
 

 

ZONDAG 1 MEI 2022 
3e zondag van Pasen  - Misericordia Domini - 

Voorganger: ds. Ad van Nieuwpoort 
Ouderling: Gilbert Laurens 

Organist: Geerten van de Wetering 
Zondagskind: Lukas 

 
 

 
 
 
 
 
Bij de kinderdienst: 
Twee vrienden van Jezus vertrekken uit Jeruzalem. Ze vinden het er niet meer fijn: 
Jezus die hun grote vriend was, is gestorven. Ze gaan terug naar hun eigen dorp 
Emmaüs.  Dan ontmoeten zij onderweg iemand en nodigen hem thuis uit aan tafel. De 
mannen zien eerst niet dat het Jezus is, die met hen meeloopt. Pas als hij het brood 
breekt, herkennen ze Hem.  
Je kunt je afvragen of je altijd eerst iets moet zien voordat je weet dat het er is?  
 
 
 
 
 
 
 
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                                                        Cesar Franck 
uit: Prélude, fugue et variation               (1822-1890) 
 
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.-gemeente gaat staan- 
INTROITUS: LB 280: 1, 2, 3, 4 en 5 
Tekst :    Sytze de Vries 
Melodie: Willem Vogel 

-gemeente gaat zitten- 
GEBED OM ONTFERMING 
Na het "….zo bidden wij U"  van de voorganger antwoordt de gemeente met: 

 
 
 
V.:  God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding, 
door Jezus Christus, onze Heer.  
 

 
 

- gemeente gaat staan- 
LOFLIED: Psalm 66: 1, 3 en 7 
Tekst:      Ad den Besten en Gerrit Kamphuis 
Melodie:  Straatsburg 1545/Genève 1551 – Psalm 118 

-gemeente gaat zitten, de kinderen gaan naar hun eigen ruimten- 
 
GEBEDSGROET 
 
V: De Heer zij met u. 
G: Ook met u zij de Heer. 
 

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

G:    A         -                  -                  men. 
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GEBED 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 
 

 
 
 
SCHRIFTLEZING: Exodus 14 : 10 – 27 (vertaling: AvN) 
 
10)  De kinderen van Israël hieven hun ogen op 

en zagen dat Farao vlakbij was: 
 Zie! Egypte, opgebroken achter hen aan! 
 En ze werden zeer bevreesd. 
 De kinderen van Israël schreeuwden het uit tot JHWH. 
 
11) Ze zeiden tot Mozes: 
  Zijn er soms geen graven genoeg in Egypte, 
   dat je ons hebt meegenomen om te sterven in de woestijn? 
  Wat heb je met ons gedaan, 
  dat je ons hebt doen opgaan uit Egypte? 
 
12)  Was het niet het woord 
  dat wij tot jou hebben gesproken in Egypte, 
  toen we zeiden: 
 
   Laat ons toch! 
   laat ons maar Egypte dienen 
   want beter is het ons Egypte te dienen 
   dan te sterven in de woestijn  
13) Mozes zei tot het volk: 
  Vrees niet! 
  Stel je op en zie de bevrijding van JHWH 
  die hij jullie doen zal, vandaag nog. 
  Want zoals jullie vandaag Egypte zien 
  zo zullen jullie het niet meer zien in eeuwigheid! 
14)  JHWH zal voor jullie strijden 
  Stil dan nu, jullie! 
15) JHWH zei tot Mozes: 
  Wat schreeuw je naar mij? 
  Spreek en zeg tot de kinderen van Israël 
  dat ze moeten opbreken. 
16)  En jij, 
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  hef je staf omhoog, 
  strek je hand uit over de zee  

en splijt haar. 
  Dat de kinderen van Israël midden door de zee gaan, 
  over het droge. 
17)  En ik, 
  ik verhard het hart van Egypte  
  dat zij achter hen aankomen. 
  Ik zal mijn overwicht doen verschijnen aan Farao 
  en aan heel zijn legerschare, zijn wagens, zijn ruiters. 
18)  Erkennen zal Egypte dat ik het ben, JHWH, 
  omdat ik mijn overwicht doe verschijnen 
  aan Farao met zijn wagens en zijn ruiters. 
 
