
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 woensdag 31 maart 

 
Voorganger Liesbeth van Wijnen 

Blokfluit en zang - Elly Bakker 

Piano en zang - Aart van der Gronden 

 

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 121 Ik sla mijn ogen op naar de bergen. 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 
van waar komt mijn hulp? 
Mijn hulp komt van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Zingen: Psalm 121  
1.Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. 
Mijn herder zal niet slapen. 
 
Lezing: Psalm 121 
Hij zal je voet niet laten wankelen, 
Hij zal niet sluimeren, je wachter. 
Nee, Hij sluimert niet, 
Hij slaapt niet, 
De wachter van Israël. 
 
Zingen: Psalm 121  
2.Uw wankele voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: 
uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, 
Israëls wachter wezen. 
 
 



Lezing: Psalm 121 
De Heer is je wachter, 
de Heer is de schaduw 
aan je rechterhand: 
overdag kan de zon je niet steken, 
bij nacht de maan je niet schaden. 
 
Zingen: Psalm 121  
3.De Heer brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht 
houdt Hij voor u de wacht. 
Uw schaduw aan uw rechterhand: 
de zon zal u niet schaden, 
de maan doet niets ten kwade. 
 
Lezing: Psalm 121 
De Heer behoedt je voor alle kwaad, 
Hij waakt over je leven, 
De Heer houdt de wacht 
over je gaan en je komen 
van nu tot in eeuwigheid. 
 
Zingen: Psalm 121  
4.De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, 
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, 
in eeuwigheid bewaren. 

Schriftlezing: Matteüs 26 1 – 16 
Jezus met kostbare olie gebalsemd 

Toen Jezus deze laatste rede had uitgesproken, zei hij tegen zijn leerlingen: 2  
‘Over twee dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd 
om gekruisigd te worden.’ 
3Ondertussen kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van 
de hogepriester, Kajafas. 4Daar beraamden ze het plan om Jezus door middel van een list 
gevangen te nemen en hem te doden. 5‘Maar niet op het feest,’ zeiden ze, ‘want dan komt 
het volk in opstand.’ 
6-7 Toen Jezus in Betanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat had geleden – 
aanlag voor een maaltijd, kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een albasten flesje met 
zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd. 8De leerlingen ergerden zich toen 
ze dit zagen en zeiden: ‘Wat een verspilling! 9Die olie had immers duur verkocht kunnen 
worden, dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven.’ 10Jezus hoorde het en zei: 
‘Waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets goeds voor mij gedaan. 11  
Want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. 12Door die olie over mij 
uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. 13Ik verzeker jullie: waar ook ter 
wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld 
worden wat zij heeft gedaan.’ 



14Daarop ging een van de twaalf, die met de naam Judas Iskariot, naar de hogepriesters 15 
en zei: ‘Wat krijg ik van u als ik hem aan u uitlever?’ Ze betaalden hem dertig 
zilverstukken. 16Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om hem uit te 
leveren. 
 
Zingen: Lied 558 Jezus, om uw lijden groot 1, 2 en 3 
1. Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen ’t recht van God, 
Kyrie eleison. 
 
2. Heer, om uw zachtmoedigheid, 
vorst die op een ezel rijdt 
en om Sions onwil schreit, 
Kyrie eleison. 
 
3. Om de zalving door een vrouw, 
vreugdeolie, geur van rouw, 
teken van wat komen zou, 
Kyrie eleison. 
 
Moment van inkeer en verstilling 
 
Muzikaal intermezzo blokfluit & piano 
Händel: largo in d mineur 
 
Dankgebed en voorbeden,  
Persoonlijk gebed,  
Gezamenlijk Onze Vader 
 
Muzikaal intermezzo improvisatie piano 
 
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 
 
  



 

  



 




