
 
 
 
 

ZONDAG 14 MAART 2021 
-4e Zondag in de Veertigdagentijd- 

‘Laetare’-‘Verheugt u’ (Jesaja 66,10) 
Voorganger: ds. Marja Flipse 
Ouderling: Gilbert Laurens 

Organist: Geerten van de Wetering 
Zondagskind: Julia 

Vocaal ensemble o.l.v. Daniël Rouwkema 
 
 
 
Bij de dienst. 
In de Veertigdagentijd komen we dicht bij het verhaal van Jezus. Met Pasen aan de 
horizon nemen we gas terug om stap voor stap met hem mee te kunnen lopen naar het 
kruis. Zo leren we zijn vele gezichten goed kennen. De persoon van Jezus is niet in 
één titel of aanduiding te vangen. In de bijbel staat een overvloed aan namen die elk 
een kant van Jezus’ persoonlijkheid en betekenis belichten.  
In het evangelie naar Johannes noemt Jezus zichzelf twee keer ‘het licht voor de 
wereld’. Vandaag, op de zondag die ook wel Klein-Pasen wordt genoemd, begint het 
licht van Pasen al een klein beetje door te breken. Als Jezus zijn licht laat schijnen in 
onze wereld, wat zien we dan? 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de kinderdiensten. 
Vandaag zijn wij halverwege de 40 dagen tijd; de passietijd. Het duurt niet lang meer 
voordat het Pasen is! Je ziet het ook al buiten. De tulpen en narcissen komen uit. Bomen 
gaan bloeien. Het wordt lichter. Jezus wilde ook licht brengen. Een van zijn namen is 
ook Licht der Wereld. Zou jij ook licht kunnen brengen? 
 
Je kunt ook verder bouwen aan de Paastuin! Deel 4 van de serie van woestijn tot 
Paastuin staat op het you tube kanaal van de Kloosterkerk 
 
 
 
 
Helaas is het nog niet mogelijk om te zingen als gemeente. Het vocaal ensemble 
neemt de gemeentezang voor haar rekening. 
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ORGELSPEL-verstilling- 
O grote Christus, eeuwig licht                                               Daan Manneke 
Vijf versetten                                                                        (1939) 
 
BEGROETING 
 

-de kaarsen worden aangestoken-  
STILTE 
 
BEMOEDIGING 
 

 
 

-gemeente gaat staan- 
INTROÏTUS: LB 122 
Tekst: Muus Jacobse 
Melodie: Genève 1551 
Zetting: Daniël Rouwkema 
 
Antifoon: 
Hoe brand ik van verlangen U te ontmoeten, 
U te bezingen, O God van leven en van licht. 
 
 
 
Herhaling antifoon 

-gemeente knielt of gaat zitten- 
 
 
 
 
GEBED OM ONTFERMING 
Na het "….zo bidden wij U"  van de voorganger antwoordt het koor namens de 
gemeente met: 
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V.:  God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding, 
door  Jezus Christus, onze Heer.  

 
 

-gemeente blijft zitten- 
LIED  OM ONTFERMING: LB 653: 1 en 4 
Tekst: Ad den Besten 
Melodie: Georg Neumark ? ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’ 
 
SCHRIFTLEZING: Psalm 36 
 
LIED: Sytze de Vries,‘Op vleugels’: ‘ Het woord dat ooit het licht uitriep’ 
Tekst: Sytze de Vries 
Melodie: Ken Naylor 
 
 
Schriftlezing: Johannes 8:12-20 
 
LIED: LB 601 
Tekst: Huub Oosterhuis 
Melodie: Antoine Oomen 
 
 
 
PREEK 
 
 
ORGELIMPROVISATIE 
 
 
GEBEDSINTENTIES  
 
 
 
 
 
 
 

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

K:    A         -                  -                  men. 
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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 
 

 
 
AANKONDIGING  VAN DE COLLECTES 
 
1e collecte  
Deze dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst.  
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
 
2e collecte 
De diaconale collecte  is gedurende de gehele Veertigdagentijd bestemd voor het 
project ‘Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen’. De diaconie van de Kloosterkerk 
ondersteunt Syrische vluchtelingen in Libanon, Irak en Jordanië met het heropbouwen 
van een leven. In Libanon ondersteunen wij via Kerk in Actie een trainingsprogramma 
voor personeel in de thuiszorg, en in Jordanië en Irak ondersteunen wij hulp bij het 
opzetten van een eigen bedrijf. 
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 
 