19) Toen brak op: 
 de engel Gods 
 die ging uit voor het aangezicht van Israëls legerkamp 
 en ging achter hen mee: 
 de wolkkolom trok weg van voor hun aangezicht 
 en ging achter hen staan.  
20) Zo kwam hij tussen het legerkamp van Egypte en het legerkamp van Israël. 
 de wolk was aan de ene kant duister, 
 aan de andere kant was hij licht in de nacht. 
 Zo kon de een de ander niet naderen,  
 heel die nacht niet 
 
21) Mozes strekte zijn hand uit over de zee 
 en JHWH deed zee teruggaan door een sterke oostenwind, 
 heel die nacht. 
 Hij maakte de zee tot droogland 
 en de wateren werden gespleten. 
22) De kinderen van Israël kwamen midden door de zee over het droge, 
 en de wateren waren voor hen als een muur, 
 rechts van hen en links van hen. 
23) Zij joegen hen na, die van Egypte 
 en kwamen achter hen aan. 
 alle paarden van Farao, zijn wagens en zijn ruiters,  
 tot midden in de zee. 
 
LIED: LB 645: 1,  2 en 3 
Tekst:     Willem Barnard 
Melodie: Genève 1562 – Psalm 81 
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EVANGELIELEZING: Matteus 28 : 1 – 10 (vert. AvN) 
 
1) Laat na de Sabbat 

bij het aanlichten van de eerste dag van de week, 
  kwamen Maria Magdalena en de andere Maria  

om het graf te bezien. 
 

2)  En zie: 
   er geschiedde een grote aardbeving 

want een engel van de Heer daalde neer uit de hemel,  
trad naderbij,  
wentelde de steen weg  
en ging daarop zitten. 

3)  Zijn gedaante was als een bliksem  
en zijn kleding wit als sneeuw. 

4)  De bewakers beefden van vrees voor hem 
en werden als doden. 

5)  Maar de engel antwoordde en zei tot de vrouwen: 
Vrees niet,  
want ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. 

6)   Hij is hier niet,  
want hij is opgewekt, 
zoals hij heeft gezegd. 
Kom, zie de plaats waar hij lag, 

7)   en ga snel en zeg zijn leerlingen dat hij is opgewekt uit de doden: 
En zie:  
Hij gaat jullie voor naar Galilea; 
dáár zullen jullie hem zien. 
Zie: ik heb het jullie gezegd! 

8)  Zij gingen snel weg van het graf 
met vrees en grote blijdschap 
en renden om het zijn leerlingen te verkondigen. 

9)  En zie: 
Jezus kwam hun tegemoet en zei: 

   Wees blij! 
Zij traden naderbij, grepen zijn voeten en aanbaden hem. 

10)  Toen zei Jezus tot hen: 
Vrees niet! 
Ga heen, verkondig mijn broeders 
dat ze naar Galilea moeten gaan, 

  dáár zullen zij mij zien. 
 
LIED: LB 645: 4 en 5 
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PREEK 
 
 
 
LIED: LB  630 
Tekst:     Ad den Besten 
Melodie: Melchior Vulpius – ‘Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all’ 
 
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 
 

INZAMELING VAN DE GAVEN ONDER ORGELSPEL 
 
1e collecte (rode schaal) Deze dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en 
eredienst. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
2e collecte (groene schaal)  De diaconale collecte is voor Kies! Voedselbankwinkel. 
Kies! Wil de keuzes van klanten bevorderen, in hun boodschappen en in de keuzes die 
ze maken in het leven. Klanten van Voedselbank Haaglanden die een winkelpas 
hebben ontvangen, kunnen in de voedselbankwinkel zelf hun boodschappen kiezen. Er 
is daarnaast tijd voor een gesprek met aandacht voor te maken keuzes in het leven. Bij 
dit initiatief is ook STEK betrokken. 
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 
3e collecte (paarse schaal) 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 als u hem tijdens de collecte 
gebruikt om geld over te maken op het desbetreffende bankrekeningnummer. 
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OPDRACHT VAN DE GAVEN 

