
 

 

ZONDAG 17 APRIL 2022 
- PASEN - 

Dienst van Schrift en Tafel 
Voorganger: ds. Marja Flipse 

Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink 
Diaken: Veronica de Lange 

Zondagskind: Eline 
Organist: Geerten van de Wetering 

Kloosterkerkkoor  
m.m.v. Ensemble RO Brass 

David Pérez Sánchez -trompet 
Robert-Jan Hoffman - trpmpet 

Mirjam Steinmann - hoorn 
Anton van Houten - trombone 

Elias Gustafsson - tuba 
Stephen Eelhart -pauken 
o.l.v. Daniël Rouwkema 

 
Bij de dienst: 
Het is Pasen, de dag waarop de donkerste week van het jaar blijkt uit te monden in een 
stralende morgen. We vieren het met feestelijke muziek en met het avondmaal, wat 
geen laatste avondmaal blijft, maar een altijd nieuwe ontmoeting wordt met de 
levende en met elkaar. Om ons er steeds weer aan te herinneren dat we hem niet onder 
de doden moeten zoeken. 
 
 
Bij de kinderdiensten: 
Paaseitjes? Die zijn voor amateurs. Bij een groot feest als Pasen hoort een mega-ei! 
Dat gaan we vandaag maken. Want de opstanding van Jezus uit de dood mag groots 
gevierd worden. 
 
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: 
Prélude                                                                               Camille Saint-Saëns 
Uit: Préludes et fugues op. 99 (no. 3)                                (1835 - 1921) 
 
 
BEGROETING 

- de kaarsen worden aangestoken - 
STILTE 

-gemeente gaat staan 
 
INTROÏTUS: LB 624 
Tekst :    Lyra Davidica 1708 – ‘Jesus Christ is risen today’ 
Melodie: Londen 1708, later gewijzigd 
 

 -gemeente gaat zitten, de kinderen komen naar voren - 
 
VERHAAL VOOR DE KINDEREN 
 

-gemeente gaat staan- 
LOFLIED: LB 642:: 1, 7 en 8 
Tekst:     Novalis – ‘Ich sag es jedem, dass er lebt’ 
Melodie: Johann Crüger – ‘Nun danket all und bringet Ehr’ 
 

-de kinderen gaan naar hun eigen dienst, de gemeente gaat zitten- 
GEBEDSGROET 

 
GEBED VAN DE PAASMORGEN 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 
 
EERSTE SCHRIFTLEZING: Kolossenzen 3:1-4 
 
LIED: LB 637 
Tekst:     André Troost 
Melodie: Martin Sieveking – ‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem’ 
 

 V:  De    Heer     zij     met      u 

G: Ook  met  u   zij  de       Heer 

G:     A   -    -    -    -   -   --   -    -            men. 
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TWEEDE SCHRIFTLEZING: Lukas 24: 1-12 
 
 
KOOR: 
Most glorious Lord of life                           John Rutter  (* 1945) 
Most glorious Lord of life, that on this day 
Didst make thy triumph over death and sin, 
And having harrow’d hell, didst bring away 
Captivity thence captive, us to win. 
 
This joyous day, dear Lord, with joy begin, 
And grant that we for whom thou diddest die, 
Being with thy dear blood clean wash’d from sin, 
May live for ever in felicity. 
 
And that thy love we weighing worthily, 
May likewise love thee for the same again; 
And for Thy sake, that all like dear didst buy, 
With love may one another entertain. 
 
So let us love, dear love, like as we ought; 
Love is the lesson which the Lord us taught. 
 
The day of resurrection! Earth, tell it out abroad; 
The Passover of gladness, the Passover of God. 
From death to life eternal, from earth unto the sky, 
Our Christ hath brought us over, with hymns of victory. Amen. 
 

Edmund Spenser, 1595 
John of Damascus (675–749), 

 
Dit is de dag, roemrijke Heer die leeft, 
waarop de wereld ziet wat U vermag. 
Wij vieren dat U overwonnen heeft. 
Plant in de hel uw overwinnaarsvlag. 
 
Wij zingen deze vreugdevolle dag 
dat U ons van zinloosheid hebt bevrijd. 
De dood is weerloos tegen uw gezag; 
wij mogen met U leven voor altijd. 
 
Zo staan wij hand in hand bij U in ‘t krijt 
die allen even kostbaar zijn voor U. 
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Leer ons in onze onvolkomenheid 
elkaar te dienen in het hier en nu. 
 
De liefde van uw lijden en uw pijn 
is wat wij nu elkaar verschuldigd zijn. 
Vandaag mogen wij zingen van uw verrijzenis: 
uw gang door dood naar leven die ook de onze is. 
Richt onze blik naar boven waar U bent voorgegaan. 
De toekomst staat wijd open: de liefde krijgt ruim baan! Amen. 

Vertaling MF 
 
PREEK 
 
LIED: Heden gaat de hemel open 
Tekst:            André Troost 
Melodie:        Henry Smart 
Arrangement: Daniël Rouwkema 
 
INZAMELING VAN DE GAVEN ONDER ORGELSPEL 
1e collecte (rode zak) dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst. 
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
2e collecte (groene zak) diaconale collecte is voor de Soepbus. 
De Soepbus in Den Haag is er voor iedereen die op straat leeft, honger heeft en 
misschien een praatje wil. Daarom staat de bus 7 dagen per week van 18.45 tot 19.30 
uur bij het Centraal station in Den Haag. U kunt er terecht voor boterhammen, soep, 
koffie/thee en fruit. Voor vrouwen zijn er gratis menstruatieproducten te krijgen. In de 
winter kunt u er vaak ook terecht voor een warme sjaal of muts.  
NL89 INGB 0002 8471 14 
De deurcollecte (paarse zak) dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan 
het monument Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB000005857 
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. 
 
