
 

 

 ZONDAG 29 MEI 2022 
-7e zondag van Pasen ‘Exaudi’- 
Voorganger: ds. Marja Flipse 

Ouderling: André Suurmond 
Organist: Geerten van de Wetering 

Zondagskind: Stef 
m.m.v. 

Residentie Kamerkoor 
Residentie Bachorkest 

Heleen Bongeraar, sopraan 
Rosanne van Sandwijk, alt 

Hidde Kleikamp, bas 
Dirigent: Jos Vermunt 

In deze dienst zal klinken de cantate ‘Es ist ein trotzig und verzagt Ding’ (BWV176) 
van J.S.Bach.  
Bij de dienst: 
"De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen?" Zo begint Psalm 27 die 
deze zondag Exaudi zijn naam geeft. In de evangelietekst die ten grondslag ligt aan de 
cantate van vandaag blijkt datzelfde licht ook een risicovolle kant te hebben. Juist 
omdat Nicodemus het oordeel van zijn collega's en leerlingen vreest, benadert hij 
Jezus als het donker is. Bach schreef deze cantate voor zondag Trinitatis, dus we lopen 
wat op de zaken vooruit. Maar hij past ook goed bij deze 'Wezenzondag'. Op deze 
enige zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren tasten we in het duister en bidden we 
om verlichting met de heilige Geest. 
 
Bij de kinderdiensten: 
Vandaag kijken we alvast uit naar Pinksteren, een vurig feest. Vuur is dan ook het 
element dat vandaag centraal staat in het laatste verhaal van onze Godly Play-serie 
over de elementen. Godly Play-verhalen zijn er niet alleen om naar te luisteren; je kunt 
ze zien, aanraken en beleven. Maak je geen zorgen: aan dit Pinkstervuur kun je je niet 
branden! Maar je wordt er wel vanbinnen warm van. Net zoals de leerlingen van 
Jezus, toen ze helemaal vol waren van wat hun was overkomen en ze het aan iedereen 
wilden vertellen. 
De kinderen blijven tot het einde van de dienst in hun eigen ruimte.  
U kunt hen daar ophalen en zelf ook een kijkje nemen 
 
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:  
Allein Gott' in der Höh sei Ehr (BWV 664)                   Johann Sebastian Bach  
Uit: Leipziger Orgelchoräle                                            (1685 - 1750) 
 
 
BEGROETING 
 

-de kaarsen worden aangestoken- 
STILTE 
 
 
BEMOEDIGING 

 
 

-gemeente gaat staan- 
INTROÏTUS: LB 27: 1, 2, 4 en 7 
Tekst: Muus Jacobse 
Melodie: Genève 1551 
 

-gemeente knielt of 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- 

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

G:    A         -                  -                  men. 
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LOFLIED: LB 632 
Tekst: Huub Oosterhuis 
Melodie :Stralsund 1665/Halle 1741 – ‘Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren’ 
 

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

 
 
 
GEBED 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 
 
 
SCHRIFTLEZING: Johannes 3:1-21 
 
 
LIED: LB 500: 1, 4 en 5 
Tekst:     Sytze de Vries 
Melodie: Willem Vogel 
 
 
PREEK 
 
 
CANTATE  BWV 176 van J.S.Bach: ‘Es ist ein trotzig und verzagt Ding’ 

 
 

Koor 
»Es ist ein trotzig und verzagt Ding  
um aller Menschen Herze.« 
 

Het is iets koppigs en vreesachtigs, 
het hart van alle mensen 
 

 
Recitatief (A) 

 V:   De      Heer    zij     met      u 

G:  Ook  met  u    zij     de    Heer 

G:     A   -    -    -    -    -    -   -   -   -      men. 
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Ich meine, recht verzagt, 
daß Nikodemus sich bei Tage nicht, 
bei Nacht zu Jesu wagt. 
Die Sonne mußte dort bei Josua 
so lange stille stehn, so lange bis der Sieg 
vollkommen war geschehn; 
hier aber wünschet Nikodem: 
O säh ich sie zu Rüste gehn! 
 

