
ZONDAG 7 APRIL 2019 

-5e zondag van de Veertigdagentijd- 

‘Judica’ 

 ‘Verschaf mij recht, o God’ (Psalm 43:1) 

Voorganger: ds. Gerard van Es 

Organist: Geerten van de Wetering 

Ouderling: André Suurmond 

Zondagskind: Niels 

 

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 staat een naamloze vrouw centraal, die beschuldigd wordt van overspel. 

 

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 twee nieuwe Godly Play verhalen. Met de jongste 

groep spelen we: ‘De Legende van de Paaseieren’. Dit verhaal staat niet in de Bijbel, het is 

een oude Oost-Europese legende, waarin een verbinding wordt gelegd tussen Paaseieren als 

teken van nieuw leven en de Christelijke symboliek.  

Met de oudste groep lopen we vooruit op de Goede Week: we bouwen de muren van de stad 

Jeruzalem en zien hoe Jezus en zijn leerlingen van de Olijfberg de stad inkomen. Alle 

plekken die een rol spelen in de laatste week van Jezus worden zichtbaar.   

 

Alle kinderen, beide groepen, blijven in de Godly Play-ruimte tot het einde van de dienst. 

Na afloop van de dienst kunt u uw kind daar ophalen.  

 

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

hebben zij een Jeugdkapel-viering, waarin de Veertigdagentijd centraal staat.   

 

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- 
 
 
 
BEGROETING 

 

STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 

BEMOEDIGING 

 
 

 

-gemeente gaat staan- 

INTROÏTUS: LB 43:1, 3 en 4 

Tekst:     Ad den Besten en Jan Wit 

Melodie: Parijs 1546/Lyon 1547/Genève 1551 

 

 

 

 
-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.  

 
 

 

-gemeente blijft zitten- 

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

G:    A         -                  -                  men. 



- 4 - 
LIED OM ONTFERMING: LB 281: 1, 2, 3, 4 en 5 
Tekst:     Sytze de Vries 

Melodie: Bertram Luard Selby 

 

 

 

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

 

 

GEBEDSGROET 

 
 

GEBED 

V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 
 

SCHRIFTLEZINGEN: Psalm 43 en Johannes 8:1-11 

 
LIED: LB 826 
Tekst:     Ad den Besten 

Melodie: Wim Mennes 

 

 

PREEK 

 

 

 

 

LIED: LB 362 

Tekst:     Huub Oosterhuis 

Melodie: Bernard Huijbers – ‘Een smekeling, zo kom ik tot uw troon’ 

 

 
 

 

 

 

 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 deurcollecte (paarse zak) is voor Kerk in Actie. De cycloon Idai zorgt in grote delen 

van Mozambique, Malawi en Zimbabwe voor een enorme ravage. Volgens het 

Wereldvoedselprogramma van de VN zou de cycloon,  kunnen uitgroeien tot de grootste 

aan het weer gerelateerde natuurramp op het zuidelijk halfrond ooit. Zeker 3 miljoen 

mensen zijn getroffen, meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. De natuurramp 

treft de landen vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar. Mensen leven hier vooral van 

zelfvoorzienende landbouw, dit betekent dat er een groot voedseltekort ontstaat. 

Kerk in Actie biedt via lokale kerken en christelijke organisaties hulp in het getroffen 

gebied. De protestantse diaconie van de Gemeente Den Haag diaconie zal de opbrengst 

van deze collecte verdubbelen.  

Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk:  NL89 INGB 0002 8471 14 

 
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 864: 1, 2 en 5 

Tekst:      Böhmische Brüder 1544 – ‘Lob Gott getrost mit Singen’ 

Melodie: 16e eeuw/lezing EKG 
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ZEGEN 

 

 
 
 
 
ORGELSPEL 

 

 

U kunt de dienst de komende zes weken (nog eens) beluisteren via www. kerkomroep.nl 

 

 

 

 

AGENDA 

zondag 7 april 

 

 

maandag 8 april 

 

woensdag 10 april 

 

 

zaterdag 13 april 

 

 

zondag 14 april 

 

 

 

 

 

 

10.00 u 

17.00 u 

 

20.00 u 

 

10.15 u 

 

 

10.00 u – 

14.00 u 

 

10.00 u 

11.15 u 

 

Jeugdkapel, onderbouw 

“Zin op zondagmiddag’ (zie toelichting) 

 

Literatuurkring 

 

Ochtendbijbelgroep o.l.v. ds.Klaas 

Wigboldus 

 

Verkoping 

 

 

Ds. Rienk Lanooy, Palmzondag 

Ouders, kinderen en koffie 

 
 

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.  
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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,-. 

 

 

 

 

Johan van Oldebarnevelt in de Kloosterkerk 

 

Bij het Museumkwartier Den Haag staat deze zomer de Gouden Eeuw centraal. In dat 

kader speelt op 16 mei om 20.00u het Historisch-Theater in de Kloosterkerk de 

eenakter 'De landsadvocaat: Het leven van Johan van Oldenbarnevelt (1547 – 1619)'. Van 

Oldebarnevelt was de buurman en bezoeker van de Kloosterkerk. Hij vond zijn einde op 

het Binnenhof op 13 mei 1619 in het conflict tussen hem en prins Maurits, op een paar 

dagen na 400 jaar geleden. Het Historisch-Theater brengt Van Oldenbarnevelts gehele 

leven indringend over het voetlicht. 

De toegangsprijs bedraagt 18 euro, inclusief een drankje en een ontmoeting met de 

acteurs na afloop. U bent van harte welkom op deze bijzondere avond. Bij de 

informatietafel ligt een intekenlijst. Daar kunt u kaarten bestellen; zij liggen dan op naam 

voor u klaar op 16 mei. 

 

 


