
ZONDAG 24 MAART 2019 

-3e zondag van de Veertigdagentijd- 

‘Oculi- ‘Mijn ogen zijn steeds gericht op de Heer’ (Ps 25,15) 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 

Organist: Geerten van de Wetering 

Ouderling : André Suurmond 

Zondagskind: Fenna 

 

 

Bij de diensten: 

Mensen zonder naam. In het evangelie naar de beschrijving van Johannes wordt er een heel 

aantal ten tonele gevoerd: de hofbeambte en zijn zoon, de vrouw bij de bron, de 

blindgeborene, de moeder van Jezus en zijn broers, én - niet in het minst - de geliefde 

leerling. Wist de schrijver niet hoe zij heetten of heeft hij er een bedoeling mee? In deze 

Veertigdagentijd komt een aantal van deze anonieme personages aan het woord in de 

diensten, vandaag de blindgeborene die gaat zien. 

 

 

 

Bij de kinderdiensten: 

In de aanloop naar Pasen bereiden we ons met Godly Play verhalen voor op het grote feest 

van Pasen. Op Palmzondag is er een Palmpaasoptocht en met Pasen een gezamenlijke 

kinderdienst.  

Deze week vertellen we het tweede deel van Gezichten van Christus, een verhaal over het 

leven en de opstanding van Jezus. Op geschilderde panelen zien we het gezicht van Jezus 

die begint met zijn werk. Maar wat was zijn werk eigenlijk?  

We vertellen dit verhaal in beide groepen. De kinderen komen niet terug in de dienst, maar 

blijven in hun eigen ruimten achter de witte muur. Na afloop van de dienst kunt u uw 

kind(eren) daar ophalen. 

 

 

 

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 achter in 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- 

Intermezzo XIX                                                               H.Andriessen (1892-1981) 

 
BEGROETING 

 

STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 

BEMOEDIGING 

 
 

 

-gemeente gaat staan- 

INTROÏTUS: LB 25a 

Tekst:    Willem Barnard, bij Psalm 25,15-16 

Melodie: Straatsburg 1539/Genève 1542/1551 – Psalm 130 

 

 

 

 
-gemeente knielt of gaat zitten- 

GEBED OM ONTFERMING 

Na het "….zo bidden wij U"  van de voorganger antwoordt de gemeente met: 

 
 

 

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

Jezus Christus, onze Heer.  

 
 

      Heer  ont-ferm  u,   Chris - tus  ont-ferm u, Heer ont  - ferm  u 

G:    A         -                  -                  men. 
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-gemeente blijft zitten- 

LIED OM ONTFERMING: LB 1009 

Willem Barnard, bij Jezus Sirach 36,18 

Melodie: Genève 1542 – Psalm 6 

 

 

- de kinderen verlaten de dienst en gaan naar hun eigen ruimten- 

GEBEDSGROET 

 
 

GEBED 

V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 
 

 

SCHRIFTLEZING: Johannes 9, 1-23 

 

ORGELIMPROVISATIE 

 

SCHRIFTLEZING: Johannes 9, 24-41 

 

 
LIED: LB 534 

Tekst:      Henk Jongerius 

Melodie: Edward Miller 

 
 
 

PREEK 

 

LIED: LB 1001 

Tekst:    Huub Oosterhuis 

Melodie: Bernard Huijbers – ‘Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft’ 

 

 

 

 V:   De    Heer    zij   met      u 

G:  Ook  met  u    zij   de    Heer 

G:      A   -    -    -    -    -    -   -   -   -      men. 
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GEBEDSINTENTIES 

-gemeente knielt of gaat 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 ONDER ORGELSPEL:  

 

 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 de Soepbus van de Kessler Stichting, die ’s 

avonds door Den Haag rijdt. Elke avond maken ca. 60 mensen gebruik van de Soepbus. 

Hoofddoel is te voorkomen dat mensen door honger geplaagd worden, maar ook het 

bieden van een vast herkenningspunt voor deze groep die een marginaal bestaan leidt en 

voor veel hulpverleners onzichtbaar blijft. 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 -stilstand- staat, is het geen bezwaar als u hem tijdens de collecte gebruikt 

om geld over te maken op het desbetreffende bankrekeningnummer. 

Bij de uitgang is een pinzuil geplaatst waar u uw gave met een (contactloze) pinbetaling kunt geven. 

 

 

OPDRACHT VAN DE GAVEN  

 

SLOTLIED: (staande gezongen) LB 969 

Tekst: John Oxenham – ‘In Christ there is no East or West’ 

Melodie: Alexander Robert Reinagle 
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ZEGEN 

 

 
 
 
 
ORGELSPEL 

 

 

 

 

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 

Wilt u een gesprek met de voorganger van vandaag naar aanleiding van de dienst, dan 

kunt u hem bellen of een e-mail sturen. Zie daarvoor de contactgegevens op de achterzijde 

van de liturgie. 

AGENDA 

  

vrijdag 29 maart 

 

zaterdag 30 maart 

 

zondag 31 maart 

(zomertijd) 

 

 

dinsdag 2 april 

 

20.00 u 

 

16.00 u 

 

10.30 u. 

 

 

 

10.00 u 

18.30 u  

 

 

Jeugdkapel, bovenbouw 

 

Bach Binnenstebuiten (zie toelichting) 

 

ds.Margreet Klokke, dienst met cantate 

 ‘Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit’ 

(Actus Tragicus, BWV 106) 

 

Lezing en Lunch 

Zinnige kost 

 
 

Bach Binnenstebuiten 30 maart 16.00 u 

De Stichting Cantatediensten Kloosterkerk biedt u de gelegenheid een workshop over 

cantate BWV 106 bij te wonen. Spreker is Leo Samama, componist en musicoloog. 

De cantate “Gottes Zeit is die allerbeste Zeit”, ook wel bekend als de Actus Tragicus, is 

een van de eerste ons bekende cantates van Bach. 

 

Toegangsprijs incl. consumpties € 10,00 
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Lezing en Lunch: dinsdag 2 april 10.00 uur (gewijzigde datum) 

Janine Janssen: Religie en geweld uit naam van eer. 

 

 

 

 
 

Zin op zondagmiddag 

Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze van Joseph Haydn 

Pianiste Karin Kuijper en de predikanten Jessa van der Vaart en Rienk Lanooy verzorgen 

in de Veertigdagentijd een uur, waarin 'Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am 

Kreuze' van Joseph Haydn klinken. Haydn schreef het orkestwerk in 1786. De 

pianoversie volgde een jaar later met goedkeuring van Haydn. De zeven sonates 

corresponderen met de zeven kruiswoorden van Jezus. Bij ieder kruiswoord zal een korte 

meditatie worden uitgesproken.  

Toegang € 5 per persoon 

Zondag 7 april  17.00 – 18.15 uur 

 

 

 
 

Voorjaarsverkoping zaterdag 13 april 

 

De voorjaarsverkoping wordt op zaterdag 13 april gehouden in de Kloosterkerk. 

De goederen hiervoor kunnen ingeleverd worden in de kerk op: 

Dinsdag 9 en Woensdag 10 april van 10.00 - 14.00 en van 18.30 - 20.00 uur. 

Donderdag 11 April van 10.00 - 14.00 uur. 

 

 

 
 

 

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,-. 

 

 


