ZONDAG 8 MAART 2020
-2e Zondag in de Veertigdagentijd‘Reminiscere’ Gedenk uw barmhartigheid, Heer (Ps.25,6)
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Yna Visser
Diaken: Herman Fledderus
Organist: Geerten van de Wetering
Zondagskind: Rogier
Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema
Bij de dienst
In de voorbereidingstijd op Pasen klinken hier de klassieke evangelielezingen. Vorige week was
dat het verhaal van de verzoeking van Jezus in de woestijn. Vandaag gaat Jezus, als Mozes en
Elia, de berg op. Hij neemt drie van zijn leerlingen mee. Die zouden daar wel willen blijven
maar ze moeten terug, de berg af, het gewone leven in, dat zo gewoon niet meer is.
Bij het avondmaal - i.v.m. het coronavirus zijn er vandaag veel kleine bekertjes beschikbaar om
wijn/sap uit te drinken.
Bij de kinderdiensten
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet, en de kleur is……..paars!
Speel jij wel eens dit raadsel? Lukt het om het te raden? Jezus kon mooie verhalen vertellen;
soms eindigt het met een vraag of een raadsel. De verhalen zijn niet echt gebeurd, maar elk
verhaal lijkt op iets in het echt. Daarom heten die verhalen 'gelijkenissen.' In de 40-dagentijd
luisteren we elke week naar een gelijkenis die Jezus vertelde om de mensen aan het denken te
zetten.
Vandaag horen we de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Een gewonde man op straat;
mensen lopen voorbij en niemand helpt. In het verhaal komt hulp voor de gewonde van iemand
anders dan je zou verwachten.
In de 40-dagentijd werken we aan het heelal. Kunstenares Loes Groothuis heeft een installatie
voorbereid, waarbij na elke gelijkenis de kinderen iets maken van het heelal. Het blijft achter de
witte muur, zodat Loes alles kan samenbrengen in het heelal. Raadselachtig of niet? Je kunt
vanaf zaterdag 18 april (terug)zien wat je hebt gemaakt, want het kunstwerk dat we maken
tijdens de kinderdiensten is onderdeel van de tentoonstelling in de Kloosterkerk.
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.

-3ORGELSPEL -verstillingDen 25sten Psalm
uit: Psalmen voor Orgel

Cor Kee
(1900 – 1997)
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-gemeente gaat staan
Koor antifoon:
Gedenk uw barmhartigheid, Heer, en uw gunstbewijzen.
INTROÏTUS: Psalm 25: 1, 2 en 3
Tekst: Willem Barnard en Muus Jacobse
Melodie: Genève 1551
Allen:
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Allen:
2 Here, maak mij uwe wegen
door uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
’k blijf U al den dag verwachten.

Allen:
3 Denk aan ’t vaderlijk meedogen,
Heer, waarop ik biddend pleit:
milde handen, vriendelijk’ogen
zijn bij U van eeuwigheid.
Denk toch aan de zonde niet
van mijn onbedachte jaren!
Heer, die al mijn ontrouw ziet,
wil mij in uw goedheid sparen.

Koor: herhaling antifoon
-gemeente gaat zittenGEBED OM ONTFERMING
Na het "….zo bidden wij U" van de voorganger antwoordt de gemeente met:

Heer

-

Heer -

ont -ferm - U,

-

Chris tus ont - ferm

ont - ferm

U,

U.

V.: God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding,
door Jezus Christus, onze Heer.

G:

A – men.

LIED OM ONTFERMING: LB 543: 1 en 3
Tekst:
Gabriël Smit
Melodie: Herman Strategier

-gemeente blijft zitten-
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3

Gij zijt in glans verschenen,
verschenen voor altijd.
Gij wilt uw kruis ons lenen,
als licht van eeuwigheid.
Geen ondergang kan dreigen,
of heerlijk rijst uw beeld
en doet ons mee ontstijgen
in glans die alles heelt.
- de kinderen verlaten de dienst en gaan naar hun eigen ruimten-

GEBEDSGROET

V.:
G.:

De Heer zij
Ook met

u

met
zij

u.
de Heer.

