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MUZIEK 
 
DE DIENST BEGINT 
 
WOORD VAN WELKOM 
 
MOMENT VAN STILTE 
 
PSALM VAN DE ZONDAG: lied 98: 1 en 4 
 
BEGINWOORDEN 

v: Ons begin is in de Ene, 

 scheppende liefde voor al wat leeft. 

a: Houd ons vast in uw trouw. 

v: U gaat als Vriend met ons mee, 

 wij lezen U in elkaars gezicht.  

a: Houd ons vast in uw liefde. 

v: Wij leven van Geestkracht die ons beweegt, 

troost, vervult en verontrust. 

a: Houd ons vast in uw waarachtigheid.  

 Amen.  

 
LIED VAN KYRIË EN GLORIA: lied 274 
Bij vers 3 gaan wij staan. 
 
MOMENT VOOR JONG EN OUDER 
Hierna gaan de kinderen naar de nevendienst 
 
DE DIENST VAN HET WOORD 
 
GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

LEZING UIT HET EVANGELIE: Johannes 13: 21-

35  

 
21Nadat 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.’ 28Niemand 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. 31Toen hij weg was zei 

Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon 

zichtbaar geworden, en door hem de grootheid van 

God. 32Als Gods grootheid door hem zichtbaar 

geworden is, zal God hem ook in die grootheid laten 

delen, nu onmiddellijk. 33Kinderen, ik blijf nog maar 

een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar 

wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook 

tegen jullie: “Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet 

komen.” 34Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar 

lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie 

elkaar liefhebben. 35Aan jullie liefde voor elkaar zal 

iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’  

 

ZINGEN: lied 912 ‘Neem mijn leven, laat het, 

Heer’, 1, 2 en 6  
 

SPIEGELTEKST: Een getuigenis van Mohamed El 

Bachiri. Een Marokkaanse Belg, moslim en 

Molenbeekenaar die zijn vrouw, Loubna, verloor bij 

de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 

 
Door mijn naam, godsdienst en de trieste reputatie 
van mijn gemeente beschouwt een deel van de 
bevolking en de wereld mij als een potentiële 
terrorist en dat doet pijn. Maar ik ben ook de man 
van Loubna Lafquiri, de liefde van mijn leven. Ze 
maakte mij de gelukkigste man ter wereld. Vandaag 
is mijn verdriet onmetelijk. Ik hou me alleen overeind 
dankzij en door de liefde. De liefde voor mijn vrouw, 
mijn kinderen, het leven en de mensheid. 
Liefde die me deed oproepen tot de jihad tijdens een 
avond in een Molenbeekse kerk. Jawel, ik heb 
jongeren opgeroepen tot de jihad, een streven. 
Maar pas op, niet om het even welke jihad. Ik 
praatte over een jihad die geen haat kent. Ik praatte 
over de echtste, nobelste, mooiste strijd voor een 
moslim. 
De jihad die aanzet om naar de ander te gaan, de 
broeder die anders is, om hem toe te lachen, te 
begrijpen en empathie te tonen.  De jihad die liefde 
toont om te bestaan, die een omhelzing zoekt om 
de vlammen van rancune te doven en zijn waarheid 
niet opdringt.  
Deze jihad van de liefde zou het antwoord moeten 
zijn op hen die verdeeldheid willen zaaien en 
geweld en terrorisme propageren. Want de liefde is 
een universele kracht, en moet de basis van alle 
communicatie tussen ons, mensen, zijn.  
In deze moeilijke tijden roep ik op tot dialoog en 
uitwisseling. Laten we, in plaats van stil te staan bij 
de waanzin en de haat kijken naar de goedheid van 
de mens. Die is en blijft de echte bron van inspiratie 
en hoop voor hen die de wereld van ons zullen 
erven: onze kinderen. Dat er geen botsing van 
beschavingen is, maar een prachtige ontmoeting. 



