
 
 
 
 

ZONDAG 6 MAART 2022 
- 1e zondag van de Veertigdagentijd - 

 “Invocabit” Roept Hij mij aan, ik zal hem antwoorden (Ps.91,15) 
Voorganger: ds. Martien Brinkman 

Ouderling: André Meijster 
 Zondagskind: Sem 

Organist: Geerten van de Wetering 
m.m.v. Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de kinderdiensten: 
In de weken voor Pasen gaat het in de kinderdiensten over 'omdenken'. We denken 
samen na over de dingen de belangrijk zijn in ons leven en vragen ons af hoe we daar 
anders mee om kunnen gaan: ons bezit, ons voedsel, onze tijd, de ander, God, schuld en 
Jezus. Vandaag komt er een groot thema aan de orde: hoe gaan wij om met deze aarde 
en ons voedsel, en kan dat beter? 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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ORGELSPEL: 
Psalm 91                                                              Cor Kee 
uit: Psalmen voor Orgel                                      (1900 – 1997) 
 
 
BEGROETING 
 
STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 
 
BEMOEDIGING 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
G: en niet laat varen de werken van zijn handen. 
 
INTROÏTUS: Psalm 91a 
Tekst:          Jan Duin, bij Psalm 91 
Melodie:      Antoine Oomen – ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ 
 

-gemeente gaat zitten- 
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.  
 
 
 

-gemeente blijft zitten- 
LIED OM ONTFERMING: LB 527 
Tekst:          Huub Oosterhuis 
Melodie:      Floris van der Putt 
Koorzetting: Daniël Rouwkema 
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-de kinderen verlaten de dienst en gaan naar hun eigen ruimten- 

 
GEBEDSGROET 
V: De Heer zij met U 
G: Ook met u zij de Heer 
 
 
GEBED 
 V. …. door Jezus Christus onze Heer 
 
  

       G:      A  –   men.  
 
SCHRIFTLEZING: Lucas 4, 1-13 
 
LIED: LB 538 
Tekst:           Willem Barnard, bij Matteüs 4,1-11 
Melodie:       Straatsburg 1545/Lyon 1547/Genève 1551 – Psalm 128 
Koorzetting: Daniël Rouwkema 
 
PREEK 
 
 
LIED: LB 556 
Tekst:           Willem Barnard 
Melodie:       Frits Mehrtens 
 
GEBEDSINTENTIES 

-gemeente knielt of blijft 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 de boze.  
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 

INZAMELING VAN DE GAVEN  
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1e collecte (rode zak) 
Deze dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst.  
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
 
2e collecte (groene zak) 
De 2e collecte is bestemd voor: Klimaatbestendig boeren in Oeganda. 
In de veertigdagentijd ondersteunt de Kloosterkerk weer een project in het buitenland. 
Dit keer geven we aandacht aan een project in Oeganda over klimaatbestendige 
landbouw. In de regio Teso in het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer 
of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde 
klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten 
planten.De Anglicaanse Kerk van Oeganda stimuleert 1200 boeren en boerinnen om 
hun krachten bundelen in 40 sterke boerenorganisaties van 30 personen. De leiders 
van deze organisaties krijgen praktische trainingen op veldscholen met 
demonstratievelden. Zij geven hun kennis vervolgens door aan andere groepsleden. 
Rekening Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14. 
 
De deurcollecte (paarse zak)  
Het is oorlog in Oekraïne. Dit betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. 

       Ons hart gaat naar hen uit! Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken en 
christelijke organisaties die de meest kwetsbare mensen in Oekraïne helpen. Zij 
hebben onze steun harder nodig dan ooit. Help mee!  
De opbrengst van de collecte wordt verdubbeld door de Centrale Diaconie van  
Den Haag. Rekening Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14. 
 
Wanneer uw telefoon op “stil” staat, is het geen bezwaar om uw gaven over te maken 
op het desbetreffende bankrekeningnummer. 
 
TIJDENS DE COLLECTE ZINGT HET KOOR: 
 
Denn er hat seinen Engeln befohlen      Felix Mendelssohn Bartholdy   (1809-1847) 
Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir,  
daß sie dich behüten auf allen deinen Wegen. 
Daß sie dich auf den Händen tragen, 
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. 
 
Want hij heeft zijn engelen bevolen,  
dat zij u beschermen op al uw wegen. 
Dat zij u op handen dragen, 
en gij uw voet niet zult stoten aan een steen. 
 
OPDRACHT VAN DE GAVEN 

 
- de kinderen komen terug in de kerk, de gemeente gaat staan - 
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SLOTLIED: LB 561 
Tekst:     Jan Willem Schulte Nordholt 
Melodie: Willem Retze Talsma 
 
ZEGEN 
 

  

  

    
         G:       A -      -        -          -      men.    
 
 

-gemeente gaat zitten- 
 
ORGELSPEL: 
Wenn wir in höchsten Nöten sein (BWV 641)     Johann Sebastian Bach 
Uit: Orgelbüchlein                                                (1685 - 1750) 
 
 
 
 
 

Na afloop van de dienst wordt u uitgenodigd om een kopje koffie te drinken in de 
Wandelruimte. Wie de kerk al tijdens het orgelspel wil verlaten, wordt verzocht 
dat in stilte te doen, rekening houdend met het luistergenot van anderen en met 
de geluidskwaliteit van de livestream. 
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AGENDA 
dinsdag 8 maart 
 
woensdag 9 maart 
 
zondag  13 maart  
 
 

 
20.00 u 
 
18.30 u 
 
10.00 u 
 
17.00 u 
 
 

 
Leesgroep Maria (zie toelichting) 
 
Open Tafel 
 
Ds Marja Flipse, dienst van Schrift en Tafel 
 
Gregoriaanse vesper, Gregoriaans Koor 
Utrecht o.l.v. Anthony Zielhorst 
 

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  https://www.kloosterkerk.nl/preken/youtube-kanaal-kloosterkerk en 
via http://www.kerkomroep.nl. 
 