-6GEBED
V. …. door Jezus Christus onze Heer

G:

A – men.

SCHRIFTLEZING: Exodus 24, 12-18
KOOR: Psalm 33, 12-22

John Camidge Jr. (1790-1859)

Gelukkig het volk dat de Heer als zijn God heeft:
de natie die hij verkoos als de zijne.
Uit de hemel ziet de Heer omlaag:
en slaat hij de sterveling gade.

Vanaf zijn troon houdt hij het oog
op allen die de aarde bewonen.
Hij die de harten van allen vormt:
hij doorziet al hun daden.

Koningen winnen niet door een machtig leger:
brute kracht redt krijgsheren niet.
Van geen nut zijn paarden voor de overwinning:
hoe sterk ook, ze bieden geen uitkomst.

Het oog van de Heer rust op wie hem vrezen
en hopen op zijn trouw.
Hij zal hen redden in doodsgevaar:
bij hongersnood zal hij hun leven sparen.

Wij verwachten vol verlangen de Heer:
hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om hem is ons hart verblijd:
op zijn heilige naam vertrouwen wij.
Schenk ons uw trouw, Heer:
op U is al onze hoop gevestigd.

SCHRIFTLEZING: Matteüs 17, 1-9
LIED: LB 540
Tekst: Willem Barnard
Melodie: Frits Mehrtens

Allen:

-7Koor:

Allen
3 en vier maal tien is veertig,
het tijdperk van de Geest,
en al die tijd is Mozes
met God alleen geweest.

Allen:
4 Maar Mozes is gestorven
op weg naar Kanaän
en Israël heeft gezworven
vier maal tien jaren lang.

Koor:
5 Elia heeft gelopen
tot hij bij Horeb kwam,
Elia heeft gelopen
vier maal tien dagen lang

Allen:
6 en Mozes en Elia
zijn op de berg geweest,
waar boven in de hemel
de Geest genesteld is,

Allen:
7 maar Jezus is beneden,
een lange vastentijd,
maar Jezus is beneden
verzocht in de woestijn,

Koor:
8 en hier heeft Hij geleden
de wijsheid van de slang
en hier heeft Hij gestreden
vier maal tien dagen lang

Allen:
9 en Hij heeft overwonnen,
haast zal het Pasen zijn,
dan springen nieuwe bronnen
omhoog in de woestijn.

Allen:
10 Dan zullen wij U loven
vier maal tien dagen lang,
dan zullen wij U loven,
ons hart in vuur en vlam.

PREEK

-8AVONDMAALSLIED: Groeilied bij 100 jaar Kloosterkerkgemeente: “Dat liefde
onze bron mag zijn”.Tekst: Gerda Hoekstra-Vermunt en Rienk Lanooy
Melodie: Daniël Rouwkema
Koor:
1 O Eeuwige o groot geheim,
geef dat wij door uw zegen
in kerk en stad en wereldwijd
in U blijven bewegen.
Van dag tot dag, van jaar tot jaar
zo bouwen wij,
in U verbonden met elkaar.
Allen:
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22
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Allen:
3 De tafel staat voor ons gereed
wij leren er te delen:
van alles wat de aarde geeft
tot passie die kan helen.
Wees dan het brood en wees de wijn
zo vieren wij
een deel van nieuwe tijd te zijn.

gaan

staan.

