
 ZONDAG 3 MAART 2019 

- Quiquagesima - 

Voorganger: ds. Joost Röselaers, Amsterdam 

Ouderling van dienst: Maria Haslinger-Maalman 

Organist: Geerten van de Wetering 

Zondagskind: Julia 

 

 

Bij de dienst: 

Vandaag staat een van de oerverhalen van de mens centraal: over de broeders Kaïn en 

Abel. Kaïn gunt zijn broer het licht in de ogen niet, en zijn aangezicht viel. Wij zijn tot 

de ergste dingen toe in staat, als wij elkaar niet meer recht in de ogen kunnen aankijken.  

 

Ds. Joost Röselaers is remonstrants predikant te Amsterdam (Vrijburg). Tot 2017 was hij 

predikant van de Nederlandse kerk in Londen.  

 

 

 

Bij de kinderdiensten 

In de weken na Driekoningen tot aan de veertigdagentijd staat het thema 'Je moet er nog 

van groeien...' centraal.  

We doen dat aan de hand van een zoektocht naar wijsheid. Er zijn ook in het oude 

testament vele verhalen die ons wijzer kunnen maken. 

Vandaag het verhaal van de toren van Babel. Waarom wordt deze toren gebouwd en 

werkt dit ook echt? Waarom reageert God met de Babylonische spraakverwarring? 

Wat kunnen we daarvan leren? Een mooie uitdaging om dat eens te gaan onderzoeken. 

 

De tieners komen deze ochtend in de Crypt bij elkaar. Met leeftijdsgenoten van 12 – 15 

jaar hebben zij een Jeugdkapel-viering. Een voor hen bekend thema staat centraal. 

Geregeld ervaren zij het zelfs nog aan den lijve. Het thema is: 'Je moet er nog van 

groeien...'  

 

In de Apostelkapel staat een kaarsentafel. U kunt daar een kaars aansteken voor iets wat u 

bezig houdt, of voor iemand die in uw gedachten leeft. Bij de ingang zijn knielkussens 

beschikbaar. 

 

 

 

Voor en na de dienst is er gelegenheid om boeken te lenen bij de boekentafel in de 

Wandelruimte. 

 

De agenda en overige informatie vindt u achterin de liturgie. 

 

 

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

Het is niet toegestaan tijdens de dienst te fotograferen. 
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ORGELSPEL -verstilling- 

Adagio                                                                                 Flor Peeters 

Uit: Suite modale (1938)                                                     (1903 - 1986) 

 

BEGROETING 

 

STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 

BEMOEDIGING 

 

  

V:  Onze   hulp   is   in   de   naam   van   de   Heer, 

G:            die      he   -   mel  en       aar     -      de     ge   -  maakt   heeft, 

V:            die    trouw houdt tot  in      eeu           –      wig -  heid, 

G: en     niet laat   va    -       ren    de   wer-ken   van  zijn  han  -  den. 

 

  

V:  Onze   hulp   is   in   de   naam   van   de   Heer, 

G:            die      he   -   mel  en       aar     -      de     ge   -  maakt   heeft, 

V:            die    trouw houdt tot  in      eeu           –      wig -  heid, 

G: en     niet laat   va    -       ren    de   wer-ken   van  zijn  han  -  den.  
-gemeente gaat staan- 

INTROÏTUS: LB 216 

Tekst:     Eleanor Farjeon – ‘Morning has broken’ 

Melodie: Keltische volksmelodie 

 
-gemeente knielt of gaat zitten- 

 

GEBED OM ONTFERMING 

Na het “……zo bidden wij U” van de voorganger antwoordt de gemeente met: 
 

  

                   Heer      -     ont -ferm  -    U,        Chris   tus  ont -   ferm     U,  

              Heer   -         -        ont   -    ferm            U. 

  
V.: God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding, door 

Jezus Christus, onze Heer. 

 

  

       G:      A  –   men.  
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-gemeente gaat staan- 

LOFLIED: LB 103 c 

Tekst:      Henry Francis Lyte – ‘Praise my soul, the King of heaven’ 

Melodie: John Goss 

 

-gemeente gaat zitten, de kinderen verlaten de dienst en gaan naar hun eigen ruimten- 

 

GEBEDSGROET 
 

        V.:                      De  Heer   zij    met     u. 

        G.:                   Ook    met     u        zij      de    Heer. 
 

GEBED 

V. …. door Jezus Christus onze Heer 
 

  

       G:      A  –   men.   
 

 

 

SCHRIFTLEZING: Genesis 4: 1-16 

 

 

LIED: LB 991: 1, 2, 3, 6 en 7  
Tekst:     Willem Barnard, bij Genesis 33 

Melodie: Frits Mehrtens  

 

 

 

 

 

 

 

PREEK 

 

 

 

LIED: LB 981 
Tekst:     Huub Oosterhuis 

Melodie: Tera de Marez Oyens 
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GEBEDSINTENTIES 

-gemeente knielt of blijft zitten- 

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 den boze. 

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid.  

