
 

 

ZONDAG 22 MEI 2022 
6e zondag van Pasen -‘Rogate’- 
Voorganger: ds. Mirjam Elbers 

Ouderling: Yna Visser 
Organist: Geerten van de Wetering 

Zondagskind: Stef 
 
 

 
 
 
 
 
Bij de kinderdienst: 
In onze Godly Play-cyclus over de elementen zijn we onderweg naar Pinksteren, het 
meest vurige feest van het jaar. Het element dat in het verhaal van vandaag centraal 
staat is de wind. De leerlingen van Jezus hebben veel meegemaakt samen met Jezus, 
maar op een gegeven moment zien ze hem niet meer. De wind kun je ook niet zien, 
maar je kunt hem wel voelen. En wind kan enorm krachtig zijn. Zo krachtig dat hij een 
toren omver kan blazen.  Wie weet kun je ook nu nog voelen dat Jezus er is. Voel jij 
het? 
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: Thema + Variatie I t/m IV                                 Hendrik Andriessen 
Uit: Sonata da Chiesa (1927)                                                      (1892 - 1981) 
 
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: Psalm 66: 1, 6 en 7 
Tekst: Ad den Besten en Gerrit Kamphuis 
Melodie: Straatsburg 1545/Genève 1551 – Psalm 118 
 
 

-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 283 
Tekst:     Sytze de Vries 
Melodie: Broedergemeente ca. 1735 – ‘Glück zu, Creutz, von gantzem Herzen’  
 

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

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

G:    A         -                  -                  men. 
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V: De Heer zij met u. 
G: Ook met u zij de Heer. 
 
GEBED 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 
 
 
SCHRIFTLEZING: Exodus 32: 1-20 
 
1 Toen het volk zag dat Mozes talmde om af te dalen van de berg 
verzamelde het volk zich bij Aäron 
en zij zeiden tot hem: 
‘Sta op, maak voor ons goden die voor ons uit gaan 
voor ons aangezicht.   
Want die Mozes, 
die man die ons heeft doen opgaan uit het land Egypte,   
wij weten niet wat er van hem is geworden.’  
2  En Aäron zei tot hen: 
 ‘Ruk de gouden oorringen af 
 die zijn in de oren van jullie vrouwen, van jullie zonen 
 en van jullie dochters 
 en doe die tot mij komen.’ 
3 En ze rukten ze af, heel het volk,  
 de gouden ringen die in hun oren waren, 
 en ze deden ze tot Aäron komen. 
4 Hij nam ze uit hun hand 
 en hij vormde ze met een stift. 
 Hij maakte ze tot een gegoten (stier)kalf 
 en ze zeiden:   
 ‘Deze zijn jouw goden, Israel, 
 die jou hebben doen opgaan uit het land Egypte.’ 
5  Toen Aäron [dat] zag, bouwde hij een altaar voor zijn aangezicht.  
 Aäron riep en zei: 
 ‘Morgen is er een feest voor JHWH!’ 
6 Zij stonden de volgende morgen vroeg op 
 en ze deden brandoffers opgaan, 
 en ze brachten dankoffers.   
 Het volk zat neer om te eten en te drinken 
 en ze stonden op om vreugde te bedrijven. 
7 JHWH sprak tot Mozes: 

G:      A   -    -    -    -    -    -   -   -   -      men. 
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 ‘Ga, daal af, want jouw volk heeft het verbruid 
 [het volk] dat jij hebt doen opgaan uit het land Egypte. 
8 Ze zijn haastig afgeweken van de weg 
 die ik hun opgedragen had. 
 Ze hebben voor zichzelf een gegoten (stier)kalf gemaakt 
 en ze bogen zich daarvoor neer en ze brachten er offers aan 
 en ze zeiden: 
 “Deze zijn jouw goden, Israël 
 die jou hebben doen opgaan uit het land Egypte.” 
9 JHWH sprak tot Mozes: 
 ‘Gezien heb ik dit volk 
 en zie, een halsstarrig volk is het. 
 Daarom, laat mij begaan, 
 en mijn toorn zal ontbranden tegen hen 
 en ik zal ze verteren 
 en ik zal jou maken tot een grote natie.’ 
11 Toen maakte Mozes het aangezicht van JHWH, zijn god, zacht. 
 Hij zei: 
 ‘Waarom, Heer, zou uw toorn tegen uw volk ontbranden, 
 dat Gij hebt uitgeleid uit het land Egypte 
  met grote kracht en sterke hand? 
 Waarom zou Egypte zeggen:   
 “In een boze bui heeft hij hen uitgeleid 
 om hen te doden in de bergen,   
 om hen tot een einde te brengen,  
 weg van het aangezicht van de aardbodem?”    
 Keer om van uw brandende toorn, 
 heb toch berouw van het kwaad jegens uw volk. 
13 Gedenk Abraham, Izaäk en Israël uw knecht 
 voor wie Gij bij Uzelf gezworen hebt 
 tot wie Gij gesproken hebt:  
 “Ik zal jullie nageslacht talrijk maken 
 als de sterren van de hemel 
 en heel dit land waarvan ik heb gesproken 
 zal ik aan jullie nageslacht geven 
 en zij zullen het beërven voor altijd.”’ 
14 Toen kreeg JHWH berouw van het kwaad 
 dat hij gezegd had te zullen doen aan zijn volk. 
 