3e collecte  
Deze dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument 
Kloosterkerk . Rekening Kloosterkerk:  NL29 INGB 0000 0585 71 
SLOTLIED (staande gezongen): LB 546: 1, 4 en 5 
Tekst: Willem Barnard 
Melodie: Willem Vogel 
 
 
 
ZEGEN 
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-gemeente gaat zitten- 
 

 
ORGELSPEL:  
Morgenglanz der Ewigkeit                                                             Max Reger 
Uit: 13 Choralvorspiele (opus 79b)                                               (1873 - 1916) 
 

-gemeente verlaat de kerk op aanwijzingen van de ambtsdragers- 
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 / bekijken en desgewenst downloaden via het YouTube kanaal 
Stichting Kloosterkerk en via www.kerkomroep.nl.  
Wilt u een gesprek met de voorganger van vandaag naar aanleiding van de dienst, dan 
kunt u haar bellen of een e-mail sturen: Telefoon: 06- 48650217, e-mail: 
flipse@kloosterkerk.nl. 
 
 
 
Alle diensten zijn tot nadere aankondiging alleen digitaal bij te wonen via het 
YouTube-kanaal (beeld en geluid) van de Kloosterkerk of via kerkomroep.nl. 

 
Vanaf 14 maart  zijn de diensten weer toegankelijk voor max. 30 personen.  
U dient zich eenmalig te registreren op http://www.kerktijd.nl. 
De diensten zijn natuurlijk ook steeds digitaal bij te wonen via het YouTube-kanaal 
(beeld en geluid) van de Kloosterkerk of via kerkomroep.nl. 
 
 
 
 
AGENDA 
 
woensdag 17 maart  
 
 
 
 
zondag 21 maart 

 
12.45-13.15u 
 
 
19.15-20.15 u 
 
10.00 u 

 
Livestream pauzeconcert 
Elma Dekker, sopraan, Geerten van 
de Wetering, orgel 
Zoombijeenkomst Vastengroep 
 
ds. Tom de Haan, Haarlem  
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Zoom koffiedrinken 
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar digitaal te ontmoeten via Zoom. Wie 
aan deze bijeenkomst wil deelnemen, kan zich aanmelden via 
mailto:andriesfeijen@gmx.neten krijgt dan een link toegestuurd. Vanaf ca. 11:30 uur 
kan via deze link ingelogd worden. Iedereen is van harte welkom. Voor koffie zult u 
helaas zelf moeten zorgen. 
 
 
 
 
 
 

Die sieben letzten Worte, van Joseph Haydn 
Op 7 maart zou het werk Die sieben letzten Worte *** geklonken hebben in de 
Kloosterkerk afgewisseld met overwegingen bij elk van de zeven kruiswoorden. U 
weet dat dat onder de huidige omstandigheden niet kan, en daarom namen Karin 
Kuijper (piano) en de beide predikanten, Marja Flipse en Rienk Lanooy, het werk 
eerder deze maand op, zodat het voor iedereen thuis te bekijken en beluisteren is via 
het YouTube kanaal van de Kloosterkerk. Ieder kan dat doen op de tijd en de wijze 
die bij hem/haar past. Wie wil kan het gehele werk inclusief de overwegingen in één 
keer beluisteren via https://ap.lc/EcLzy. Wie ieder kruiswoord apart wil beluisteren 
(zoals het boekje voor de Veertigdagentijd van de Kloosterkerk als mogelijkheid 
geeft), kan op de playlist voor de afzonderlijke opnames terecht 
file://localhost/(https/::ap.lc:WDzMZ). 
 
 

Zoombijeenkomst Vastengroep 
Vasten in de tijd voor Pasen is een oude traditie. Veel mensen weten uit ervaring dat 
het zinvol is om deze periode bewust(er) om te gaan met zaken als voedsel, tijd, gebed 
en aandacht. Zo komen ze – voor even – los van hun routine en gewoonten. Ze kiezen 
daarvoor hun eigen vorm. Op de woensdagavonden (let op: iedere woensdagavond en 
niet 1x per 14 dagen) in de tijd voor Pasen bent u welkom om deel te nemen aan de 
Vastengroep. De deelnemers lezen een bijbelgedeelte of een andere tekst ter bezinning 
die bij deze periode past. In onderling gesprek verbinden zij dat met de persoonlijke 
ervaringen die ze opdoen in deze periode. De bijeenkomsten worden afgesloten met 
een kort avondgebed. 
 