-9INZAMELING 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 Kies! De Sociale kruidenier is een initiatief van
Voedselbank Haaglanden en Stek. De rijdende winkel zal op diverse plaatsen in Den Haag
Zuidwest staan. Keuzevrijheid voor haar klanten staat hierbij centraal: klanten kiezen zelf aan
welke producten zij behoefte hebben. Kies! wil de keuzes van klanten bevorderen, in hun
boodschappen en in de keuzes die ze maken in het leven. 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 is een pinzuil geplaatst waar u uw gave met een (contactloze) pinbetaling kunt
geven

TIJDENS DE COLLECTE ZINGT HET KOOR
Call to remembrance
Richard Farrant (1530-1580)
Psalm 25: 5-6
Call to remembrance, o Lord, thy tender mercies and thy loving kindness, wich hath been ever
of old. O remember not the sins and offences of my youth: but according to thy mercy think
thou on me, o Lord, for thy goodness.
Gedenk Heer uw gunst en uw goedheid die er immers van eeuwigheid waren.
Gedenk niet wat ik in mijn jeugd heb misdreven of waarin ik ooit heb gezondigd.
Maar wees mij naar uw mildheid indachtig: omwille Heer van uw goedertierenheid.

OPDRACHT VAN DE GAVEN
GEBEDSINTENTIES
-gemeente knielt of blijft zittenVOORBEDEN- STIL GEBED
V. …. door Jezus Christus onze Heer

G:

A – men.

-gemeente blijft geknield of zitten-
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- 10 GEZONGEN TAFELGEBED – W.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
om – dat

ons

de nacht voor-bij

wekt

is

en de dag van uw toe-komst na - dert.
Wij danken U voor het brood
dat uit de hemel nederdaalde

K:

G:

en voor de drank van

le - ven met

voor ons het li - chaam en

Wij dan - ken U
ons

voor

in zijn of - fer

bloed

U;

van Uw Zoon.

lief-de en waar - heid
ge - o - penbaard.

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.

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

K:
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!
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,

K:

G:

ver-kondi-gen wij de dood des He - ren
tot - dat

K:

Hij komt,

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.
WOORDEN OVER BROOD EN BEKER
NODIGING
Na de woorden: “Komt nu want alle dingen zijn gereed,” komen de assistenten naar
voren om brood en wijn te ontvangen. Als zij hun plaatsen met brood en wijn hebben
ingenomen, wordt iedereen uitgenodigd.
COMMUNIE
§
§

§

Men volge de aanwijzingen van de assistenten die rij voor rij de kerkgangers uitnodigen.
Voor degenen die tijdens het avondmaal de voorkeur geven aan druivensap boven wijn,
staat op de tafel bij de uitdeelpunten op ieder blad een aantal bekertjes met druivensap.
Daarbij ligt een kaartje om verwarring te voorkomen.
Het zondagskind deelt druivensap uit voor de kinderen, zij/hij staat voorin de kerk.

- 12 TIJDENS DE COMMUNIE ZINGT HET 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 hoopvol op U en Gij geeft hun aller spijze te zijner tijd. Eer aan U
o Heer. Amen.
Jesu dulcis memoria
T.L.de Victoria (1548-1611)
Jesu, dulcis memoria, dans vera cordi gaudia:
sed super mel et omnia, ejus dulcis praesentia.
O Jezus, uw gedachtenis vervult het hart met lafenis,
maar honingzoete zaligheid is pas uw tegenwoordigheid.
ORGELSPEL TIJDENS DE COMMUNIE
LOFPRIJZING:

V: Loof de Heer, mijn
G: en

al wat in

mij

ziel,
is

zijn hei - li - ge Naam,

V: want lank-moe-dig en rijk aan goe-der- tie - ren-heid is de Heer,
G: en zijn barm-har-tig- heid heeft geen ein - de.

SLOTLIED (staande gezongen ) LB 545: 1, 2, 4 en 5
Tekst: Brian A. Wren – ‘Christ upon the mountain peak’, bij Lucas 9,28-36
Melodie: Cyril Taylor
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2

Mozes en Elia zijn
zijn getuigen, want zij weten:
Hij voltooit de lange lijn
van de wet en de profeten.
Halleluja.

5

Zo wordt God in glans gekend;
Hij, het licht van ons verlangen,
woont niet in een aardse tent,
maar op onze lofgezangen.
Halleluja.

