
 
 
 
 

ZONDAG 13 MAART 2022 
- 2e zondag van de Veertigdagentijd - 

 ‘Reminiscere’ Gedenk uw barmhartigheid, Heer (Ps.25,6) 
Dienst van Schrift en Tafel 

Voorganger: ds. Marja Flipse 
Ouderling: André Suurmond 

 Zondagskind: Lukas 
Organist: Kees van Eersel 

Bij de dienst: 
In het 9e hoofdstuk van zijn evangelie vertelt Lukas: Toen de tijd naderde dat Jezus in 
de hemel zou worden opgenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Vanaf 
dat moment is Jezus op reis naar de stad van David waar alles samenkomt: zijn leven, 
sterven en opstanding. Onderweg komt Jezus allerlei mensen tegen. Op een aantal van 
de zondagen in de Veertigdagentijd komt zo'n ontmoeting ter sprake. Nu eens met 
wetgeleerden, farizeeën (Lk 14), kinderen en een hooggeplaatste man (Lk 18), dan 
weer met tollenaars (Lk 15) en de menigte (Lk 19). Zij zijn het die de weg van de 
Messias naar Jeruzalem begeleiden met hun vragen en hun twijfels, hun afwijzing en 
hun enthousiasme. De ontmoeting van vandaag vindt plaats aan tafel en is een les in 
het gezamenlijk vieren van de maaltijd. 
 
 
 
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 horen we een verhaal over een man die al zijn tijd steekt in rijk 
worden…maar als hij eenmaal rijk is, is er geen tijd meer over om te genieten. Hoe 
kunnen wij onze tijd goed gebruiken? 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
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: 
Koraalvoorspel ‘An Wasserflüssen Babylon’ BWV 653  Johann Sebastian Bach 

(1685-1750) 
 
BEGROETING 
 
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. 

 
      G:           die    he   -  mel   en     aar     -    de    ge -  maakt  heeft 

  

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. 
 

       G: en    niet laat   va  -     ren     de   wer-ken van  zijn   han -  den 
 

-gemeente gaat staan- 
 
INTROÏTUS: Psalm 25a 
Tekst: Willem Barnard, bij Psalm 25,15-16 
Melodie: Straatsburg 1539/Genève 1542/1551 – Psalm 130 

-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.  
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-gemeente blijft zitten- 

LIED OM ONTFERMING: LvdK 349 
tekst: Ad den Besten 
melodie: Bartholomäus Gesius 1605 
wijze: Hier lieg ich armes Würmelein 
 

-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 14: 1-24 
 
LIED: LB 991: 1, 4, 6 en 8 
Tekst: Willem Barnard, bij Genesis 33 
Melodie: Frits Mehrtens – ‘De laatsten worden de eersten’ 
 
 
PREEK 
 
 
AVONDMAALSLIED: LB 1008 
Tekst: Henry Scott Holland – ‘Judge eternal, throned in splendour’ 
Melodie: Frankrijk, 17e eeuw? 
Vertaling: Jan Willem Schulte Nordholt 
 
INZAMELING VAN DE GAVEN ONDER ORGELSPEL 
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) 
Deze is bestemd voor: Klimaatbestendig boeren in Oeganda. 
In de veertigdagentijd ondersteunt de Kloosterkerk weer een project in het buitenland. 
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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)  
Deze 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 om uw gaven over te maken 
op het desbetreffende bankrekeningnummer. 
 
OPDRACHT VAN DE GAVEN 
 
-de kinderen komen terug in de kerk om het Avondmaal mee te vieren- 
 
GEBEDSINTENTIES 

-gemeente knielt of blijft zitten- 
 
VOORBEDEN- STIL GEBED  
 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 
 
  

       G:      A  –   men.  
-gemeente blijft geknield of zitten- 

 
DANKZEGGING 

V:       Ver      -     heft            uw                 har        -                   ten, 

G:    Wij       zijn      met      ons      hart      bij       de         Heer, 

V:    La  -   ten     wij       dan  -    ken    de     Heer      on  -  ze       God, 

G:   Wij        lo     -    ven     en      prij    -  zen      zijn      naam. 
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TAFELGEBED  
 
(…) daarom verheffen wij onze stem en zingen met alle mensen van goede wil U toe: 
 
LIED: LB 404b 
Melodie: Ignace de Sutter 
 
VERVOLG TAFELGEBED 
 
….In de woorden die Jezus ons aanreikte, bidden wij samen: 
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 samen te communiceren. Als zij hun plaatsen met brood en wijn hebben 
ingenomen, wordt iedereen uitgenodigd. Als u deze dienst thuis meeviert, voelt u zich 
dan vrij om uw verbondenheid met Christus en met de gemeente vorm te geven op de 
manier die u het meest aanspreekt. 
 
COMMUNIE  
§ Men volge de aanwijzingen van de assistenten die rij voor rij de kerkgangers 

uitnodigen. 
§ U wordt verzocht het brood zelf van de schaal te pakken. Bij de wijn heeft u de 

keuze uit het drinken uit de grote beker of het zelf pakken van een klein bekertje.' 
§ 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. 
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ORGELSPEL TIJDENS COMMUNIE: 
Rhosymedre     Ralph Vaughan Williams (1872 - 1958) 
Three preludes founded on Welsh hymn tunes  
en 
Orgelimprovisatie 
 
LOFPRIJZING 
 

  

 V:  Loof    de    Heer, mijn    ziel,          

 G:   en   zijn  barm-har-tig- heid heeft geen  ein  -  de.                      