Amen 

 

INZAMELING VAN DE GAVEN  

De eerste collecte (rode zak) dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat  en 

eredienst. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 

De diaconale collecte (groene zak) is voor individuele noden, voor mensen die, door  

welke omstandigheid ook, in financiële problemen zijn geraakt en soms kind noch  

kraai in deze wereld hebben, en aankloppen bij de Kloosterkerk. Rekening  Stichting 

Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 

De deurcollecte (paarse zak) dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het 

monument Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 

 

Wanneer uw telefoon op “stil” staat, is het geen bezwaar als u hem tijdens de collecte 

gebruikt om geld over te maken op het desbetreffende bankrekeningnummer. 

Bij de uitgang van de kerk is een pinzuil geplaatst waar u uw gave met een (contactloze) 

pinbetaling kunt geven. 

 

OPDRACHT VAN DE GAVEN 

 

-de kinderen komen terug in de kerk, de gemeente blijft zitten tot zij bij hun ouders zijn- 

 

SLOTLIED (staande gezongen) : LB 978 
Tekst:      Jan Wit 

Melodie: Hamburg 1690 – ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’ (2) 

 

 
 

ZEGEN 
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         G:             A-        -          -            -         men. 
 

 

ORGELSPEL: 

Scherzo                                                                             Flor Peeters 

Uit: Suite modale (1938)                                                  (1903 - 1986) 

 

 

Wilt u a.u.b. deze liturgie mee (naar huis) nemen. 

Indien u de tekst van de preek wilt ontvangen kunt u deze over enkele dagen 

downloaden van de website: www.kloosterkerk.nl. Overigens kunt u de complete dienst 

de komende zes weken (nog eens) beluisteren en desgewenst downloaden via 

www.kerkomroep.nl 

 

AGENDA 

  

zondag 3 maart 

 

woensdag 6 maart 

 

 

 

 

zondag 10 maart 

 

10.00 u 

 

12.45 u 

18.00 u 

19.15 u 

20.15 u 

 

10.00 u  

 

17.00 u 

 

Jeugdkapel, onderbouw 

 

Pauzeconcert door Klaas Trapman, piano 

Open Tafel 

Vastengroep 

“ABC van de christelijke traditie” 

 

ds. Rienk Lanooy, dienst van Schrift en Tafel 

 

Evensong door Vocaal Ensemble Magnificat uit 

Emmen o.l.v. Daniël Rouwkema 
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ZIN OP ZONDAGMIDDAG 

 

10 maart 2019, aanvang 17.00 uur 

 

EVENSONG 

m.m.v. Vocaal ensemble Magnificat uit Emmen 

o.l.v. Daniël Rouwkema 

Geerten van de Wetering –  Orgel 

Frans Bouwen – Liturg. 
 

 

 

 

 

 

ZINNIGE KOST 

De tafelheer bij de komende Zinnige Kost op 12 maart is Joost Röselaers. Tijdens deze 

maaltijd zal hij spreken over geloof en politiek, in het bijzonder over het ongemak met 

religie: in de brede samenleving, en in veel politieke partijen. Waaruit komt dat 

ongemak voort en waarom is het zinvol om religie juist wel een maatschappelijke rol te 

laten spelen? 

In plaats van menukaarten zijn er gesprekskaarten. Daarop staan vragen over het thema. 

Aan tafel vormen deze het uitgangspunt van gesprek. Opgave voor de vegetarische 

maaltijd kan tot maandag 11 maart 12.00u. Deelnemers brengen zelf een flesje wijn 

mee. Voor de activiteit wordt een bijdrage van € 15 gevraagd. De avonden zijn open 

voor mensen van alle leeftijden. De begeleiding is in handen van ds. Rienk Lanooy. 

Welkom! 

 
 

 

 

Lezing en Lunch 

dinsdag 19 maart 10.00 uur: Ton Cats: Cats over Cats. 
 

 

 

 

Nieuwe cd organist Geerten van de Wetering 

Onlangs is de eerste solo-cd van organist Geerten van de Wetering verschenen, 

opgenomen in de Kloosterkerk. De titel van de cd luidt '1918 - Organ music from a 

new era'. Het jaar 1918, waarin WO I beëindigd werd, is als uitgangspunt genomen 

voor een nieuwe tijd, waarin ook in de (orgel)muziek vele nieuwe stromingen ontstaan. 

De cd is te koop bij de informatietafel voor €15,-. 

 



- 8 - 
 

 

 

 

Onderstaande pagina  kunt u  invullen en in de collectezak stoppen, afgeven bij 

de informatietafel of opsturen naar: Kerkelijk Bureau Kloosterkerk, 

Lange Voorhout 4, 2514 ED Den Haag. 

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie. 

 

dhr/mevr: ..……………….………………………….……………………. 

 

adres: …..………….…………..…………………….……………………. 

 

pc + woonplaats: ………..………………………….…………………….. 

 

telefoon: …………….………..…………………………………………… 

 

e-mail adres: ……………………………………………………………… 

 

¤   wil graag een gesprek hebben met:  

¤  een van de predikanten  

¤  een contactpersoon uit de gemeente 

¤   wil graag informatie ontvangen over de Kloosterkerkgemeente 

¤   wil  zich graag abonneren op nieuwsbrief van de Kloosterkerk 

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

¤   wil graag lid worden van de Kloosterkerkgemeente 

 

 

 


