
Over de diensten in de Stille Week: 

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

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

Johannes is daarbij onze gids. Op Witte Donderdag klinkt een gedeelte uit het verhaal 

van de voetwassing.. Op de avond van Goede Vrijdag klinken de zeven kruiswoorden 

uit de vier evangeliën, getoonzet door Daan Manneke. In de Paasnacht kijken we 

vooruit naar het licht van de opstanding en vervolgen wij de lezing uit het evangelie 

naar Johannes. Omdat deze diensten een doorgaand verhaal vertellen, vormen ze 

eigenlijk één dienst die, samen met Paasmorgendienst, vanouds het 'Triduum van 

Pasen', de 'drie dagen van Pasen', wordt genoemd. Daarom is er één liturgieboekje 

waarin de drie dagen zijn opgenomen. 

Tijdens de Stille Week hangt er aan de witte muur een triptiek (drieluik) van Françoise 

Stoop. Als basis gebruikte zij jute zakken. Het middendeel hangt aan een oude duig. 

De centrale kleuren zijn rood/paars. De zij’panelen’ hebben een lichte kleur. Samen 

vertellen zij het verhaal van dood en opstanding. 
 

 

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. 

 

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

Het is niet toegestaan tijdens de dienst te fotograferen. 

 

DIENSTEN IN DE STILLE WEEK 

Witte Donderdag 18 april 20.00u Dienst met Avondmaal m.m.v. het 

Kloosterkerkkoor – ds. Rienk Lanooy 

Goede Vrijdag 19 april 12.30u Middaggebed bij de kruiswegstaties – ds. Rienk 

Lanooy 

Goede Vrijdag 19 april 20.00u Passievesper waarin wordt uitgevoerd 'The 

Seven Last Words' (Daan Manneke) m.m.v. 

Vocaal Ensemble – ds. Rienk Lanooy 

Paasnacht 20 april 22.30u Dienst met belijdenis, doop en  

doopgedachtenis, m.m.v. het Kloosterkerkkoor 

– ds. Rienk Lanooy 

Paasmorgen 21 april 10.00u Dienst met Avondmaal m.m.v. het 

Kloosterkerkkoor – ds. Rienk Lanooy 

 

 

De afbeeldingen zijn afkomstig uit 'Dat boeck vanden leven ons lief heeren Ihesu 

Christi' van de hand van Ludolf van Saksen gedrukt door Claes Leeu in 1488 in 

Antwerpen (Utrecht, Museum Catharijneconvent)
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DONDERDAG 18 april 2019 

– Witte Donderdag –  

Dienst met Avondmaal 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 

Organist: Geerten van de Wetering 

Ouderling: Maria Haslinger-Maalman 

Diaken: Veronica de Lange 

 Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nacht van de overlevering  

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

In één beweging vieren wij deze dagen het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. In 

deze dienst met Avondmaal gedenken we dat Jezus in de nacht van de overlevering de 

Pesach-maaltijd vierde met zijn vrienden, het feest van de bevrijding uit Egypte. Daarom 

heeft deze dienst, hoe ingetogen ook, een feestelijk karakter. Voor het eerst sinds het 

begin van de Veertigdagentijd wordt weer een loflied gezongen. 

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. Daarom wordt de avondmaalstafel leeggeruimd. 

Het wegdragen van brood en wijn, bloemen, kaarsen en kleden en als laatste de 

paaskaars markeert de overgang naar de verstilling van de dag van Jezus' sterven. Aan 

het einde ontbreekt de zegen: zo wordt benadrukt dat het in deze drie dagen om één 

dienst gaat.  
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ORGELSPEL -verstilling-    

Banquet céleste                                                                 Olivier Messiaen 

                                                                                          (1908 - 1992) 

BEGROETING 

- de kaarsen worden aangestoken - 

STILTE 

 

BEMOEDIGING 

 
 

PSALMGEBED: Psalm 67 
Koor: refrein 

 
Allen: refrein 

 
Koor: 

God zij ons genadig Hij zegene ons: 

doe zijn aanschijn over ons lichten 

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. 
Allen: refrein 
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Koor: 

Want Gij richt de volken naar recht 

Gij leidt alle landen op aarde. 

En de volken loven U God, 

U loven de volken tezamen. 
Allen: refrein 

 
Koor: 

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. 
Allen: refrein 

 

-gemeente gaat staan-   

LOFLIED: LB 253 

Tekst:     Sigurbjörn Einarsson – ‘Nú hverfur sól í haf’ 

Melodie: Thorkell Sigurbjörnsson 

 

-gemeente gaat zitten- 

GEBEDSGROET 

 
 

GEBED 

 V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 
 

 

INLEIDING OP DE LEZINGEN 

 

 

SCHRIFTLEZING: Exodus 12,17-20 

 

 

 V:   De    Heer    zij   met      u 

G:  Ook  met  u    zij   de    Heer 

G:      A   -    -    -    -    -    -   -   -   -      men. 
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KOOR: Christus factus est                                                     Felice Anerio (1560-1614) 

Christus factus est pro nobis  

obediens usque ad mortem autem crucis. 

Propter quod et Deus exaltavit illum et dedit illi nomen, 

quod est super omne nomen. 

 

Christus is voor ons mens geworden, 

gehoorzamend tot in de dood aan het kruis. 

Hierom heeft God hem verheven en hem een naam gegeven 

die boven iedere naam verheven is. 

