
Witte Donderdag, 1 APRIL 2021  

19:30 uur 

organist: Geerten van de Wetering 

cantor: Daniël Rouwkema 

Kloosterkerkensemble 

harp: Carla Bos 

ds. Marja Flipse 
 

 

 

 

 

 

De viering van ‘het triduum van Pasen’: 

 

Met de dienst op Palmpasen is de Stille Week begonnen, de week waarin wij het lijden, 

het sterven en de opstanding van Jezus gedenken. Het evangelie naar de beschrijving van 

Marcus is daarbij dit jaar onze gids. 

Met het vallen van de avond op Witte Donderdag beginnen de drie dagen van Pasen. Op 

deze avond, die een onverwacht feestelijk karakter heeft, gedenken we dat Jezus in de 

nacht dat hij werd overgeleverd de Pesachmaaltijd vierde met zijn vrienden: het feest van 

de bevrijding uit Egypte. 

Pas aan het einde van de viering van het avondmaal zien we dat het feest van het delen 

van brood en wijn ook de opmaat is naar de Goede Vrijdag. Juist deze dag gedenken we 

dat het om het laatste avondmaal gaat. Met het wegdragen van alles wat deze dienst zo 

feestelijk maakte, zelfs het licht van Christus’ aanwezigheid, slaat de stemming om. Aan 

het einde ontbreekt de zegen. Zo wordt benadrukt dat het in deze dagen om één dienst, 

één beweging gaat: door het donker heen naar het licht van Pasen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u zo vriendelijk zijn het geluid van uw mobiele telefoon uit te zetten. 

Het is niet toegestaan tijdens de dienst te fotograferen. 

 

 

Helaas is het nog niet mogelijk om te zingen als gemeente. Het vocaal ensemble 

neemt de gemeentezang voor haar rekening. 
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ORGELSPEL -verstilling- 

Banquet céleste - Olivier Messiaen (1908 - 1992) 

 

BEGROETING 

 

STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 

 

BEMOEDIGING 

 
 

-gemeente gaat staan- 

PSALMGEBED 

 

Psalmgebed: Psalm 67  

Tekst: Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde; 

Zetting: Daniël Rouwkema 

 

refrein 

 
God zij ons genadig; 

Hij zegene ons 

doe zijn aanschijn over ons lichten 
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dat op aarde uw weg zij geweten, 

onder alle volken uw heil  

en de volken U loven o God.  

U loven de volken tezamen 

elk land deelt in de jubelende blijdschap. 

 

refrein 

 

Want Gij richt de volken naar recht 

Gij leidt alle landen op aarde 

En de volken loven U God, 

U loven de volken tezamen.  

 

refrein 

 

De aarde gaf haar gewas 

God onze God wil ons zegenen. 

Hij wil ons zegenen, God. 

Eerbied voor hem en ontzag  

tot de verste einden der aarde! 

 

Christchurch Mass  - Malcolm Archer (*1952) 

- Kyrie 

 

Kyrie eleison 

Christe eleison 

Kyrie eleison 

Heer ontferm U 

Chritus ontferm U 

Heer ontferm U 

 

- Gloria 

 

Gloria in excelsis Deo  

et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

  

Laudamus Te. Benedicimus Te.  

Adoramus Te. Glorificamus Te.  

Gratias agimus Tibi propter magnam 

gloriam tuam.  

Domine Deus Rex caelestis, Deus Pater 

omnipotens.  

Domine Fili unigenite, Iesu Christe.  

Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris.  

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  

Qui tollis peccata mundi, suscipe 

deprecationem nostram.  

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere 

Eer aan God in den hoge  

en vrede op aarde aan de mensen die Hij 

liefheeft.  

Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. 

Wij verheerlijken U  

en zeggen U dank voor uw grote 

heerlijkheid. 

Heer God, hemelse Koning, God 

almachtige Vader;  

Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 

Gij die wegneemt de zonden der wereld, 

ontferm U over ons; Gij die wegneemt de 

zonden der wereld, aanvaard ons gebed; 

Gij die zit aan de rechterhand van de 
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nobis.  

Quoniam Tu solus Sanctus. Tu solus 

Dominus.  

Tu solus altissimus, Iesu Christe.  

Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. 

 

Amen  

Vader, ontferm U over ons. 

Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen 

de Heer.  

Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus. 

Met de Heilige Geest in de heerlijkheid 

van God de Vader. 

Amen. 

 

 

-gemeente knielt of gaat zitten- 

 

GEBEDSGROET 

 

 
 

GEBED van de Witte Donderdag 

 

V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 

 
 

 

SCHRIFTLEZING: Exodus 12: 1 - 11 

 

LIED:  

Tekst: Brian Wren (1936) 

Vertaling: Sytze de Vries (1945) 

Tune: ABINGDON 

 

EVANGELIELEZING: Marcus 14: 12 - 25 

 

Koor: Ubi caritas 

 

Daar waar mensen ware liefde geven, 

daar zal God zijn. 

 

Christus’ liefde maakt ons mensen, brengt ons samen, 

G:    A         -                  -                  men. 

 V:   De    Heer    zij   met      u 

G:  Ook  met  u    zij   de    Heer 
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leert ons loven, doet ons danken en beamen 

dat wij niet leven uit eigen macht, maar dat wij mogen 

de God die leeft onze Vader noemen om zijn mededogen. 

 

Laat ons waakzaam en in eenheid samenkomen, 

dat geen plaats wordt door de tweedracht ingenomen, 

want als wij ’t wagen elkaar te dragen en te eren, 

zal hem behagen, die onze Heer is, bij ons te verkeren. 

 

Heer, laat ons zover eens komen te aanschouwen 

uw Gelaat van louter liefde, wij vertrouwen 

dat Gij de vreugde die wij elkander mogen schenken 

ons in volmaaktheid zult wedergeven, dat G’ons blijft gedenken. 

 

Daar waar mensen ware liefde geven, 

daar zal God zijn.  

Amen. 

 

PREEK 

 

HARP  

Prelude (uit Urban Landscapes) - Alessandro Palazzani (*1977) 

 

VOORBEDEN - STIL GEBED 

 

DANKZEGGING  

 
 

 

TAFELGEBED (gesproken) 

 

Wij loven en danken U,  

trouwe God, 

uw zegenende aanwezigheid  

in deze wereld 
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heeft door de tijden heen 

mensen opgericht 

en in de ruimte  

van het goede leven gezet; 

daarom verheffen wij onze stem 

en zingen met alle mensen van goede wil 

U toe: 

 

Christchurch Mass  - Malcolm Archer (*1952) 

- Sanctus  

 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, 

Dominus Deus Sabaoth; 

Pleni sunt cæli et terra gloria tua. 

Hosanna in excelsis. 

 

Heilig, heilig, heilig de Heer, 

de God der hemelse machten. 

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 

Hosanna in den hoge. 

 

- Benedictus  

 

Benedictus, qui venit in nomine Domini. 

Hosanna in excelsis. 

 

Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren. 

Hosanna in den hoge 

 

Ja, wij zegenen U om uw zoon 

Jezus Messias. 

In leven en in sterven 

is hij aan de mensen trouw gebleven 

en heeft zo de weg geopend 

naar een nieuw bestaan. 

Daarom danken wij U en bidden: 

wees in ons midden 

nu wij genodigd worden 

aan zijn tafel 

waarvan hij de gastheer is. 

Gedragen door Gods Geest 

verblijdde hij zijn vrienden, 

verdroeg hij hun onmacht en onwil 

ook tijdens het maal 

aan de avond van zijn leven 

toen hij het brood nam, 

het dankgebed uitsprak, 

het brak en zei: 

 

Dit is mijn lichaam voor jullie, 

doe dit, telkens opnieuw, 

om mij te gedenken. 
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En zo nam hij na de maaltijd ook de beker 

en hij zei: 

 

Deze beker is het nieuwe verbond door mijn bloed. 

Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, 

om mij te gedenken. 

 

Wij bidden dat deze Geest over ons vaardig wordt, 

het brood ons versterken zal 

en de wijn ons mild en blij maakt, 

tekenen van een altijd nieuw begin 

totdat Hij is alles in allen. 

 

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 de boze.   

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid  

in eeuwigheid. Amen. 

