
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


 

Avondgebed maandag 29 maart 

 
Voorganger Edwin van Leeuwen 

Orgel - Jolanda Zwoferink 

Zang - Edwin en Gerjanne 

 
Stilte 
 
Lofprijzing: 
Gezegend zijt Gij, God 
Koning der wereld 
Die de vlam in ons hart bewaart 
Wakker haar aan 
Tot de nacht is gedaan 
En het duister geleden 
 
Stilte 
 
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
 
Lezing: Psalm 36 
 
Zingen: Avondlied (Sela) 
Aan het einde van de dag 
kniel ik aan Uw voeten neer. 
Alles wat ik deed en dacht 
is bij U bekend, mijn Heer. 
 
Ik mag wonen in Uw huis. 
Ik mag schuilen in Uw tent. 
Met Uw liefde om mij heen 
weet ik dat ik geborgen ben. 
 
In de stilte van mijn hart 
spreekt U mij in liefde aan. 
Al het goede wat ik deed, 
heeft Uw Geest in mij gedaan. 
 
Aan het einde van de dag 
weet ik dat ik rusten mag. 
Al het zorgen, al mijn werk, 
was genoeg voor deze dag. 
 
Schriftlezing: Jesaja 42: 1-7 
 
Zingen: Agnus Dei (Sela) 
Lam van God, 
dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, ontferm U over ons. 



  
Lam van God, 
dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, geef vrede overal. 
 
Lezing: Lied 560 
 
Moment van inkeer en verstilling 
 
Zingen: Zie hoe Jezus lijdt voor mij 
Zie hoe Jezus lijdt voor mij, 
aan het kruis de dood nabij. 
Die voor mij het oordeel draagt; 
Hij die tot zonde wordt gemaakt. 
Wat een offer - Hij voor mij! 
Wie wil worden zoals Hij? 
Zoveel pijn, ongerechtigheid, 
is op Hem die voor mij strijdt. 
 
Zie hoe Jezus biddend strijdt 
met de pijn, verlatenheid. 
Zo alleen, verwond roept Hij: 
Mijn God, waarom verlaat U mij? 
Zie wat Jezus heeft gedaan; 
in zijn lijden heeft doorstaan. 
Zoveel liefde verwondert mij; 
niemand heeft zo lief als Hij. 
 
Als de Heer zijn leven geeft 
vlucht de dag, de aarde beeft. 
Zelfs de dood verliest haar macht 
als Jezus roept: het is volbracht! 
Waarlijk Hij is Zoon van God, 
die voor ons gekruisigd wordt. 
Door zijn wonden genezen wij; 
in zijn dood maakt Hij ons vrij. 
 
Dankgebed en voorbeden  
Persoonlijk gebed  
Gezamenlijk Onze Vader 
 
Zingen: Aan Uw voeten Heer 
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats 
Daarom kniel ik neer bij U 
Om bij U te zijn is de grootste eer, 
Daarom buig ik mij voor U. 
 
  



Ja ik verkies nu om bij U te zijn, 
En om naar U te luisteren. 
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 
Kom ik nu tot U, o Heer. 
 
Aan uw voeten Heer. 
 
Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn, 
Hier in een plaats van aanbidding, 
In Geest en waarheid samen één te zijn, 
In aanbidding voor U. 
 
Aan uw voeten Heer. 
 
Zoals een vader die zijn kind omarmt, 
Ja zo omarmt U ook mij. 
U bent een Vader die vertroost en beschermt. 
En ik kom tot rust bij U. 
En ik kom tot rust bij U. 
En ik kom tot rust bij U. 
 
Afsluiting: 
V: De Heer zal bij u zijn 
G: HIJ ZAL OOK U BEWAREN 
V: Hij slaapt niet, hij sluimert niet 
     Want Hij is uw hoeder 
G: EEN LAMP VOOR UW VOET 
     EEN LICHT VOOR ONS UIT! 
V: Amen 
 
We verlaten de kerk in stilte 

  



 

  



 




