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.

Stille Zaterdag - Paaswake – 3 april
Voorgangers ds. Marijke van Selm en Edwin van Leeuwen
Harp - Lenie de Meij
Orgel - Ron van Halen
Zang - Elly Bakker en Barend van Zijll
Stilte
Terwijl het Licht wordt binnengedragen en verspreid klinkt lied 458: Zuivere vlam
Zuivere vlam,
verdrijf met je licht
de schaduw van de dood.
Paasjubel
Dit is de nacht
Waarin Hij, de Gezegende
De banden van de dood heeft losgemaakt
En de poorten van het dodenrijk heeft opengestoten
Daarom waken wij, in deze nacht
Om ons in Hem te verheugen
En dit stralend Licht te volgen
Daarom zal de hemel klinken
De aarde weerklinken
Bestraald door dit licht
G: OM DIT LICHT VOOR ONS UIT
De bazuin moet gestoken
Om dit Licht voor ons uit
Dat het donker verjaagt
Onze weg door de nacht is
Zingen zal dit huis
En juichen uw gemeente
G: OM DIT LICHT VOOR ONS UIT
Weerklinken zal heel de aarde
En instemmen al wat leeft
G: OM DIT LICHT VOOR ONS UIT
De vreugde komt voor droefheid
De nieuwe morgen komt voor de nacht
G: DOOR DIT LICHT VOOR ONS UIT
Aanvaard ons God, als kandelaars
Waarop dit Licht kan stralen
G: HIJ DIE LICHT VOOR ONS UIT

Vul ons met de helderheid
Doorstroom ons met de klaarheid
G: VAN DIT LICHT VOOR ONS UIT
Zingen zal dit huis
Vurig van hart en ziel
En juichen uw gemeente
G: OM DIT LICHT VOOR ONS UIT
Zingen: Lied 600 alle 5 coupletten
1.Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!
2.Licht, geschapen, uitgesproken,
licht, dat straalt van Gods gelaat,
licht uit licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!
3.Licht, aan liefde aangestoken,
licht, dat door het donker brandt,
licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!
4.Licht, verschenen uit den hoge,
licht, gedompeld in de dood.
licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!
5.Licht, straal hier in onze ogen,
licht, breek uit in duizendvoud,
licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!
Lezingen, afgewisseld met harpspel:
Psalm 33: 6-9
Psalm 16: 5-11
Exodus 14: 15 – 15: 1a
Exodus 15: 1b-3
Psalm 30: 2-6
Jesaja 55: 1-11
Jesaja 12: 1-6
Marcus 16: 1-8

Zingen: Lied: 604: 1, 2 De eerste dag der week
1.De eerste dag der week,
de wereld is begonnen.
De baaierd raakt van streek,
de hemel staat vol zonnen.
Wat ons het oog bericht
staat in ons hart te lezen.
Wij zien het levenslicht,
nu Christus is verrezen, verrezen,
verrezen, verrezen.
2.Het water van de vloed
stond ons al aan de lippen,
het wrakhout van de moed
brak krakend op de klippen,
toen steeg de vogel hoop
op vleugels hooggeprezen;
wij vieren onze doop
nu Christus is verrezen, verrezen,
verrezen, verrezen.
Doopgedachtenis
Doopvragen:
V: Wilt u de Heer uw God dienen en
Naar Zijn stem alleen horen?
G: Ja dat wil ik
V: Wilt u zich verzetten tegen alle machten
Die als goden over ons willen heersen
G: Ja dat wil ik
V: Wilt u ieder slavenjuk afwerpen
En leven in de vrijheid van Gods kinderen?
G: Ja dat wil ik
Schaamt u zich dan niet Jezus Christus te belijden
Want het evangelie is de kracht van God
Tot behoud van ieder die gelooft
Prelude C. Franck, orgel en harp
Dankgebed en voorbeden,
Stil gebed,
Gezamenlijk Onze Vader

Zingen: Slotlied 608: 1, 3 de steppe zal bloeien
1.De steppe zal bloeien
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.
3.De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Zending en zegen
V: Dat wij gezien zijn in Gods ogen
En dat in ons Zijn licht niet dooft
Dat Hij ons steeds tot leven blijft bewegen
Ons aan elkaar geeft als onderdak en thuis
Dat wij elkaar hervinden bij zijn licht
Ook als de nacht gevallen is
Dat Hij zijn naam in onze dromen schrijft
Daartoe zegene u
De liefde van de Vader
De trouw van de Zoon
En het vuur van de Geest
G: AMEN