4

Uit de hemel komt een stem
die het visioen komt schragen:
Deze is mijn Zoon; op Hem
rust mijn eeuwig welbehagen.
Halleluja.

ZEGEN

G:
A- ORGELSPEL

-

-

men.

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
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
zondag 8 maart

17.00 u

Zin op Zondagmiddag: ‘Die sieben letzten
Worte unseres Erlösers am Kreuze’ van Joseph
Haydn. (zie toelichting)

dinsdag 10 maart

20.15 u

Gedoopt en hoe nu verder? (zie toelichting)

woensdag 11 maart

19.15 u

Vastengroep

donderdag 12 maart

20.15 u

- 14 Voor studenten en young professionals:1x3
(zie toelichting)

zaterdag 14 maart

18.00 u

Museumnacht Kids

zondag 15 maart

10.00 u

Ds Evert Jan de Wijer

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
vanmiddag om 17.00 uur een ruim 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 bespiegeling worden
uitgesproken. Bijzonder te vermelden is dat de uitvoering plaatsvindt op de nieuwe vleugel die
de Kloosterkerk sinds korte tijd rijk is. Toegang bedraagt € 5,-. Welkom!
Gedoopt en hoe nu verder?
Je (klein)kind is gedoopt, of je denkt erover na dat te laten doen. Tijdens de dienst klinkt dan
de vraag of je je kind wilt opvoeden ‘in de geest van het Evangelie’, maar hoe doe je dat? Veel
klassieke vormen werken niet goed meer, maar wat past wel bij onze tijd? Op 10 maart is er
een avond voor de doopouders van het afgelopen jaar en voor hen die hun kind in 2018 lieten
dopen maar er vorig jaar niet bij konden zijn. Ook andere belangstellenden, grootouders en
andere opvoeders zijn van harte welkom. Aan bod komen de thema’s ‘Rituelen thuis’, ‘Uit
welke kinderbijbel kan ik het beste voorlezen’ en ‘Lastige vragen’. Dinsdag 10 maart om 20.15
uur in de Kloosterkerk. De leiding is in handen van Inge van Rijn en ds. Rienk Lanooy
Als het kan graag even aanmelden bij lanooy@kloosterkerk.nl
Hemelse visioenen . Zicht op bevrijding
Zaterdag 14 maart 2020 - Lutherse Kerk Den Haag
Dit concert met hemelse muziek sluit aan bij de landelijke festiviteiten ter gelegenheid van 75
jaar bevrijding. Muziek rond de thematiek van visioenen en bevrijding wordt afgewisseld met
gedichten, voorgedragen door Carel ter Linden.
Residentie Kamerkoor, Katalin Kovacs – alt Geerten Liefting – orgel
Jos Vermunt – dirigent
Lezing en Lunch: dinsdag 24 maart 10.00 uur:
Paul Gerretsen: Het geheim van Bachs Mattheuspassion
Bach Binnenstebuiten – De Meininger Bach
Cantate 45, Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist’, heeft de structuur van cantates van Johann
Ludwig Bach. Wie was deze achterneef van Johann Sebastian? Hoe komt het dat deze laatste
zijn werk zo waardeerde en waarom voerde hij in 1726 18 cantates van hem uit? Zijn er nog
meer familiebanden met deze Bachs uit Meiningen en hebben zij nog meer talenten? Genoeg
stof voor een boeiende lezing met prachtige muziek!
Wim Faas schreef drie boeken over Bach, waarin de rode draad steeds is: de mens Bach, zijn
tijd en levensomstandigheden waarbinnen zijn composities zijn ontstaan.
Zaterdag 28 maart 2020, 16.00 – 18.30 uur
Ingang Kosterij Kloosterkerk, Lange Voorhout 4, open vanaf 15.30 uur
Toegangsprijs: € 10,-- inclusief consumpties.