 
 
 
Scan de QR-code met de camera (app) van uw mobiele telefoon (of evt. een 
algemene QR-code scanner app). 
Klik vervolgens op de link die u dan in beeld krijgt en kies dan de bank waarmee u 
overmaakt. 
Let op: maak geen gebruik van uw bank-app om de QR code te scannen, dat werkt de 
QR code alleen bij de ING. 
 
De QR- code verdeelt uw gave automatisch als volgt: 
30% pastoraat en eredienst - 50% diaconie - 20% onderhoud van de Kloosterkerk 
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Op weg naar Pasen 2022 

Op woensdag 2 maart is de 40-dagentijd begonnen. Ook dit jaar is er een boekje 
samengesteld met korte teksten om te overdenken en beelden die uitnodigen om bij 
stil te staan. Vanaf zondag 6 maart is dit boekje beschikbaar. U kunt per mail een 
exemplaar bestellen via het kerkelijk bureau, waarbij u uw naam en adres vermeldt. 
Dan wordt het u zo snel mogelijk toegestuurd. 
 
 
 
 
 
 

Leesgroep Maria: icoon van genade 
In 2021 kwam het boek Maria: icoon van genade van Arnold Huijgen uit. Het is een 
protestantse visie op Maria, geen gebruikelijk perspectief. Om dichter bij dat perspectief 
te komen, gaan we met een groep Huijgens boek lezen. Dat gebeurt vanaf 25 januari 
o.l.v. Bert Jan Lietaert Peerbolte, hoogleraar Nieuwe Testament aan de VU en ds. Rienk 
Lanooy. De opzet is zo dat de deelnemers het boek zelf lezen en op de avonden zelf de 
inhoud met alle vragen en opmerkingen met elkaar wordt besproken. Op de laatste 
avond, 8 maart, komt de schrijver zelf aan het woord. 
 
In de Kloosterkerk op de dinsdagavonden: 25/1, 8/2, 22/2 en 8/3 van 20.00 tot 21.30 uur. 
Graag aanmelden bij Rienk Lanooy (lanooy@kloosterkerk.nl). 
 
 
 
 

Lezing en Lunch 
Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 22 maart, in de wandelruimte. 
Paul Gerretsen verzorgt de lezing. 
Het geheim van Bachs Mattheuspassion: Paul Gerretsen zal ons meenemen in de 
denk- en leefwereld van Bachs tijd, de achttiende eeuw. Hoe wilde Bach het 
lijdensverhaal vertellen en wie van de solisten liet hij aan het woord en waarom..... 
Onder meer voor de catering willen we graag het aantal deelnemers weten. Daarom 
vragen wij om u vooraf aan te melden via email: lezingenlunch@gmail.com. Uw 
deelname wordt dan genoteerd, maar u ontvangt geen bevestiging. Als u niet beschikt 
over email, dan kunt u zich ook telefonisch aanmelden bij Bert Schellekens op 
nummer 06-48948835. 
Inloop vanaf 10.00 uur. Aanvang 10.30 uur. Bijdrage € 5,00. 
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BACH BINNENSTEBUITEN – zaterdag 26 maart a.s. vanaf 15.00 uur 
 
Voor veel liefhebbers van Bachcantates is cantate BWV 21 Ich hatte viel 
Bekümmernis een persoonlijke favoriet. Op 26 maart 2022 komt Rob van der Hilst 
spreken over begrafenismuziek voor algemeen gebruik. Hij doet hiernaar onderzoek 
en richt zich daarbij zowel op de muzikale als de theologische aspecten in relatie tot 
de elf delen van de uiteindelijke cantateversie. Begrafenismuziek met teksten was 
immers nauw verbonden met de uitgesproken preek, hetgeen in de luthers-
protestantse liturgische praktijk vanzelfsprekend was.  Het was in die tijd (1714) in 
Weimar ook gebruikelijk om aan het graf een koraal meerstemmig te zingen dat de 
theologisch-hymnologische kern van de ‘Trauer-Gottesdienst’ uitdrukte. Tekst en 
melodie van ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’ zijn hiervoor zonder twijfel 
gebruikt.  
 
Let op gewijzigde aanvangstijd!  
Inloop vanaf 14.30 uur, aanvang repetitie 15.00 uur, aanvang lezing omstreeks 
15.45/16.00 uur.  
Toegangsprijs inclusief consumpties € 10,-.  
Reserveren is wenselijk en kan via www.bachensembles.nl/educatie 
Kloosterkerk, Lange Voorhout 4 (ingang kosterij), Den Haag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waar onrust leeft is stilte welkom. 
Vanaf 22 maart a.s. kun je op dinsdagmorgen van 8.30 uur tot 9.30 uur terecht in de 
Kloosterkerk, die al eeuwenlang ruimte biedt aan rust en leegte. Er is een geleide 
meditatie met korte teksten, er is muziek. 
En er is de stilte, waarin je je eigen stem én die van de ander kunt horen. 
Zo zetten we de toon voor de dag en de werkweek. 
Voor en door wie? Iedereen is welkom. 
Werk je in de buurt? Dan is dit dé manier om de dag goed te beginnen. 
Aanmelden is niet nodig. 
De stilte wordt vormgegeven door Janine Mutsaerts, voorganger, meditatie- en 
contemplatieleraar. 
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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 
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