
 

 

ZONDAG 15  MEI 2022 
-5e  zondag van Pasen - ‘Cantate’  

Dienst van Schrift en Tafel 
Voorganger: ds. Rienk Lanooy 

Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink 
Diaken: Jan van Sloten 

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

Zondagskind: Willem 
 

 
Bij de dienst: 
Op zondag 'Cantate' – 'Zingt' wordt er gezongen. Dat kan niet anders. Juist voor deze 
zondag schreef Willem Barnard het lied 'Zing voor de Heer een nieuw gezang'. Het 
staat vol met bijbelse beelden, niet in het minst van het oerverhaal van de uittocht uit 
Egypte over de weg naar de vrijheid, die altijd weer opnieuw begaanbaar moet worden 
gemaakt. Daarbij kan de Geest niet ontbreken en daarover gaat de tweede tekst uit 
evangelie naar Johannes: Jezus moet gaan, zodat de Geest speelruimte vindt om de weg 
te wijzen. Alle reden om te zingen op deze zondag 'Cantate'. 
 
 
Bij de kinderdiensten: 
Het tweede Godly Play-verhaal in onze serie over de elementen aarde, water, wind en 
vuur staat in het teken van water. Water is een bron van leven, maar het kan ook 
gevaarlijk zijn. Je kunt er ook te veel van hebben, en dan gebeuren er vervelende 
dingen! Waar denk jij aan als je een regenboog ziet?  
Vandaag is er voor (groot-)ouders en begeleiders gelegenheid om na de dienst rond te 
kijken in de Godly Play-ruimte en kennis te maken met de methode en de materialen. 
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. 
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ORGELSPEL: Improvisatie 
 
 
BEGROETING 
 
STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 
BEMOEDIGING 

 
 

-gemeente gaat staan- 
 
Koor: Antifoon: Juich de Heer toe, heel de aarde, juich en jubel, zing het uit! 
 
 
INTROÏTUS: Psalm 98 
Tekst:     Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit 
Melodie: Straatsburg 1545/Genève 1551 – Psalm 11 
 
 
Koor: herhaling antifoon 
 

-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.  

      Heer  ont-ferm  u,   Chris - tus  ont-ferm u, Heer ont  - ferm  u 
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- gemeente gaat staan - 
LOFLIED: LB 304 
Tekst:     Henk Jongerius 
Melodie: Johann Crüger – ‘Lobet den Herren alle, die ihn ehren’ 
 

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

 
 
GEBED 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 
 

 
 
 
SCHRIFTLEZINGEN:  Nehemia 9,9-17 en Johannes 16,5-16 
 
LIED: LB 655 
Tekst : Willem Barnard 
Melodie : Frits Mehrtens 
Koorzetting: Daniël Rouwkema 
 
PREEK 
 
 
AVONDMAALSLIED: LB 377 
Tekst:     Charlotte Elliott – ‘Just as I am’ 
Melodie: Arthur Henry Brown 
 
 
 

G:    A         -                  -                  men. 

 V:   De    Heer    zij   met      u 

G:  Ook  met  u    zij   de    Heer 

G:      A   -    -    -    -    -    -   -   -   -      men. 
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INZAMELING VAN DE GAVEN 
De eerste collecte (rode zak) dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en 
eredienst. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
 
De tweede collecte (groene zak) De Diaconale collecte is bestemd voor het 
Wereldhuis, dit is een plek in Den Haag waar mensen zonder verblijfsvergunning 
terecht kunnen, voor steun en advies of om elkaar te ontmoeten. De mensen die er 
komen hebben allemaal hun eigen verhaal en reden om in Nederland te zijn. Het huis 
helpt ze deze rechten te benutten, biedt een luisterend oor en een moment van rust. 
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 om uw gaven over te maken op het 
desbetreffende bankrekeningnummer. 
 
TIJDENS DE COLLECTE: 
Cantate Domino (pour choeur et deux orgues)     Théodore Dubois (1837-1924) 
 
Cantate Domino canticum novum: Quia mirabilia fecit. Jubilate Deo, omnis terra: 
cantate et exultate et psallite; Psallite Domino in cithara, et voce psalmi; in tubis 
ductilibus, et vocae tubae cornae. 
Jubilate in conspectu Regis Domini: Moveatur mare et plenitudo ejus, Orbis terrarum 
et qui habitant in eo. 
Zing voor de Heer een nieuw lied, want Hij  heeft wonderen verricht. 
Juich voor God gij ganse  aarde: Zing, juich en laat uw lied weerklinken 
Psalmzing voor de Heer met citer, bazuin en hoorngeschal. 
Juich als de Heer, uw koning, verschijnt. Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft, 
laat juichen de wereld met haar bewoners. 
 
OPDRACHT VAN DE GAVEN 
 
GEBEDSINTENTIES 

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

 
 

-gemeente blijft geknield of zitten- 
DANKZEGGING 

G:   A   -    -    -    -    -    -   -   -   -    -   -men 
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GEZONGEN TAFELGEBED uit de Didachè 
koor:  
Wij zegenen U, Vader, vanwege de heilige wijnstok David, Uw knecht, waaraan Gij 
ons deel hebt gegeven door Jezus, Uw dienaar:  
allen:  
 

  

            U        zij      de    heer – lijk - heid    in      al  -   le      eeu  - wen 

          want    U       is        de    heer – lijk  - heid   en       de  kracht,  

          door     Je  -     zus     Mes  -  si    -     as,  
    

            in     al  -  le    eeu - wen  der    eeu  -  wen! 

 
koor:  
Wij zegenen U, Vader, vanwege het leven en de kennis waaraan Gij ons deel hebt 
gegeven door Jezus, uw dienaar: 
allen:  
 

  

            U        zij      de    heer – lijk - heid    in      al  -   le      eeu  - wen 

          want    U       is        de    heer – lijk  - heid   en       de  kracht,  

          door     Je  -     zus     Mes  -  si    -     as,  
    

            in     al  -  le    eeu - wen  der    eeu  -  wen! 