 

-de kinderen komen terug in de dienst om het Avondmaal mee te vieren-  
 
 
OPDRACHT VAN DE GAVEN 
 
GEBEDSINTENTIES 

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

 
TAFELGEBED 
 
Koor: 
Sanctus, en Benedictus                                          Herbert Sumsion  (1899-1995) 
                                                                                Bewerking Daniël Rouwkema 
Heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. Amen. 
 
Gezegend is Hij die komt, in de naam van de Heer. 
Hosanna in de hoge. 
 
VERVOLG TAFELGEBED 
 
 
INSTELLINGSWOORDEN 
 
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  

G:        A   -    -    -    -    -    -    -            men. 

V    Ver  -    heft       uw     har- ten 

   G: wij    zijn   met   ons  hart bij      de      Heer 

 V :la   -  ten    wij     lo  -  ven  de     Heer    on  -  ze         God 

 G    Wij       lo -  ven en   prij -  zen  zijn    Naam. 
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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 
 
Koor: 
Agnus dei 
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt, ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt, ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt, geef ons Uw vrede. 
NODIGING 
Na de woorden: “Komt nu want alle dingen zijn gereed,” komen de uitdelers naar 
voren om samen te communiceren. Als zij hun plaatsen met brood en wijn hebben 
ingenomen, wordt iedereen uitgenodigd. 
 
COMMUNIE  
§ Men volge de aanwijzingen van de nodigers die rij voor rij de kerkgangers 

uitnodigen. 
§ U wordt verzocht zelf het brood van de schaal af te pakken. 
§ Voor wie de voorkeur geeft aan  druivensap boven wijn, zijn er bekertjes 

druivensap. 
§ bij de uitdeelpunten op ieder blad een aantal bekertjes met druivensap. Daarbij 

ligt een kaartje om verwarring te voorkomen. 
§ Wie de voorkeur geeft aan het wijn drinken uit  de grote beker, mag dat doen. 

 
 

MUZIEK TIJDENS DE COMMUNIE  
Koor en ensemble 
 
LB 618: 1, 6 en 7 
Tekst:     Martin Luther – ‘Christ lag in Todesbanden’ 
Melodie:Wittenberg 1524 
Koorzetting: Johann Sebastian Bach 
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LOFPRIJZING 

 
 
SLOTLIED (staande gezongen): GvL 532 
Tekst:     ‘A toi la gloire’, J.W.Schulte Nordholt 
Melodie: G.F. Händel 
 
 
ZEGEN 

 
 
 
ORGELSPEL:  
Fugue                                                                                  Camille Saint-Saëns 
Uit: Préludes et fugues op. 99 (no. 3)                            
 
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 
 
De boeketjes die aan de banken hangen mag u aan het einde van de dienst 
meenemen en uitdelen aan wie u wilt. 
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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 

 
AGENDA 
 
dinsdag 19 april 
 
 
woensdag  20 april 
 
 
 
zondag 24 april 
 

08.30u 
 
 
12.45u  
 
 
 
10.30u 

Stilte-uurtje 
 
 
Pauzeconcert door Leo Smit ensemble: 
Eleonore Pameijer, fluit en Tobias 
Borsboom,  piano. ( zie toelichting) 
 
ds. Rienk Lanooy, dienst met cantate, ‘Wir 
danken dir Gott, wir danken dir’ (BWV 29) 

 
 
 

Mini-serie Verboden muziek 
De pauzeconcerten op de woensdagen 20 april en 4 mei (12.45 – 13.15u) staan in het 
teken van “Verboden Muziek”: muziek die tijdens de Tweede Wereldoorlog niet 
werd getolereerd in Nederland.  
Tijdens het eerste concert (20 april) klinkt er Nederlandse muziek uit de tijd van de 
Tweede Wereldoorlog, gespeeld door het Leo Smit Ensemble. Dit ensemble 
specialiseert zich al 25 jaar in dit repertoire. Op woensdag 4 mei verzorgen Robbert 
Muuse (bariton) en Micha van Weers (piano) een liedrecital met als thema 
'Verschwiegene Lieder', waarin een mix van muziekstijlen van 'entartete' 
componisten klinkt. De concerten zijn gratis toegankelijk, er is een collecte bij 
uitgang. Voor meer informatie, zie www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl   
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Lezing en Lunch 
Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 26 april, in de wandelruimte. 
Jurjen Zeilstra neemt ons mee in de wereld van Dostojewski, schrijver van oa. 'De 
Gebroeders Karamazov'. 
Voor ons is het soms moeilijk te onderscheiden dat de religie bij Dostojewki niet 
typisch Russisch is. Maar als je er op let, dan zie je het. 'Ga de wereld in, want je hebt 
een grote taak: 'Christus zal met je zijn,...zoek in het lijden het geluk'. 
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. 
 

 

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 