ZINGEN: lied 992 ‘Wat vraagt de Heer nog meer 
van ons’ 
 
OVERDENKING 
 
ZINGEN: lied 792 ‘Kom, God, en schrijf uw 
eigen naam’, 1, 3 en 4 
 
DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 
 
GEBEDEN 
 
EEN IMPRESSIE VAN HET MOLDAVIËPROJECT 
 
INZAMELING VAN DE GAVEN  
De kinderen komen terug uit de nevendienst. 
Desgewenst kunnen ouders hun kinderen uit de 
oppas halen. 
 
DE DIENST VAN DE TAFEL 
 
NODIGING 
 
TAFELLIED: lied 975 ‘Jezus roept hier mensen 
samen’, 1, 3 en 4 
 
TAFELGEBED  
 
ONZE VADER… 
a: … die in de hemel 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, in eeuwigheid. Amen. 

 
INSTELLINGSWOORDEN 
v: Wat vraagt de Heer meer van ons dan dat 

wij breken en delen als ons is voorgedaan?  
Christus nam het brood, brak het, en zei: 

a: Dit is mijn lichaam, dat ik met jullie deel. 
v: Daarna nam Hij de beker en zei: 
a: Mijn bloed tekent het nieuwe verbond. 
v: Zo deelden zij toen, en delen wij nu, brood 

en wijn en zeggen wij: 
a: Wij nemen hier allen van, tot zíjn 

gedachtenis. 
v: Zie hier: dit brood, deze wijn, waarvan 

Christus zei: 
a: Dit ben ik, dit is mijn liefde voor jou.  
v: Laten wij Christus dan zo gedenken,  

laten wij delen in zijn verlangen naar meer 
menselijkheid in de wereld, en van zijn 
liefde uitdelen waar we kunnen. 

a: Dat wij in vrede mogen leven,  
in verbondenheid met elkaar. Amen. 

 
GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN 
 
DANKGEBED 
 
SLOTLIED: lied 793 ‘Bron van liefde, licht en 
leven’ 
 
ZEGEN 
Allen beamen zingend: Amen, amen, amen 
 
De lichtdrager brengt het licht van de Paaskaars 
waar het zijn moet: naar buiten – en wij gaan 
achter haar aan! 
 
MUZIEK 
 

 

########################################### 

 

COLLECTEN 

1.- Diaconie: Bericht bij de collecte voor NOAD in Pakistan 

Vandaag collecteren we voor verstandelijk beperkte kinderen in Pakistan. In de kleine, arme, 

plattelandsdorpen in Pakistan is bijna geen zorg voor kinderen met een handicap. De ouders weten niet 

goed hoe ze met hun gehandicapte kind om moeten gaan. Ze verbergen hun kinderen. Ze schamen zich. 

Sommigen zien de handicap zelfs als een straf van God. 

 De christelijke organisatie NOAD helpt en steunt deze ouders en hun kinderen om hen een volwaardig 

plekje in het gezin en de samenleving te geven. Dat doen zij door kennis te delen met de ouders over de 

rechten van hun kind, de juiste medische zorg en ze laten zien hoe hun kinderen door liefde, zorg en 

aandacht zich beter ontwikkelen. Ze bloeien op, ze lachen weer. 

Met uw gift helpt u mee om Pakistaanse kinderen met een handicap een plekje in hun gezin en in de 

dorpsgemeenschap te geven. Door de broodnodige liefde, zorg en aandacht. Als kinderen van God, 

kinderen die gezien mogen worden. Bedankt voor uw steun! 

2.- Goede Herderkerk 

3.- Plaatselijk Missionair Werk 

De uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijk missionair werk. Vanuit de verschillende wijken worden 

initiatieven ontwikkeld om mensen met het evangelie te bereiken. Goede initiatieven willen we graag 

ondersteunen en mogelijk maken. Daarom is uw bijdrage zeer welkom.. 

4.- Kindernevendienst: collecteert voor een kindertehuis in Moldavië 

 

BLOEMENGROET - De bloemen uit deze dienst gaan als groet naar: 

❖ Mevr. van Brummen, en naar 

❖ Dhr. en mevrouw Kolfoort. 