 
 
koor: 
Zoals dit brood dat wij breken, verstrooid was over de bergen en werd samen gebracht 
en één is geworden, breng zó Uw gemeente bijeen in Uw Rijk, van de einden der 
aarde. 
allen: 
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          want    U       is        de    heer – lijk  - heid   en       de  kracht,  

          door     Je  -     zus     Mes  -  si    -     as,  
    

            in     al  -  le    eeu - wen  der    eeu  -  wen!  
INSTELLINGSWOORDEN 
allen: 

 

  

          aan    U       is        de    heer – lijk  - heid   en       de  kracht,  

          door     Je  -     zus     Mes  -  si    -     as,  
    

            in     al  -  le    eeu - wen  der    eeu  -  wen!  
 

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,” delen de uitdelers al lopend 
brood en wijn. Als zij hun plaatsen met brood en wijn hebben ingenomen, wordt 
iedereen uitgenodigd.' 
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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. 
TIJDENS DE COMMUNIE ZINGT HET KOOR: 
O Sacrum Convivium                                                    Kevin Allen (*1959) 

          Tekst: Thomas van Aquino ( 1225-1274) 
O sacrum convivium  in quo Christus sumitur,  
recolitur memoria passionis ejus, mens impletur,  
gratia et futurae gloriae nobis pignus datur.                       
O heilig gastmaal  waar Christus genuttigd wordt;   
waar zijn lijden herdacht wordt,   
waar de ziel met genade wordt gevuld.   
en ons het onderpand voor toekomstige   
heerlijkheid gegeven wordt.   

 Vertaling: Eduard van Hengel 
 
LOFPRIJZING: 

 
 
SLOTLIED:  (staande gezongen ) LB 654: 1, 2 en 6 
Tekst:     Ad den Besten 
Melodie: Neurenberg 1523 – ‘Nun freut euch, lieben Christen gmein’ 
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ZEGEN 

 
 
 
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? 
 
 
ORGELSPEL: Toccata (1936)                                  Marius Monnikendam 
                                                                                   (1896 - 1977) 
 
 

------------------ 
 
 
Wilt u a.u.b. deze liturgie mee (naar huis) nemen. 
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 hem bellen of een e-mail sturen: telefoon: 070-3244779 of 
e-mail: lanooy@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. 
 
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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AGENDA 
 
dinsdag 17 mei 
 
 
woensdag 18 mei 
 
 
 
 
 
vrijdag 20 mei 
 
 
 
zaterdag 21 mei 
 
 
 
zondag 22 mei 
 
vrijdag 27 mei 
 
 
 
 
 
 

08.30 u 
20.00  u 
 
12.45 u 
 
 
 
20.15 u 
 
21.00 u 
en 
22.30 u  
 
11.30 u 
 
 
 
10.00 u 
 
16.00 u 
 

Stilte-uurtje 
‘Geloven in duurzaamheid’ ( zie toelichting) 
 
Pauzeconcert: Eindexamenstudenten master 
cello (Koninklijk Conservatorium) o.l.v. 
Lucia Swarts 
 
ABC van de christelijke traditie 
 
Light Mass voor ensemble, orgel en 
lichtprojecties   
 
 
Ochtendconcert: Bach, Franck en Goorhuis 
voor orgel en saxofoonkwartet  (zie 
toelichting) 
 
Ds. Mirjam Elbers  
 
Opening tentoonstelling 'Silentium' in de 
Kloosterkerk 
 

 
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 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 
 
 
Concert Orgel & Saxofoonkwartet (Festival Blazen aan het Spui)  
Zaterdag 21 mei om 11.30u presenteert Podium21 in samenwerking met festival Blazen aan 
het Spui een bijzonder ochtendconcert. Organist Geerten van de Wetering en het Syrène 
Saxofoonkwartet bieden een avontuurlijk programma met muziek van Bach, Franck, 
Sweelinck en componist Rob Goorhuis. Van Goorhuis zal een recent geschreven werk voor 
orgel en saxofoonkwartet de Nederlandse première beleven. Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.podium21.nl De kaarten voor het concert Light Mass op vrijdagavond 20 mei zijn 
(vrijwel) uitverkocht. 
 
 
 
 
Minikerkdienst voor de kleinsten 
Op zondag 29 mei vindt in de Kloosterkerk, voorafgaand aan de cantatedienst, een 
minikerkdienst plaats. Een kerkdienst speciaal voor de kleinste kinderen (0-6 jaar) waarin 
elementen uit de 'gewone' kerkdienst vertaald zijn naar hun beleving. We branden de kaars, er 
wordt gebeden, gezongen en we staan stil bij een Bijbelverhaal, dit keer het verhaal over het 
kleine mosterdzaadje.  
 
Alle kinderen van 0-6 jaar en hun ouders, opa's en oma's zijn welkom.  
De minikerkdienst vindt plaats in de koorzaal van de Kloosterkerk. Aanvang is 9.30u en de 
dienst duurt een half uur. Aansluitend kan de cantatedienst bezocht worden: voor de kinderen 
is er crèche (0-4jaar) of een kinderdienst.  
Graag tot de 29e!  
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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 


