
KLOOSTERKERK 
1 april 2021 

Middaggebed  op Witte Donderdag  
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 116, 1-10. 15. 17-19 – in beurtspraak (vertaling Gerhardt / Van der Zeyde) 
 
Orgelvers 
 
Beurtspraak: 
v: 1 Hem, de Heer, heb ik lief: 
hij hoorde mijn roep om erbarmen; 
 g: zijn oor heeft hij tot mij geneigd 
 in de ure dat ik hem riep. 
v: Toen koorden des doods mij omsnoerden, 
naar mij grepen angsten voor de afgrond, 
beklemming mij aangreep en pijn, - 
 g: toen riep ik de naam van de Heer aan: 
 'Laat mij, Heer, toch het leven behouden!' 
v: Genadig de Heer en rechtvaardig; 
onze God, hij is vol ontferming: 
 g: de Heer hoedt wie argeloos zijn, 
 bracht mij, de verslagene, redding. 
v: Keer dan weder, mijn ziel, tot uw rust, 
want de Heer heeft het voor u voltrokken: 
 g: gij verloste mijn leven uit de dood, 
 hebt de tranen gewist van mijn ogen, 
 nam de aanstoot weg voor mijn voet. 
v: Thans wandel ik vrij voor Gods aanschijn 
in het land waar de levenden zijn. 
 g: Ik geloofde; óók toen ik sprak: 
 'Al te diep word ik nedergebogen,' 
v: De Heer ziet het níet als gering, 
het sterven van zijn getrouwen. - 
 g: Mijn dankoffer wil ik u brengen, 
 aanroepen de naam van de Heer, 
v: inlossen de Heer mijn geloften 
ten overstaan van heel zijn volk: 
 g: in zijn voorhoven, in het huis van de Eeuwige: 
 waar úw hart is, Jeruzalem. 
allen: Godlof! 
 
 
Orgelvers 
 
SCHRIFTLEZING: Johannes 13,1-17 
 
 
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 569 
 
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. 
 

 
 
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 , en te beluisteren via 
www.kerkomroep.nl 
- 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 
 

 
19.30 u 
 
12.30 u 
19.30 u 
 
 
19.30 u 
 
10.00 u  
 

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

 


