
KLOOSTERKERK 
Woensdag 31 Maart 2021 
Vesper in de  Stille Week 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 
Organist: Geerten van de Wetering 

 
OPENINGSVERS (v = voorganger; g = gemeente) 
v: God, kom mij te hulp 
g: Heer, haast u mij te helpen.  
allen: Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 
zoals het was in het begin, en in de eeuwen der eeuwen,  
Amen 
 
 
PSALMGEBED: Psalm 27,1. 4-5,7-9. 11-14 – in beurtspraak (vertaling Gerhardt / Van der Zeyde) 
 
Orgelvers 
 
Beurtspraak: 
v: De Heer is mijn licht en mijn heil: 
wie zou ik dan vrezen? 
 g: De Heer is mijn burcht, mijn behoud: 
 voor wie zou ik beducht zijn? 
v: Dat ene vroeg ik van de Heer 
dat is al mijn verlangen: 
 g: dáár te zijn – in het huis van de Heer, 
 al de dagen mijns levens. 
v: Hij doet onder zijn schaduwdak 
mij schuilen in dagen van dreiging, 
 g: beveiligt mij binnen zijn veilige tent. 
 Hij stelt mij hoog op een steenrots. 
v: Heer, hoor mijn aanroep tot U, 
 g: geef mij genadig uw antwoord. 
v: Gij zegt – en mijn hart spreekt het na: 
‘zoek mijn aanschijn.’ 
 g: Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken. 
v: Wend uw aangezicht niet van mij af, 
wijs uw knecht niet toornig terug, 
 g: Gij die immer mijn hulp zijt geweest, 
 wil mij niet verwerpen en verlaten. 
v: Wijs dan, Heer, mij uw weg, 
leid mij op het pad dat niet afwijkt. 
 g: Laat mij niet ten prooi aan mijn haters; 
 geweld is hun adem. 
v: O, als ik niet de zekerheid had 
het heil des Heren te zien 
in dit leven op aarde! 
 g: Wacht dan de Heer en wees sterk, 
 onbezweken van hart. 
 Wacht dan de Heer.  
 
 
Orgelvers 
 
 
SCHRIFTLEZING: Markus 14,1-11 
 
 
STILTE 
 
 
 
ORGELSPEL 
 
 
 
 



GEBED - STIL GEBED – GEBED DES HEREN  
 
Onze Vader die in de hemel zijt,  
Uw naam worde geheiligd,  
Uw koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede  
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.  
En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van den boze. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen.  
 
 
ORGELLIED: LB 563, 1, 3 en 4  
tekst:      Sytze de Vries  
melodie: Jean Tabourot 
 
1 De geur van mirre hangt 

in milde overdaad 
en schrijft met groots gebaar 
waarvoor de liefde staat: 
zij bouwt een monument, 
legt bloemen op een graf. 
Mijn afscheid geldt de mens 
die mij ooit alles gaf. 
 

3 Ik spaarde levenslang 
de balsem in mijn kruik, 
mijn laatste zorg en wens, 
naar het aloud gebruik. 
Dit leven met de dood 
is afgelegd sinds Hij 
mij al zijn liefde bood. 
Zijn sterven maakt mij vrij. 
 

4 Het weten van zijn dood 
blijft mij mijn leven bij. 
Maar wie komt in mijn uur 
en zalft met liefde mij? 
Hij die van het begin 
tot aan het bittere end 
de koninklijke geur 
van pure mirre kent. 
 

  

 
 
ZEGENBEDE 
v: De Heer schenke ons zijn zegen 
g: Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven 
allen: Amen. 
 
ORGELSPEL 
 
 
Diensten in de Stille Week en met Pasen: 
 
- Per dienst kunnen max. 30 kerkgangers aanwezig zijn. Aanmelding via de website van de Kloosterkerk 
- Alle diensten zijn te volgen via het Kloosterkerkkanaal van YouTube (uitgezonderd woensdagavond en        

donderdagmiddag), en te beluisteren via Kerkomroep. 
- Voor meer informatie over de diensten, zie de website: www.kloosterkerk.nl 
 
 
Witte Donderdag 1 april 
 
 
Goede Vrijdag 2 april 
 
 
 
Stille Zaterdag 3 april 
 
Paasmorgen 4 april 
 

 
12.30 u 
19.30 u 
 
12.30 u 
19.30 u 
 
 
19.30 u 
 
10.00 u  
 

 
Middaggebed  
Dienst met Heilig Avondmaal 
 
Middaggebed met Kruiswegstaties 
Passievesper met ‘Miroir de Peine’ 
van Hendrik Andriessen 
 
Paaswake 
 
Dienst met Heilig Avondmaal 
 

 


