
Paaswake, zaterdag 3 APRIL 2021  

19:30 uur 

Ouderling van Dienst: Hijme Stoffels 

organist: Geerten van de Wetering 

cantor: Daniël Rouwkema 

Kloosterkerkensemble 

ds. Marja Flipse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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STILTE 

In stilte komen wij de kerk binnen. Wij wachten en waken en zien uit naar het licht. 

 

LEZING: Genesis 1: 1 – 2: 3 

 

LIED: LB 104a 

Tekst: Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde – Psalm 104 

Melodie: Maurice Pirenne 

 

GEBED 

 

LEZING: Exodus 14: 10 – einde, 15: 1a 

 

LIED: LB 151: 1 en 4 

Het lied van Mozes en Mirjam 

Tekst: Jan Wit, bij Exodus 15: 1 – 18 

Melodie: Adriaan C. Schuurman 

 

GEBED 

 

LEZING: Jeremia 31: 31 – 34 

 

LIED: LB 51a 

Tekst: Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde – Psalm 51: 3 – 4, 12 – 14 

Melodie: IWVL 

 

GEBED 

 

LEZING: Baruch 3: 9 – 15, 31 – 4: 4 

 

LIED: LB 19a 

Tekst: Vijftig Psalmen – Psalm 19: 8 – 11 

Melodie: Bernard Huijbers 

 

 

v: Moge het licht van Christus, 

die in heerlijkheid verrezen is, 

de duisternis in ons leven verdrijven. 

De nacht is voorbijgegaan, 

de dag is aangebroken: 

de zon der gerechtigheid 

gaat over ons op. 

a: Amen. 

-de gemeente gaat staan- 
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de paaskaars wordt aangestoken en binnengedragen met de woorden (3x): 

 

 
 

Het licht van de paaskaars wordt doorgegeven; de kaarsen op de tafel worden 

aangestoken. kerkgangers kunnen hun kaars aansteken aan de kaars op de hoek van de 

bank. 

 

Koor: 

Exsultet - Richard Shephard (*1949) 

 

 

Sing choirs of heaven! 

Let saints and angel sing! 

Around God’s throne exult in 

harmony! 

Now Jesus Christ is risen from the 

grave! 

Salute your King in glorious 

symphony. 

Sing choirs of earth! 

Behold your light has come! 

The glory of the Lord shines 

radiantly, 

Lift up your hearts, Lift up your 

hearts for Christ has conquered death! 

 

The night is past the day of life is 

here! 

Zing koren van de hemel! 

Laat heiligen en engelen zingen! 

Rond Gods troon juichen in harmonie! 

 

Nu is Jezus Christus opgestaan uit het 

graf! 

Groet uw Koning in glorieuze 

symfonie. 

Zing koren van de aarde! 

Zie, uw licht is gekomen! 

De heerlijkheid van de Heer omstraalt 

Hem, 

Verhef uw hart, hef uw hart omhoog, 

want Christus heeft de dood 

overwonnen! 

De nacht is voorbij, de dag van het 

leven is hier! 
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Sing church of God! Exult with joy 

outpoured. 

The gospel trumpets tell of victory 

won! 

Your Saviour lives: he’s with you 

ever more! 

Let all God’s people shout the Long 

Amen, 

Amen 

 

Zing kerk van God! Juich met 

uitgestorte vreugde. 

De evangelietrompetten vertellen over 

de overwinning! 

Je Heiland leeft: hij is altijd bij je! 

 

Laat het hele volk van God het lange 

Amen uitroepen, 

Amen 

 

v: Halleluja! Christus is opgestaan. 

a: De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja! 

 

LIED: LB 600 

Tekst: Sytze de Vries 

Melodie: Willem Vogel 

Zetting: Daniël Rouwkema 

-de gemeente gaat zitten- 

LEZING: Marcus 16: 1 – 8 

 

LIED: LB 628: 1, 6 en 7 

Tekst: Tom Naastepad 

Melodie: Nikolaus Herman – ‘Erschienen ist der herrlich Tag’ 

Zetting: Christiaan Winter 

 

VOORBEDEN - 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 de boze.   

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid  

in eeuwigheid. Amen. 

 

 

LIED: LB 630: 1 en 3 

Tekst: Ad den Besten 

Melodie/zetting: Melchior Vulpius – ‘Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all’ 
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v: Door de chaos heen  

kwam deze wereld aan het licht. 

a: Wij willen leven 

tegen het donker in. 

 

v: Door het water heen  

reisde Gods volk  

een toekomst van vrijheid tegemoet. 

a: Wij willen leven 

als bevrijde en bevrijdende mensen. 

 

v: Door onze hardleersheid heen 

heeft God ons bij de hand genomen. 

a: Wij willen leven 

als mensen die kennen en gekend zijn. 

 

v: Door onze eigenwijsheid heen 

spreekt Gods wijsheid ons aan. 

a: Wij willen leven 

met eerbied voor de grenzen van ons weten. 

 

v: Door de dood heen  

wees de opgestane Heer 

de weg naar een nieuwe morgen. 

a: Wij willen leven 

vanuit de hoop op Gods toekomst. 

 

ZEGEN 

 

ORGELSPEL: 

Heut triumphieret Gottes Sohn (BWV 630) - J.S. Bach (1685 - 1750) 

Uit: Orgelbuchlein       

 

- gemeente verlaat de kerk op aanwijzingen van de ambtsdragers - 
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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 

 

 

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 
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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. 

 

 

 

Dienst 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 Kerkomroep.  

- Voor meer informatie over de diensten, zie de website: http://www.kloosterkerk.nl 

 

 

 

AGENDA 

 

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 de dienst van Goede Vrijdag 

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/