- 15 Op weg naar een nieuw begin.
Dit is het motto van de expositie de komende tijd, waarin het werk wordt geëxposeerd van
beeldend kunstenaar Loes Groothuis. Zij maakt tekeningen, kleurrijke aquarellen en bouwt
installaties. Gedurende de veertigdagentijd zullen in de kerk enkele tekeningen te zien zijn
met de titel ‘Aan de voeten van Christus’. Deze zijn gemaakt om het proces van meditatie
en bezinning te ondersteunen. Vooraan in de kerk hangt een Paradijsvogel met een lange
staart. Deze staart bestaat uit ronde vormen. Loes zegt hierover: ”Voor mij zijn dit
energieën of potenties die overal steeds aanwezig zijn. De vogel geeft deze energie ,als het
ware, aan ons. Wij mensen mogen deze mogelijkheden gebruiken om er onze eigen
concrete, vormen aan te geven. Dus de vraag is: hoe wil je je leven vormgeven, welke
mogelijkheden zie je daarvoor en hoe ga je deze inzetten?
Tijdens de paasdagen zal de Kloosterkerk een metamorfose ondergaan. Grote aquarellen,
kleurrijk en met een vreugdevolle uitstraling, luisteren de muren van de kerk dan op.
Tijdens haar reizen door Italië raakte Groothuis geïnspireerd door de kerken en kerkjes,
waarin fresco's en mozaïeken de verhalen vertellen. Dit leidt tot grote, veelal kleurige en
religieus getinte aquarellen. In haar werk maakt zij veel gebruik van symboliek. Niet altijd
is direct duidelijk wat het werk beoogt te vertellen maar het nodigt de toeschouwer uit om er
zelf een betekenis aan te geven. Tevens zal er over een paar weken een installatie te zien
zijn met aquarellen en objecten van papier-maché. Dit werk heeft als titel: ‘Op weg naar een
nieuw begin’. Tijdens de kinderworkshops gedurende de veertigdagentijd helpen de
kinderen de kunstenaar het werk te vervolmaken. De vraag daarbij is: Wat wil je graag doen
dit komende jaar, wat maakt je blij?

3 x 1 – Avonden voor Studenten en Young Professionals met Rico Sneller
Na een tweetal jaren van stilte, kruipt 3 x 1, drie avonden met één thema voor studenten en
young professionals weer uit haar schulp. Op 12 en 19 maart om 20.15u schuift Rico Sneller aan
om de avonden in te leiden. Rico Sneller was universitair docent wijsgerige ethiek; geschiedenis
van de filosofie, Metafysica en Hermeneutiek aan de Leidse Faculteit Godgeleerdheid. Sinds
enige tijd werkt hij als zelfstandig filosoof met een geoefend oog voor theologische vragen. Het
zal in deze interactieve avonden gaan over het moderne mensbeeld. 'Wie is de mens?' Iemand als
Yuval Harari wiens boeken hun tienduizenden verslaan, heeft daarover een duidelijke opvatting,
maar is dat de enige manier om naar (de toekomst van) de mens te kijken? En hoe speelt religie
daarin een rol?
Kloosterkerk Creatief.
Wat zou het bijzonder zijn als we ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van onze
Kloosterkerkgemeente een mooie tentoonstellingen kunnen organiseren.
We zoeken 100 creatieve mensen, schilders, tekenaars, die het leuk vinden om te exposeren
tijdens de Monumentendagen op 12 en 13 september.
Op 28 maart (tussen 12.00 en 15.00 uur) en op 9 mei (tussen 13.00 en 16.00 uur) kunt u in het
kerkgebouw komen werken. Komt deze tijd u niet uit? Tussen 6 mei en 13 juni kunt u elke
middag op dinsdag, woensdag, donderdag , vrijdag en zaterdag aan de slag. Doet u mee? Ook
voor het werken in de Kerk is het nodig dat u een mail stuurt naar:
Johan2vandongen@hotmail.com