 G:  en     al    wat   in     mij    is    zijn   hei - li  -  ge   Naam,                     

 V: want lank-moe-dig  en  rijk   aan goe-der- tie - ren-heid  is    de   Heer,              

 
 

- gemeente gaat staan- 
SLOTLIED: LB 835 
Tekst: Nikolaus Ludwig von Zinzendorf – ‘Jesu, geh voran’ 
Melodie~: Adam Drese – ‘Seelenbräutigam’ 
Vertaling: Ad den Besten 
 
ZEGEN 
 

  

  

    
         G:       A -      -        -          -      men.    
 

-gemeente gaat zitten- 
ORGELSPEL: 
Koraalvoorspel ‘Herr Jesu Christ, dich zu uns wend’ BWV 632  J.S. Bach 
 
 
 
 
 

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 
zondag 13 maart 
 
 
woensdag 16 maart 
 
 
 
 
 
 
donderdag 17 maart 
 
zondag  20 maart  
 
 

 
17.00 u 
 
 
12.45u 
 
 
19.15u 
 
20.15u 
 
19.30u 
 
10.00 u 
 
 
17.00u 
 
 

 
Gregoriaanse vesper, Gregoriaans Koor 
Utrecht o.l.v. Anthony Zielhorst 
 
Pauzeconcert: Karin Kuijper & Janine de 
Leeuw (piano) 
 
Vastengroep 
 
Cursus ABC van de christelijke traditie 
 
‘Solidariteitsmaaltijd’ (zie info) 
 
ds Rienk Lanooy, doopdienst m.m.v. 
Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema 
 
Preek van de Leek, Willem Jan Ausma, 
advocaat (zie info) 
 

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. 
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 
 
 

Gregoriaanse vesper in de Kloosterkerk 
Tweede zondag in de veertigdagentijd 

Zondag 13 maart 2022 Aanvang 17:00 uur 
Met medewerking van 

Gregoriaans koor Utrecht 
o.l.v. Anthony Zielhorst 
Liturg: Ds. Marja Flipse 

 
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. 
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Solidair met onze Oekraïense medemens op donderdag 17 maart 2022 

 
In samenwerking met de diaconie, de ouderlingen open kerk en pastoraat van de 
Kloosterkerk nodigen wij u uit voor een Solidariteitsmaaltijd op donderdag 17 maart. 
De opbrengst van deze maaltijd is bestemd voor kleine projecten voor Oekraïense 
vluchtelingen in ons land en voor hen die nog onderweg zijn. We hopen van harte dat 
u tijd wilt vrij maken om te komen. Uw familieleden, vrienden en buren zijn natuurlijk 
ook welkom. Tijdstip: vanaf 19.00 uur of eerder als u direct uit uw werk komt inloop,  
19.30 maaltijd.  
Kosten: €15,00 of zoveel meer als u kunt missen voor dit goede en zo noodzakelijke 
doel. Als dit richtbedrag bezwaarlijk is, kunt u vanzelfsprekend naar draagkracht 
bijdragen.  
Bedenk dat uw komst het meest belangrijk is!  
Een maaltijd snijdt hout aan twee kanten, we ontmoeten elkaar tijdens de maaltijd. Dat 
verenigt ons en we steunen met onze bijdrage en aanwezigheid onze medemens in 
nood.  
Onze huiskok Samy en zijn kookploeg uit de Kloosterkerk staan klaar om een goede 
en voedzame maaltijd te bereiden. 
Opgave via  e-mail bij  het kerkelijk bureau:  
kerk.bureau@kloosterkerk.nl of bij Yna Visser: y.visser@kloosterkerk.nl 
 

Preek van de Leek 
zondag 20 maart, 17.00u 

Deze keer heeft Willem Jan Ausma, strafrechtadvocaat die veel stof deed opwaaien 
in zijn vakgebied, de eer om de Preek van de Leek uit te spreken. Hij staat in een 
illustere rij van sprekers zoals Mauritshuisdirecteur Martine Gosselink, dirigent Jan 
Willem de Vriend en politici zoals Hugo de Jonge, Lilian Ploumen en Jan Pronk. 
Willem Jan Ausma wil in zijn lekenpreek inzoomen op de bijbeltekst ‘Wie zonder 
zonde is, werpe de eerste steen’. Ausma heeft een geheel nieuwe visie voor de 
strafadvocatuur. 
De deuren van de Kloosterkerk gaan om 16.30 uur open, toegang vrij.  
Willem Jan Ausma vraagt u bij de collecte een ruime donatie te doen voor de 
slachtoffers in Oekraïne. 
 
De Preek van de Leek is rechtstreeks te volgen of later te bekijken via 
https://www.kloosterkerk.nl/preken/youtube-kanaal-kloosterkerk 
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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. 
 
 

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 
 

Lezing en Lunch 
Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 29 maart (let op: gewijzigde datum), in 
de wandelruimte. 
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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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 

 
 
 
 