Begeleiding en aanmelding: de predikanten. 
Data: iedere woensdagen vanaf 17 februari tot en met de Stille Week 
Tijd: 19.15-20.15 uur 
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Livestreams pauzeconcerten vanaf 3 maart 

Met ingang van 3 maart worden alle pauzeconcerten in 2021 vanuit de Kloosterkerk 
uitgezonden via livestream op YouTube. De link naar de livestreams en het YouTube-
kanaal is te vinden op http://www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl. Luister met deze 
livestream vanuit uw comfortabele stoel thuis, met collega’s tijdens de lunch op 
kantoor of zelfs tijdens de middagwandeling naar de pauzeconcerten vanuit de 
Kloosterkerk. De concerten zijn overigens ook na de uitvoering nog terug te luisteren 
via het YouTube kanaal. Iedere 1e en 3e woensdag van de maand, van 12.45 - 13.15u. 
 
 
 
 
 
 
 
Digitale collecte m.b.v. QR-code: 
U kunt de QR-code direct scannen met de camera (app) van uw mobiele telefoon of 
een algemene QR-code scanner app. 
Klik op de link die u dan in beeld krijgt, u kunt de bank kiezen waarmee u 
overmaakt.  
(Gebruik niet uw bank-app om de QR code te scannen, dan werkt het alleen in de 
ING app!) 
De QR- code verdeelt uw gave automatisch als volgt 
QR-code: 30% pastoraat en eredienst/50% diaconie/20% onderhoud van de 
Kloosterkerk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 9 - 
Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen 

Tijdens de 40 dagen-tijd vraagt de diaconie iedere week uw aandacht voor het project 
“ Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen” dat we ondersteunen in samenwerking met 
Kerk in Actie. 
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de 
buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Vluchtelingen leven daar in extreme armoede 
en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is 
dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt de Kloosterkerk 
via Kerk in Actie en lokale partners, Syrische vluchtelingen en arme lokale families 
met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten 
van een eigen bedrijf. 
In Libanon wordt een trainingsprogramma opgezet voor aankomend personeel in de 
thuis-, medische en ouderenzorg. Dit is hard nodig omdat veel jongere Libanezen het 
land verlaten en zodoende niet voor hun ouders kunnen zorgen. In Jordanië en Irak 
worden Syrische vluchtelingen maar ook lokale families geholpen om een eigen 
bedrijf te starten. 
 
 
 
 
 

Boekje Veertigdagentijd 
Met Aswoensdag begint de Veertigdagentijd, tijd van bezinning op weg naar Pasen. 
Nu we veel thuis zijn en de kerk niet toegankelijk is er ter bezinning op deze weg een 
eenvoudig dagboekje gemaakt. De predikanten schreven korte teksten bij de 
thematiek van de zondag, de kerkmusici zochten mooie muziek uit, passend bij deze 
periode met een verwijzing naar YouTube, de diakonie vertelt over het project dat 
deze periode centraal staat, en er zijn 
kunstfoto's, gebeden en gedichten. Kortom: 
Geestrijke kost voor onderweg. 
 
Het boekje is aan te vragen via het Kerkelijk 
Bureau (kerk.bureau@kloosterkerk.nl). Het is 
een soort printing on demand: we maken 
zoveel boekjes als er gevraagd worden, zodat 
niemand achter het net vist. De inhoud 
plaatsen we ook op de website voor wie liever 
digitaal aanhaakt. Om redenen van copyright 
ontbreken er dan wel een aantal gedichten en 
afbeeldingen. We proberen die te vervangen 
door een verwijzing naar een internetpagina 
indien beschikbaar. 
Vanaf nu aan te vragen. De boekjes zullen in 
de loop van de komende week worden 
verzonden. 
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Spreekt de sfeer in de Kloosterkerk u aan? 
 
Wilt u meer weten over diensten en activiteiten? 
 
Dan kunt u zich wenden tot de leden van de informatiecommissie, die voor 
en na de dienst aanwezig zijn bij de informatietafel in de wandelruimte, of 
onderstaand formulier invullen en afgeven bij de informatietafel. 
 
De heer/mevrouw ………………………………………………………. 
 
adres                     …….…………………………………………………. 
        
postcode en woonplaats  ..………………………………………………. 
 
telefoon                .………………………………………………………. 
 
e-mail adres          ………………………………………………………. 
 

o wil graag lid worden van de Kloosterkerkgemeente 

o wil graag een gesprek hebben met een van de predikanten of      
contactpersonen uit de gemeente 

o wil zich graag abonneren op de Nieuwsbrief van de Kloosterkerk 
(digitale versie gratis, papieren versie € 32,50 per jaar)  
aanmelden via: leden@kloosterkerk.nl of kerk.bureau@kloosterkerk.nl 
 

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.  
Ook kunt u informatie vinden op onze website: www.kloosterkerk.nl 
 
 
 

 