 

 

SCHRIFTLEZING: Johannes 13,1-17 

 

 

LIED: LB 376, 1. 2. 4 en 7 

Tekst :    Johann Franck – ‘Schmücke dich, o liebe Seele’ 

Melodie: Johann Crüger 
tijdens het zingen van dit lied worden de kaarsen aangestoken en stelt het koor zich op in het koor  

 
NODIGING 

- terwijl het koor 'Oculi omnium' van Charles Wood zingt, neemt de gemeente plaats aan 

de tafels in het koor (het koor is via een hellingbaan in de Apostelkapel toegankelijk) 

- terwijl men aan tafel gaat, geeft men de gaven, die bestemd zijn voor het project 

‘Wereldhuis’ van Stek (Stichting voor Stad en Kerk). Het Wereldhuis fungeert als 

ontmoetingsplek en als advies- en kennniscentrum. Het adviseert en ondersteunt 

‘ongedocumenteerden’ (migranten zonder verblijfsvergunning) in Den Haag, die zijn 

uitgesloten van sociale rechten. Het organiseert diverse activiteiten om hen uit hun 

isolement te halen en  probeert het maatschappelijk draagvlak ten aanzien van 

ongedocumenteerden te vergroten. Rekening  Stichting Diaconie Kloosterkerk:  

NL89 INGB 0002 8471 14 

 

KOOR: Oculi Omnium                                                 Charles Wood    (1866-1926) 

Oculi omnium in te sperant Domine; 

et tu das escam illorum in tempore opportuno. 

Gloria tibi Domine. Amen. 

 

Aller ogen wachten op U 

en Gij geeft hun allen hunne spijze te zijner tijd. 

Glorie aan U, o Heer. Amen. 
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VOORBEDEN – STIL GEBED 

 

V.: door Jezus Christus Onze Heer,  

 
 
 
 
DANKZEGGING 

 
GEZONGEN TAFELGEBED – Willem Barnard/Hans Jansen 
 

K: Wij danken U, Heilige Vader, 

 omdat Gij onze schepper zijt en onze koning, 
 

       G:        dat   Gij   ons  licht geeft,     en    de     a  -  dem  en     tijd van            

                    le   -  ven,   spijs   en   drank.             
 

K: Wij danken U bovenal voor het licht, dat ons 

 mensen is opgegaan in deze bange wereldtijd, 
 

  

       G:          en   voor   de   Geest,   die       ons          wekt            

                   om – dat    de  nacht voor-bij       is            

                    en     de   dag    van    uw   toe-komst  na  -  dert.         
 

G:   A   -    -    -    -    -    -   -   -   -    -   -men 
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K: Wij danken U voor het brood 

 dat uit de hemel nederdaalde 
 
 

  

       G:         en   voor   de  drank    van      le - ven met    U; 

                  ons    in    zijn  of  -   fer    ge -   o  - penbaard.  

                 voor ons   het   li  - chaam  en     bloed     van   Uw Zoon. 

                 Wij   dan - ken   U     voor    lief-de  en  waar - heid 

 
 

K: Wij bidden U: Bevestig het werk van onze handen, 

 laat zo uw lieflijkheid hier in ons midden zijn, - 

 geef ons uw levensgeest te ademen! 

 Zie, hoe wij hier bestaan: Aarde tot aarde. 

 O God,- kome dan uw genade, ter wille van de Messias, 

 die in de nacht, dat Hij werd overgeleverd, het brood nam, 

 het zegende en brak en zeide: 

 

V: Dit is mijn lichaam voor u, - neemt en eet. 

K: En evenzo na de maaltijd nam hij de beker en zegende die en zeide: 

 

V: Dit is de kelk van het nieuwe verbond in mijn bloed 

 dat voor u en voor velen vergoten wordt, - neemt dan, 

 drinkt allen daaruit, doet dit tot mijn gedachtenis! 

 

K: Laat ons dan eten en drinken, 

 want zo wij dit brood nuttigen 

 en deze beker zegenen, 

 verkondigen wij de dood des Heren 

 totdat Hij komt, 
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      G:           ver-kondi-gen  wij    de dood des   He  - ren           

                      tot - dat      Hij   komt, 
 

 

K: totdat Hij komt. 
 
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. 

 

VREDEGROET 

-Wij geven de mensen naast ons een hand en wensen elkaar de vrede van Christus - 

UITDELINGSWOORDEN  

 

TIJDENS DE COMMUNIE KLINKT:  

Schmücke dich, o liebe Seele (BWV 654)            Johann Sebastian Bach 

uit: Leipziger Orgelchoräle                                    (1685 - 1750) 

 

LOFPRIJZING 
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DE TAFEL WORDT LEEGGERUIMD, het koor zingt ‘Ubi caritas’ 

 

KOOR: Ubi caritas     Ola Gjeilo (*1978) 

Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 

Congregavit nos in unum Christi amor. 

Exultemus, et in ipso iucundemur. 

Timeamus, et amemus Deum vivum. 

Et ex corde diligamus nos sincero. Amen. 

 

Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God. 

Christus' liefde heeft ons tot eenheid gebracht. 

Laat ons juichen en blij zijn in Hem. 

Laat ons oprecht beminnen de God die leeft. 

en van harte goed zijn met elkaar. Amen. 

 

LEZING: Johannes 18,1-11 

 

LIED: LvdK 180:1, 2 en 6 

Tekst:   E. L. Smelik (1900 1985) 

Muziek: Johann Crüger 1640 

Wijze: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen 

 

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,  
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met uw troost en zegen,  

met uw woord en sacrament.  

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. 

 

 

ORGELSPEL 

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

Uit: Schübler-Choräle 

Er is gelegenheid elkaar te ontmoeten in de wandelruimte, waar ook koffie en thee wordt 

geschonken. 

 
Wilt u zo vriendelijk zijn dit liturgieboekje op de tafel bij de uitgang terug te leggen. 

 

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

Monument Kloosterkerk  

(rekening Huishouding Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71). 

 

 

 

 