 

Het brood dat wij breken 

is de gemeenschap met Christus. 

 

De wijn die wij zegenen 

is de gemeenschap met zijn overgave. 

 

[Hier in de kerk en thuis,  

in het delen van brood en wijn en in gedachten met elkaar verbonden, 

vieren we de gemeenschap met Christus en met elkaar.] 

 

Komt nu, want alle dingen zijn gereed. 

 

Brood en wijn/druivensap staan voor in de kerk. 

U wordt per bank uitgenodigd om naar voren te komen en zelf brood en wijn van de tafel 

te nemen. Vriendelijk verzoeken wij u een mondkapje te dragen totdat u bij de tafel staat 

waar u brood en wijn kunt nuttigen. Gelieve uw wijnglaasje in de daartoe bestemde bak 

achter te laten. 
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Tijdens communie wordt gezongen:  

 

Christchurch Mass  - Malcolm Archer (*1952) 

- Agnus Dei  

 

Agnus Dei,  

qui tollis peccata mundi,  

miserere nobis.  

Agnus Dei,  

qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis.  

Agnus Dei,  

qui tollis peccata mundi, 

dona nobis pacem. . 

Lam Gods,  

dat de zonden der wereld wegneemt, 

ontferm U over ons. 

Lam Gods, 

dat de zonden der wereld wegneemt, 

ontferm U over ons. 

Lam Gods, 

dat de zonden der wereld wegneemt, 

geef ons vrede 

 

 

O salutaris hostia - César Franck (1822 – 1890) 

Vertaling:  J.W. Schulte Nordholt 

 

O salutaris hostia    

quae caeli pandis ostium   

bella premunt hostilia    

da robur, fer auxilium.   

Uni trinoque Domino    

sit sempiterna gloria    

qui vitam sine termino   

nobis donet in patria.  

Amen.    

O zalig lam dat voor ons boet,  

de deur des hemels opendoet, 

de vijand staat hier om ons heen, 

Gij kunt ons helpen, Gij alleen. 

De enige, drie-een’ge Heer 

zij eeuwig alle lof en eer, 

die in het vaderland ons geeft 

het leven dat geen einde heeft.  

Amen.  

 

LOFPRIJZING: 
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Afruimen van tafel, wegnemen van antependium, wegdragen van paaskaars  

(onder orgelspel) 

 

LEZING: Marcus 14: 26 – 42 

 

LIED; LB 558: 1,3 en 4 

Melodie: anoniem 

Tekst: Jan Wit, naar Eugène Bersier – ‘Jesus, au nom saint et doux’ 

 

 
 

3 Om de zalving door een vrouw, 

vreugdeolie, geur van rouw, 

teken van wat komen zou, 

Kyrie eleison. 

4 Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 

om de beker die Gij reikt, 

om de woorden die Gij spreekt, 

Kyrie eleison. 

 

LUTHERS AVONDGEBED (samen hardop gebeden): 

 

Heer, blijf bij ons, 

want het is avond en de nacht zal komen. 

Blijf bij ons en bij uw ganse kerk 

aan de avond van de dag, 

aan de avond van het leven, 

aan de avond van de wereld. 

Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 

met uw troost en zegen, 

met uw woord en sacrament. 
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Blijf bij ons wanneer over ons komt 

de nacht van beproeving en van angst, 

de nacht van twijfel en aanvechting, 

de nacht van de strenge, bittere dood. 

Blijf bij ons in leven en in sterven, 

in tijd en eeuwigheid. Amen. 

 

ORGELSPEL 

Ach bleib' bei uns, Herr Jesu Christ (BWV 649) - Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 

Uit: Schübler-Choräle                                                     

 

 

 

- gemeente verlaat de kerk op aanwijzingen van de ambtsdragers - 
 

COLLECTE 

 

1
e
 collecte  

Deze dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst.  

Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 

 

2
e
 collecte 

De diaconale collecte  is gedurende de gehele Veertigdagentijd bestemd voor het project 

‘Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen’. De diaconie van de Kloosterkerk ondersteunt 

Syrische vluchtelingen in Libanon, Irak en Jordanië met het heropbouwen van een leven. 

