
Diensten Op weg naar Pasen 2021 

 
Avondgebed maandag 29 maart:  aanvang 19.30 uur 
Voorganger Edwin van Leeuwen 

Orgel - Jolanda Zwoferink 

Zang - Edwin en Gerjanne 

 

Avondgebed dinsdag 30 maart:  aanvang 19.30 uur 
Voorganger ds. Marijke van Selm 

Cello - Else Mulder-van Gemeren 

Zang - Maren Schröder 

 

Avondgebed woensdag 31 maart:  aanvang 19.30 uur 
Voorganger Liesbeth van Wijnen 

Piano en zang - Aart van der Gronden 

Blokfluit en zang - Elly Bakker 

 

Witte Donderdag 1 april:   aanvang 19.30 uur 
Schrift & Tafel 

Voorganger ds. Marijke van Selm 

Orgel - Ron van Halen 

Zang o.l.v. Elly Bakker 

 

Goede Vrijdag 2 april:    aanvang 19.30 uur  
Voorganger ds. Marijke van Selm 

Piano - Lenny Vis 

Zang - Mariët Kaasschieter 

Lector - Liesbeth van Wijnen 

 

Stille Zaterdag - Paaswake – 3 april :  aanvang 19.30 uur  
Voorgangers ds. Marijke van Selm en Edwin van Leeuwen  
Orgel - Ron van Halen 

Harp - Lenie de Meij 

Zang - Elly Bakker en Barend van Zijll 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wilt u een dienst bijwonen dan kunt u zich aanmelden per e-mail 

aanmelden@kerkoostvoorne.nl of bij de scriba Jan Herlaar. 

mailto:aanmelden@kerkoostvoorne.nl?subject=Aanmelden%20voor%20kerkdienst&body=Beste%20scriba%2C%0A%0AHierbij%20wil%20ik%20mij%2Fons%20graag%20aanmelden%20voor%20de%20kerkdienst%20van%20zondag%20(vul%20datum%20in%3A%20...............%0A%0AAantal%20personen%3A%0A%0A%0AIk%2Fwij%20heb%2Fhebben%20geen%20symptomen%20als%20koorts%2C%20hoesten%20en%20niezen%20die%20ook%20maar%20enigszins%20kunnen%20wijzen%20op%20een%20besmetting%20met%20corona.%0AOok%20heb%20ik%20%2F%20hebben%20wij%20de%20afgelopen%2010%20dagen%20geen%20contact%20gehad%20met%20mensen%20die%20met%20cornona%20besmet%20waren.%0A%0A%0ANaam%3A%20%0AAdres%3A%0ATelefoonnummer%3A%0A


Witte Donderdag 1 april 

Schrift & Tafel 
 
Voorganger ds. Marijke van Selm 

Orgel - Ron van Halen 

Zang o.l.v. Elly Bakker 

 
Stilte 
 
Zingen: Lied 556: 1, 3, 4 Alles wat over ons geschreven is 
1.Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
 
3.Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
 
4.Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
ons is een lofzang in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
 
Bemoediging en groet 
 
Gebed om ontferming, resp. 301a 
Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison. 
 
Zingen: Lied 117d 3x Laudate omnes gentes 
Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum. 
 
Lezing: 
Exodus 12: 15-20 
Psalm 81: 6, 8 
Johannes 13:1-15 
Zingen: afgewisseld met lied 569 alle coupletten (lied bij de voetwassing) 
1.Toen Jezus wist: nu is gekomen 
het uur om door de nacht te gaan, 
heeft Hij een linnen doek genomen 
en water in een schaal gedaan. 
 
  



2.Hij gaf ons zwijgende een teken 
en kwam ons voet voor voet nabij, 
Hij deed het water van zich spreken, 
het stort zich uit en reinigt mij. 
 
3.Zo is de Heer een knecht geworden 
en tot de bodem toe gegaan 
om ons met ootmoed te omgorden, 
Hij doet ons zijn geringheid aan. 
 
4. Heer van mijn hart, U bent gekomen 
de nacht door naar uw grote dag, 
ik heb in eenvoud aangenomen 
dat ik U daarin volgen mag. 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Lied 887 alle 3 coupletten Wees stil en weet 
1.Wees stil en weet: Ik ben uw God. 
Wees stil en weet: Ik ben uw God. 
Wees stil en weet: Ik ben uw God. 
 
2.Ik ben het die u helen zal. 
Ik ben het die u helen zal. 
Ik ben het die u helen zal. 
 
3. Op U vertrouw ik, goede God. 
Op U vertrouw ik, goede God. 
Op U vertrouw ik, goede God. 
 
Maaltijdviering  
Omlijst met muzikale vertolking van ‘Jesus remember me’ (Taizé) 
Jesus remember me, when you come into your kingdom 
Jezus, denk aan mij, wanneer U in Uw koninkrijk komt. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
De tafel wordt leeggeruimd 
 
Zingen: Lied 558: 3, 4, 6, 1 Jezus om Uw lijden groot 
3.Om de zalving door een vrouw, 
vreugdeolie, geur van rouw, 
teken van wat komen zou, 
Kyrie eleison. 
 
  



4.Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 
om de beker die Gij reikt, 
om de woorden die Gij spreekt, 
Kyrie eleison. 
 
6. Om het zwijgen, het geduld, 
waarmee Gij de wet vervult, 
als men vruchtloos zoekt naar schuld, 
Kyrie eleison. 
 
1.Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen ’t recht van God, 
Kyrie eleison. 
 
 
We verlaten de kerk in stilte 
 
  



 

  



 




