
 

 

ZONDAG 8 MEI 2022 
- 4e zondag van Pasen ‘Jubilate’- 

Voorganger: ds. Marja Flipse 
Ouderling: Astrid Poot 
Zondagskind: Saphira 

Organist: Kees van Eersel 
 
 

 
 
Bij de dienst: 
Op zondag Jubilate wordt er - uiteraard - gejubeld. Een goed kerklied spreekt een 
universele taal die zonder omwegen het hart binnenkomt en geen uitleg behoeft. Toch 
is het houden van 'Liedpredigten', preken waarin niet een bijbeltekst maar een liedtekst 
(en -melodie) centraal staat, een waardevolle traditie. Net zoals in bijbelteksten 
schuilen er ook in liedteksten allerlei verborgen schatten die met wat gerichte aandacht 
aan het licht komen. Zo kunnen we, in de woorden van Paulus, zingen met onze geest, 
maar ook met ons verstand. Vandaag staat het lied 'De aarde is vervuld van 
goedertierenheid' van Willem Barnard en Frits Mehrtens centraal. 
 
Bij de kinderdienst: 
De komende weken kunnen de kinderen genieten van een serie Godly Play-verhalen 
over de elementen aarde, water, wind en vuur. Dit zijn niet alleen verhalen om naar te 
luisteren; je kunt ze zien, aanraken en beleven. We leven toe naar Pinksteren, het feest 
van het vuur van de Geest. Vandaag beginnen we helemaal bij de basis met de 
schepping van de aarde. Zomaar voor niets krijgen we een hele reeks kadootjes: alles 
wat bestaat. Hoe is het voor jou om op zo’n goede aarde te wonen? 
De kinderen blijven tot het einde van de dienst in hun eigen ruimte. 
 
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. 



- 3 - 

 

ORGELSPEL:  
'Lof zij de Heer' (Gezang 868)    Kees van Eersel 
 
BEGROETING 
 
STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 
BEMOEDIGING 

 
 

-gemeente gaat staan- 
INTROÏTUS: LB 148: 1, 4 en 6 
Tekst: Willem Barnard 
Melodie: Genève 1562 

-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: LB 652 
Tekst: Willem Barnard 
Melodie: Frits Mehrtens 

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

G:    A         -                  -                  men. 
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-gemeente gaat zitten,  kinderen komen naar voren- 
 
MOMENT MET DE KINDEREN 
 
GEBEDSGROET 

 
 
GEBED 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 
 

 
 
 
SCHRIFTLEZING: Jesaja 40: 26-31 
 
LIED: LB 648 
Tekst : André Troost  
Melodie : Willem Vogel 
 
 
SCHRIFTLEZING: Johannes 16:12-22 
 
 
LIED: LB 650: 1, 2, 3, 4, 5 (orgelvers), 6 en 7 
Tekst: Willem Barnard 
Melodie: Frits Mehrtens 
 
 
 
PREEK 
 
 
ORGELSPEL: 
'Wer nun den lieben Gott lässt walten' (BWV 691)   J.S. Bach 
        (1685-1750) 
 

 V:   De    Heer    zij   met      u 

G:  Ook  met  u    zij   de    Heer 

G:      A   -    -    -    -    -    -   -   -   -      men. 
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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 zak) Deze dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en 
eredienst. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
 
2e collecte (groene zak) Diaconale collecte is bestemd voor het maatjesproject: Blijf 
je nog even? In dit project, een samenwerking tussen Stek en Cardia (Christelijke 
zorgorganisatie in Den Haag en omstreken) wordt een oudere gekoppeld aan een 
vrijwilliger, die hem of haar gedurende een jaar geregeld bezoekt. Tijdens die 
bezoeken is er tijd om te praten over de vragen en gedachten die de oudere 
bezighouden. Over thema's die naar boven komen als je ouder wordt. 
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 
 
Uitgangscollecte: 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. 
 
OPDRACHT VAN DE GAVEN 

-gemeente gaat staan- 
 
SLOTLIED: LB 977: 1, 5 en 6 
Tekst: Paul Gerhardt – ‘Geh aus, mein Herz, und suche Freud’ 
Melodie: Wittenberg 1560 – ‘Heut singt die liebe Christenheit’ 
Vertaling: Ad den Besten 
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ZEGEN 
 

 
 
 
ORGELSPEL:  
'Lobe den Herren' Opus 67 nr. 24     Max Reger 

(1873-1916) 
 
Na de zegen kan wie naar het orgelspel wil luisteren weer plaatsnemen. Als u liever 
naar de wandelruimte of naar buiten gaat, houdt u dan rekening met het luisterplezier 
van de anderen? 
 
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 en desgewenst downloaden 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 
 
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. 
 
 
AGENDA 
dinsdag 10 mei 
 
donderdag 12 mei 

 
 
 

zondag 15 mei  
 

08.30u 
 
20.00u 
 
 
 
10.00u 
 
 
 

Stilte-uurtje 
 
Thema avond ‘Geloven in Duurzaamheid’ 
Spreker: Prof.dr. B.J. Lietaert  Peerbolte 
(zie toelichting) 
 
ds. Rienk Lanooy, dienst van Schrift en 
Tafel, m.m.v. het Kloosterkerkkoor 
o.l.v.Daniël Rouwkema 
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Op drie avonden in mei en juni laten we ons inspireren door sprekers over ‘Geloven 
in Duurzaamheid’. Kom luisteren en discussieer mee! 
 
Wil je meedenken met de eerste stap: het op te stellen projectplan voor een duurzame 
Kloosterkerk? Meld je dan bij Rienk Lanooy! lanooy@kloosterkerk.nl 
 
Donderdag 12 mei: Duurzaamheid en religie 
Prof.dr. B.J. Lietaert  Peerbolte, lid van de Kloosterkerk en hoogleraar Nieuwe 
Testament en vroeg Christendom aan de Vrije Universiteit Amsterdam 
 
Dinsdag 17 mei: Wat kan de Kloosterkerk leren van de groene Haagse Dominicus 
Kerk? 
Prof.dr. J. B. Opschoor, voormalig rector van het Institute of Social Studies in Den 
Haag en hoogleraar milieu-economie aan de VU Amsterdam; adviseur van de 
werkgroep Groene Dominicus in Den Haag. 
 
Donderdag 2 juni: Van het Hilton naar de hangmat: hoe redden we het regenwoud? 
M.M Goote, lid van de Kloosterkerk en directeur van een filantropische stichting die 
natuurherstel in Afrika en Zuid-Amerika ondersteunt. 
 
Aanvang 20.00 uur 
 
 
 
Zondag 15 mei na de dienst kunt u kennis maken met Godly Play. Nieuwsgierig wat 
de kinderen zien horen en ervaren tijdens de cyclus De Elementen? 
Na de dienst kunt u uw kinderen ophalen en kunt u zelf rondkijken in onze ruimte. 
De koffie staat klaar 
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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.  
 
Light Mass voor ensemble, orgel en lichtprojecties  
Vrijdagavond 20 mei (21.00 en 22.30u) 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!  
 
Bach, Franck en Goorhuis voor orgel en saxofoonkwartet  
Zaterdagochtend 21 mei vindt er om 11.30u een ochtendconcert plaats in het kader 
van 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.  
 
Kaartverkoop  
Meer info over de concerten en kaartverkoop via www.podium21.nl.  
LET OP: De uitvoering op vrijdagavond 20 mei om 21.00u is uitverkocht, voor de 
uitvoering om 22.30u zijn nog een beperkt aantal kaarten te koop. 
 
 
 
 
 
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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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 
 
 
 

 


