' 30 Ze antwoordden: 'Als hij geen misdadiger was, 
zouden we hem niet aan u uitgeleverd hebben.' 31 Pilatus zei: 'Neem hem 
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dan mee, en veroordeel hem volgens uw eigen wet.' Maar de Joden wierpen 
tegen: 'Wij hebben het recht niet om iemand ter dood te brengen.' 32 Zo ging 
de uitspraak van Jezus in vervulling waarin hij aanduidde welke dood hij sterven 
zou.  
 

Gezang 176: 2  Hoe achtloos in ons midden wordt 
 

2. Hoe achtloos in ons midden wordt 
het kostbaar mensenbloed gestort 
en in het onbarmhartig licht 
het kruis des Heren opgericht. 
 

Johannes 18: 37-40 
 

37 Pilatus zei: 'U bent dus koning?' 'U zegt dat ik koning ben,' zei Jezus. 'Ik ben 
geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder 
die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.' 38 Hierop zei Pilatus: 
'Maar wat is waarheid?' Na deze woorden ging hij weer naar de Joden buiten. 'Ik 
heb geen schuld in hem gevonden,' zei hij. 39 'Maar het is bij u gebruikelijk dat 
ik met Pesach iemand vrijlaat - wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?' 
40 Toen begon iedereen te schreeuwen: 'Hem niet, maar Barabbas!' Barabbas 
was een misdadiger.  
 

Gezang 48: 8  Verlos ons van des bozen macht 
 

8. Verlos ons van de bozen macht, 
rondom ons heen heerst diepe nacht. 
Verlos ons van de eeuwge dood 
en sta ons bij in stervensnood. 
Neem onze zielen in uw hand 
en breng ze in het vaderland. 
 

Johannes 19: 1-7 
 

1 Toen liet Pilatus Jezus geselen. 2 De soldaten vlochten een kroon van 
doorntakken, zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen mantel aan.  
3 Ze liepen naar hem toe en zeiden: 'Leve de koning van de Joden!', en ze 
sloegen hem in het gezicht. 4 Pilatus liep weer naar buiten en zei: 'Ik zal hem 
hier buiten aan u tonen om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van 
zijn schuld heb gevonden.' 5 Daarop kwam Jezus naar buiten, met de 
doornenkroon op en de purperen mantel aan. 'Hier is hij, de mens,' zei Pilatus. 
6 Maar toen de hogepriesters en de gerechtsdienaars hem zagen begonnen ze 
te schreeuwen: 'Kruisig hem, kruisig hem!' Toen zei Pilatus: 'Neem hem dan 
maar mee en kruisig hem zelf, want ik zie niet waaraan hij schuldig is.'  
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Gezang 177: 3  O allerheiligst, onuitspreeklijk wonder 
 

3. O allerheiligst, onuitspreeklijk wonder: 
de Rechter zelf gaat aan het recht ten onder. 
O wreed geding; wie kan geheel doorgronden 
de vloek der zonden. 
 

Johannes 19: 16-19 
 

16 Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen. Zij voerden 
Jezus weg; 17 hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het 
Hebreeuws Golgota. 18 Daar kruisigden ze hem, met twee anderen, aan 
weerskanten één, en Jezus in het midden.  
 

Gezang 189: 1, 2  Mijn verlosser hangt aan ‘t kruis 
 

1. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 
hangt ten spot van snode smaders. 
Zoon des Vaders, 
waar is toch uw almacht thans, 
waar uw goddelijke glans? 
 
2. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 
en Hij hangt er mijnentwegen, 
mij ten zegen. 
Van de vloek maakt Hij mij vrij, 
en zijn sterven zaligt mij. 
 

Johannes 19: 25-30 
 

25 Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw 
van Klopas, en Maria uit Magdala. 26 Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij 
haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: 'Dat is uw zoon,' 
27 en daarna tegen de leerling: 'Dat is je moeder.' Vanaf dat moment nam die 
leerling haar bij zich in huis. 28 Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om 
de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij: 'Ik heb dorst.' 29 Er stond 
daar een vat water met azijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en 
brachten die naar zijn mond. 30 Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: 'Het is 
volbracht.' Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.  
 

De paaskaars wordt gedoofd 
Wij zijn een minuut stil 
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Johannes 19: 32-35 
 

32 Toen braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus 
gekruisigd was, en ook die van de ander. 33 Vervolgens kwamen ze bij Jezus, 
maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. 
34 Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed 
en water uit. 35 Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien, en zijn 
getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u 
gelooft.  
 

Dankgebed en voorbede 
 

Psalm 130: 2, 3  Zoudt Gij indachtig wezen 
 

2. Zoudt Gij indachtig wezen  
al wat een mens misdeed, 
wie zou nog kunnen leven  
in al zijn angst en leed? 
Maar Gij wilt ons vergeven,  
Gij scheldt de schulden kwijt, 
opdat wij zouden vrezen uw goedertierenheid. 
 
3. Ik heb mijn hoop gevestigd op  
God de Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig  
wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten  
wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten  
uw lichtend aangezicht. 
 

Zegen 
 

Collecte 
 
Avondmaalscollecte, is bestemd voor Oekraïne. Het is oorlog in Oekraïne. Dit betekend 
onbeschrijfelijk leed voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit! Wij willen de mensen 
daarom helpen. In Aalsmeer zullen er ook Oekraïense vluchtelingen opgevangen worden. Er 
wordt onderwijs gegeven voor Oekraïense kinderen op IKC Triade. Wij zijn op dit moment in 
gesprek met de gemeente om te kijken waar wij mee kunnen helpen. Waar is er behoefte 
aan en wat kunnen wij als gemeente hierin betekenen. U kunt uw collectebijdrage 
overmaken op de bankrekening van de diaconie NL95 RABO 0300 1205 16 o.v.v. Oekraïne, 
of onderstaande QR-code te gebruiken. De diaconie verdubbelt de collecte tot maximaal 
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€2500, = De QR-codes kunt u scannen met uw telefoon. (NB: Ze werken niet via de 
QR-scanner in de app van de ING of ABNAMRO-bank.) 

 
 
 
 
QR code Diaconie Oekraïne 
 
 

 
De activiteiten van deze week: 
 
Zaterdag 16 April 2022, Easter-In: 19:30 uur: Ds. M.J. Zandbergen. i.s.m. Latreia 
Zondag 17 April 2022, 1e Paasdag, Kerkdienst: 10:00 uur: Ds. M.J. Zandbergen 
 
De diensten zijn te volgen via de livestream van Hervormd gemeente wijk oost, 
Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv  
Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer  
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389) 
 
Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/ 
Wilt u doorpraten of meer informatie over Oosterkerk,  
Neem dan contact op met: 
Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl 
Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl 
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