 - de kinderen komen terug in de kerk - 
 

- gemeente gaat staan - 
SLOTLIED: LB 655 
Tekst : Willem Barnard 
Melodie : Frits Mehrtens 
 
ZEGEN 

 
 

- gemeente gaat zitten - 
 
 
ORGELSPEL:  
Heut' triumphiret Gottes Sohn (BWV 630)            Johann Sebastian Bach 
Uit: Orgelbüchlein                                                      (1685 - 1750) 
 
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. 
 
Na afloop van de dienst bent u hartelijk welkom in de Wandelruimte voor een 
kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er limonade en natuurlijk is er ook water. 
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AGENDA 
 

dinsdag 3 mei 
 
woensdag 4 mei 
 
 
 
donderdag 5 mei 
 
 
 
zondag 8 mei 
 

08.30 u 
 
12.45 u 
 
 
 
20.15 u 
 
 
 
10.00 u 
 

Stilte-uurtje 
 
Pauzeconcert door Robbert Muuse 
(bariton) en Micha van Weers (piano) (zie 
toelichting) 
 
Lezing van Kathleen Ferrier over 'Vrijheid 
en de macht van zachte krachten' (zie 
toelichting) 
 
ds.Marja Flipse 
 

 

Op zondagmiddag 8 mei is er geen Evensong. 
 
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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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) klonk 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 5 mei, Bevrijdingsdag, houdt Kathleen Ferrier een lezing in de Kloosterkerk over 
'Vrijheid en de macht van zachte krachten', geïnspireerd door de woorden van 
Henriëtte Roland Holst. Haar vraag is: Hoe kijken wij tegen de Oekraïnecrisis en de 
coronacrisis en alles wat daarmee voor ons duidelijk wordt, aan? Wat leren wij ervan, 
wat doen wij ermee en wat betekent dit voor de manier, waarop wij naar de toekomst 
kijken en voor de wijze waarop wij vrijheid waarderen en bereid en in staat zijn haar 
te verdedigen. 
Urgente vragen, die zij wil beantwoorden vanuit het perspectief als voorzitter van de 
Nederlandse UNESCO Commissie en ook vanuit haar ervaringen als voormalig 
Tweede Kamerlid en vrouw van Surinaamse afkomst, die heeft gewoond en gewerkt 
in Chili, Brazilië en Hongkong. 
 
Plaats: Kloosterkerk, Lange Voorhout 4 te Den Haag 
Tijd: 5 mei 2022 om 20.15 uur 
Entree: € 5 per persoon 
Na de lezing zal een glas wijn worden geschonken. 
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Twee premières in de Kloosterkerk  
Op 20 en 21 mei presenteert Podium21 in samenwerking met twee festivals twee 
bijzondere premières in de Kloosterkerk. Vrijdagavond 20 mei om 21.00u beleeft een 
nieuw werk van de jonge componist Thomas van Dun zijn première. Van Dun schreef 
zijn nieuwe compositie Light Mass voor festival Dag in de Branding. De uitvoering 
wordt verzorgd door Ensemble Klang, organist Geerten van de Wetering en visual 
artist Frouke ten Velden. Zij zal visuele projecties op het plafond van de kerk 
projecteren, waar het publiek liggend op bedden naar zal kijken. Muziek, licht en 
projecties zullen het publiek in een spectaculaire totaalbeleving onderdompelen. 
 
Zaterdagochtend 21 mei vindt er om 11.30u een concert plaats in het kader van het 
festival Blazen aan het Spui. Organist Geerten van de Wetering en het Syrène 
Saxofoonkwartet bieden een avontuurlijk programma met muziek van Bach, Franck 
en componist Rob Goorhuis. Van Goorhuis zal een recent geschreven werk voor 
orgel en saxofoonkwartet de Nederlandse première beleven. Meer info over de 
concerten en kaartverkoop via www.podium21.nl. Voor het concert op 20 mei is maar 
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar 
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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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