
KLOOSTERKERK 
Zondag 29 MAART 2020 

Ochtendgebed in kleine kring i.v.m. maatregelen Coronavirus 
-5e zondag van de Veertigdagen- Judica ‘Verschaf mij recht’ (Ps 43,1)- 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 
Ouderling: Gerda Hoekstra-Vermunt 

Organist: Geerten van de Wetering 
Zang: Elma Dekker 

 
Voor de drie diensten van maart onder deze bijzondere omstandigheden heeft Geerten van de Wetering de cyclus 
Three Songs geschreven. Vandaag klinkt het derde deel: ‘Comfort’ 
 
ORGELSPEL: 
Vater unser im Himmelreich (BWV 737)                        Johann Sebastian Bach 
Uit: Neumeister-Choräle                                                  (1685 - 1750) 
 
WELKOM 
 
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.  
 
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.  
 
LIED: LB 547: 1, 2, 3, 4 en 5 
Tekst: Willem Barnard 
Melodie: Ignace de Sutter 

 



2 Laten wij dan bidden in dit aardse dal, 
dat de lieve vrede ons bewaren zal, 
Kyrie eleison,wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

3 want de aarde vraagt ons om het zaad des doods, 
maar de hemel draagt ons op de adem Gods. 
Kyrie eleison,wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

   

 
4 Laten wij God loven, leven van het licht, 

onze val te boven in een evenwicht, 
Kyrie eleison,wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

5 want de aarde jaagt ons naar de diepte toe, 
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe. 
Kyrie eleison,wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

 
 
LEZINGEN: Romeinen 15,1-6 en Johannes 11,45-54 
 
 
OVERDENKING 
 
 
KORTE STILTE 
 
 
ORGEL EN ZANG: Geerten van de Wetering, Three Songs – 3. Comfort 
Tekst: Psalm 121:1-2, Psalm 23:4, Psalm 94:19, Psalm 121:5,8 (King James Version) 
 
I will lift up mine eyes unto the hills, 
from whence cometh my help? 
My help cometh from the LORD, 
Which made heaven and earth. 
 
I will fear no evil: for thou art with me; 
thy rod and thy staff, they comfort me. 
 
In the multitude of my thoughts within me 
thy comforts delight my soul. 
 
The LORD is thy keeper. 
The LORD is thy shade upon thy right hand. 
The LORD shall preserve thy going out and thy coming in 
from this time forth, and even for evermore. 
 
 
GEBEDSINTENTIES 
 
GEBEDEN - 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 de boze.  
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 
ZEGEN 
 
 

         G:             A-        -          -            -         men.  
 
ORGELSPEL 
Vater unser im Himmelreich (BWV 636)                           Johann Sebastian Bach 
Uit: Orgelbüchlein 
 



1e collecte 
De 1e collecte dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst. 
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
  
2e collecte 
Tijdens de diensten op 22- 29 maart en 5 april  wordt de diaconale collecte gehouden voor het project Borderline 
Lesvos, dat vluchtelingen helpt die vastzitten op het Griekse eiland Lesbos én verbindingen legt tussen 
vluchtelingen, lokale bevolking en mensen wereldwijd. De leefsituatie van vluchtelingen aan de grenzen van de 
Europese Unie is dramatisch. Ze zijn speelbal van politiek en diplomatiek spierballenvertoon en de spanningen 
in o.a. de vluchtelingenkampen in Turkije en Griekenland nemen hand over hand toe. En natuurlijk maken we 
ons extra zorgen over deze vluchtelingen in tijden van corona. 
De opbrengst van deze collectes wordt verdubbeld door de Protestantse Diaconie Den Haag. 
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471  14 
  
3e collecte 
Graag uw speciale aandacht voor de Stichting Cantate Diensten 
Steunt u onze musici? 
Het is in deze verwarrende tijden, waarin muziek voor velen van ons zo'n belangrijke bron van troost is, dat wij 
in de Kloosterkerk helaas ook de cantatediensten moeten missen. A.s. zondag, 29 maart, zou cantate BWV 45 
klinken. Voor de musici is deze annulering extra moeilijk. Niet alleen missen zij het samen musiceren. Voor 
velen zijn de inkomsten tot nul gereduceerd, zelfs straks in de passietijd waar een groot deel van het jaarsalaris 
verdiend moet worden.  
Daarom roepen wij u van harte op: wilt u alstublieft uw bijdrage leveren op rekening: NL60 INGB 0001 9913 20 
ten name van Stichting Cantatediensten Kloosterkerk? 
 