15 Mozes wendde zich en daalde af van de berg 
 met twee tafelen van het getuigenis in zijn hand. 
 De tafelen waren beschreven op hun twee zijden. 
 Op deze zijde en op de andere zijde waren zij beschreven. 
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 De tafelen, zij waren de werken van God. 
 En het handschrift: dat was het handschrift van God, 
 gegrift in de tafelen. 
 17 Toen hoorde Jozua het geluid van het volk met zijn gejuich 
 en hij zei tot Mozes: 
 ‘Het geluid van strijd is in het kamp!’ 
 Maar hij zei: 
 ‘Er is geen geluid van overwinningsgezang 
 en er is geen geluid van nederlaag-gezang 
 maar [alleen] geluid van zingen hoor ik.’ 
19 En het geschiedde toen hij het kamp genaderd was 
 dat hij het stierkalf zag en de reidansen. 
 De toorn van Mozes ontbrandde 
 en hij wierp de tafelen uit zijn handen 
 en hij verbrijzelde die onder aan de berg. 
20 Hij nam het stierkalf dat zij gemaakt hadden 
 en hij verbrandde het met vuur 
 en hij vermaalde het totdat het stof was. 
 Hij strooide het uit over het aangezicht van de wateren 
 en hij liet het de zonen van Israël drinken. 
 
LIED: LB 320 
Tekst:      Huub Oosterhuis 
Melodie: Antwerpen 1540 (gewijzigd) – ‘Loouerkens dat zijn loouerkens’ 
 
 
 
 
 
PREEK 
 
 
 
LIED: LB 654: 1. 2 en 4 
Tekst:     Ad den Besten 
Melodie: Neurenberg 1523 – ‘Nun freut euch, lieben Christen gmein’ 
 
 
 
GEBEDSINTENTIES 
 
 
GEBEDEN - STIL GEBED - GEBED DES HEREN: 
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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: 
Variatie V                                                           Hendrik Andriessen 
Uit: Sonata da Chiesa (1927) 
 
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 bestemd voor: Over de Drempel in 
Den Haag, in dit project worden vereenzaamde mensen in ernstig vervuilde woningen 
ondersteunt door inzet van vrijwilligers. Zij helpen hen om hun leefsituatie te 
verbeteren. Wekelijks bezoeken vrijwilligers hen. Door het opbouwen van een 
vertrouwensrelatie kan uiteindelijk een bijzonder resultaat geboekt worden zoals 
herstel van contact met de familie. 
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 
 
Uitgangscollecte: 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 605 
Tekst:      Inge Lievaart 
Melodie: Willem Vogel 
 



- 8 - 

 

 
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:  
Finale                                                                 Hendrik Andriessen 
Uit: Sonata da Chiesa (1927) 
 
 
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. 
 

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!  
 
 
 
 
 
 
KinderPinksterfeest Zaterdag 4 juni van 16-18 uur in de Kloosterkerk  
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Een Lopend Vuur circuit voor kinderen, (groot)ouders en begleiders. 
Ga je mee op zoek naar de Heilige Geest? Je ziet het niet, maar het is er wel! 
Ontdek het bij het orgel; bij de goochelaar; maak een brandend kunstwerk, knutsel 
zelf "de heilige geest"; 
Of proef het met een vurige hap. Wil je mee doen, geef je dan op via email aan 
jeugdwerk@kloosterkerk.nl 
 
AGENDA 

dinsdag 24 mei 
 
donderdag 26 mei 
 
vrijdag 27 mei 
 
 
zaterdag 28 mei 
 
 
zondag 29 mei 
 

08.30 u 
 
10.00 u 
 
16.00 u 
 
 
10.00 u 
19.00 u 
 
10.30 u 
 

Stilte-uurtje 
 
Ds Marja  Flipse, Hemelvaartsdag 
 
Opening tentoonstelling 'Silentium' in de 
Kloosterkerk 
 
ABC van de christelijke traditie 
Midweeks bijbellezen 
 
Ds.Marja Flipse, dienst met cantate BWV 
176, ‘Es ist ein trotzig und verzagt Ding’ 
 

 

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 
 
 
 

ZOMEREXPOSITIE “SILENTIUM” 
 

Deze zomer is er weer een inspirerende tentoonstelling  in de Kloosterkerk.  Na de 
succesvolle expositie Tijd & Eeuwigheid van vorig jaar presenteert de 
kunstcommissie vanaf dinsdag 31 mei tot en met zaterdag 17 september de 
tentoonstelling Silentium.  
Beeldend kunstenaar Jan Pieter Gootjes toont een aantal van zijn aansprekende 
werken zoals “Known, ten diepste gekend zijn”. Hij licht toe: “In de bijna witte steen, 
die ik van klei heb gemaakt, staat ‘KNOWN’ gegraveerd. Hij is zo gemaakt dat hij 
maar op één manier vertrouwd voelt in je hand”.  
De tentoonstelling biedt een variatie aan objecten en schilderijen; de titel van de 
tentoonstelling is ontleend aan een serie aquarellen. Een afbeelding van één van deze 
werken is geselecteerd voor de poster. Het  zomernummer van De Klooster wordt 
gewijd aan deze expositie en daarin vertelt de kunstenaar over zijn motivaties. 
De kunstcommissie hoopt dat de kunst dit jaar, nu corona hopelijk geen spelbreker 
meer zal zijn, weer een inspiratiebron zal zijn voor veel bezoekers, maar ook tijdens 
de diensten op de zondag.  
 De kerk is in juni, juli, augustus en september open van dinsdag tot en met zaterdag 
van 12.00-16.00 uur.  
Advies: raadpleeg de site van de Kloosterkerk –www.kloosterkerk.nl- om zeker te 
weten of de kerk niet tijdelijk gesloten is vanwege andere activiteiten. 
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Lezing en Lunch 
Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 7 juni, in de crypt. 
Marjoleine Sloos, oprichtster van het WereldTheeMuseum, vertelt ons over de 
mysterieuze oorsprong van de thee in China en over het verbouwen en de productie 
van exquise thee. De lezing wordt opgeluisterd met een traditionele Chinese 
theeceremonie. 
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 

 