In Libanon ondersteunen wij via Kerk in Actie een trainingsprogramma voor personeel in 

de thuiszorg, en in Jordanië en Irak ondersteunen wij hulp bij het opzetten van een eigen 

bedrijf. 

Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 

 

3e collecte 

Deze dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument Kloosterkerk . 

Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
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Digitale collecte m.b.v. QR-code: 

 

U kunt de QR-code direct scannen met de camera (app) van uw mobiele telefoon of een 

algemene QR-code scanner app. 

Klik op de link die u dan in beeld krijgt, u kunt de bank kiezen waarmee u overmaakt.  

(Gebruik niet uw bank-app om de QR code te scannen, dan werkt het alleen in de ING 

app!) 

De QR- code verdeelt uw gave automatisch als volgt 

QR-code: 30% pastoraat en eredienst/50% diaconie/20% onderhoud van de Kloosterkerk 

 

 
 

 

Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen 

 

Tijdens de 40 dagen-tijd vraagt de diaconie iedere week uw aandacht voor het project 

“ Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen” dat we ondersteunen in samenwerking met 

Kerk in Actie. 

Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de 

buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Vluchtelingen leven daar in extreme armoede en 

proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat 

lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt de Kloosterkerk via 

Kerk in Actie en lokale partners, Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een 

opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een 

eigen bedrijf. 

In Libanon wordt een trainingsprogramma opgezet voor aankomend personeel in de 

thuis-, medische en ouderenzorg. Dit is hard nodig omdat veel jongere Libanezen het 

land verlaten en zodoende niet voor hun ouders kunnen zorgen. In Jordanië en Irak 

worden Syrische vluchtelingen maar ook lokale families geholpen om een eigen bedrijf 

te starten. 
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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: http://www.kloosterkerk.nl 

 

 

 

AGENDA 

 

vrijdag 2 april 

Goede Vrijdag 

 

12.30u 

 

Middaggebed met Kruiswegstaties 

 

 19.30u Passievesper met ‘Miroir de Peine’ van Hendrik 

Andriessen  m.m.v.Elma Dekker – sopraan 

 

zaterdag 3 april 

Stille Zaterdag 

 

19.30 Paaswake 

 

zondag 4 april 

Paasmorgen  

 

10.00u Dienst met Heilig Avondmaal 

   

 

 

 

Miroir de Peine nog eens terug luisteren? 

 

Op www.geertenvandewetering.nl/audio-video  is een professionele video-opname te 

zien van Miroir de Peine van Hendrik Andriessen, net als in deze dienst uitgevoerd door 

sopraan Elma Dekker en organist Geerten van de Wetering.  

De opname is gemaakt in een donkere, sfeervol verlichte Kloosterkerk, wat prachtige 

beelden erbij levert. 

 

https://www.kloosterkerk.nl/van-het-bestuur-54-3/
https://www.kloosterkerk.nl/van-het-bestuur-54-3/
kerkomroep.nl
http://www.kloosterkerk.nl/
http://www.geertenvandewetering.nl/audio-video
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Spreekt de sfeer in de Kloosterkerk u aan? 

 

Wilt u meer weten over diensten en activiteiten? 

 

Vult u dit formulier s.v.p. in en doe het in de collectezak, of stuur het aan 

het Kerkelijk bureau van de Kloosterkerk. 

 

 

De heer/mevrouw ………………………………………………………. 

 

adres                     …….…………………………………………………. 

        

postcode    ………..………………………………………………. 

 

woonplaats    ………..………………………………………………. 

 

telefoon                .………………………………………………………. 

 

e-mail adres          ………………………………………………………. 

 

o wil graag lid worden van de Kloosterkerkgemeente 

o wil graag een gesprek hebben met een van de predikanten of      

contactpersonen uit de gemeente 

o wil zich graag abonneren op de Nieuwsbrief van de Kloosterkerk 

(digitale versie gratis, papieren versie € 32,50 per jaar)  

aanmelden via: leden@kloosterkerk.nl of kerk.bureau@kloosterkerk.nl 

 

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.  

Ook kunt u informatie vinden op onze website: www.kloosterkerk.nl 

 

 

mailto:leden@kloosterkerk.nl
mailto:kerk.bureau@kloosterkerk.nl
http://www.kloosterkerk.nl/