Ik denk dat Nicodemus, heel vreesachtig, 
niet overdag maar alleen 's nachts 
naar Jezus toe durft te komen. 
Bij Jozua moest de zon destijds  
net zo lang stil staan 
tot de overwinning voltooid was, 
maar hier wenst Nicodemus:  
Zag ik de zon maar ondergaan.. 
 
 

Aria (S) 
Dein sonst hell beliebter Schein 
soll vor mich umnebelt sein, 
weil ich nach dem Meister frage, 
denn ich scheue mich bei Tage. 
Niemand kann die Wunder tun, 
denn sein Allmacht und sein Wesen, 
scheint, ist göttlich auserlesen, 
Gottes Geist muß auf ihm ruhn. 
 

Jouw anders zo geliefde stralen 
moeten voor mij omneveld zijn, 
omdat ik naar de Meester vraag 
en dat overdag niet durf te doen. 
Niemand kan zijn wonderen doen, 
want zijn almacht en zijn wezen 
zijn hem, zo schijnt het, door God toebedacht, 
Gods Geest moet op hem rusten. 
 
 

Recitatief (B) 
So wundre dich, o Meister, nicht, 
warum ich dich bei Nacht ausfrage! 
Ich fürchte, daß bei Tage 
mein Ohnmacht nicht bestehen kann. 
Doch tröst ich mich, 
du nimmst mein Herz und Geist 
zum Leben auf und an, 
weil alle, die nur an dich glauben, 
nicht verloren werden. 
 
 

Vraag u dus niet af, Meester, 
waarom ik u bij nacht uithoor! 
Ik vrees dat mijn onmacht 
het daglicht niet kan verdragen. 
Maar ik troost mij met de gedachte 
dat u mijn hart en geest  
tot leven wekt en aanneemt 
omdat allen die alleen in u geloven  
niet verloren gaan. 
 

 
Aria (A) 

Ermuntert euch, furchtsam und 
schüchterne Sinne, 
erholet euch, höret, was Jesus verspricht: 
daß ich durch den Glauben den Himmel 
gewinne. 
Wenn die Verheißung erfüllend geschicht, 
werd ich dort oben 
mit Danken und Loben 

Vat moed, vreesachtige en schuchtere 
gedachten, 
weest gerust, hoor wat Jezus belooft: 
dat ik door het geloof de hemel mag 
verwerven. 
Als die belofte in vervulling gaat, 
zal ik daarboven 
met dank en lof 
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Vater, Sohn und heilgen Geist 
preisen, der dreieinig heißt. 
 

Vader, Zoon en Heilige Geest  
prijzen, de drieënige God. 
 

Koraal 
Auf daß wir also allzugleich 
zur Himmelspforten dringen 
und dermaleinst in deinem Reich 
ohn alles Ende singen, 
daß du alleine König seist, 
hoch über alle Götter, 
Gott Vater, Sohn und heilger Geist, 
der Frommen Schutz und Retter, 
ein Wesen, drei Personen. 
 

Opdat wij allen tesamen 
ons een weg banen naar de poort van de 
hemel en eenmaal in uw rijk 
zonder ophouden zingen, 
dat u alleen koning bent, 
hoog boven alle goden, 
God Vader, Zoon en Heilige Geest, 
beschermer en redder van de vromen, 
één wezen, drie personen. 
 

GEBEDSINTENTIES 
-gemeente knielt of blijft zitten- 

 
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 den 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 
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2e collecte (groene zak) 
De diaconale collecte is bestemd voor Stichting Jarige Job: In Nederland zijn er ieder 
jaar weer kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat er thuis geen geld is. 
Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardag box t.w.v. 
€35,-. Daar zit dan alles in voor een echte verjaardag thuis èn op school. Jaarlijks 
vieren 80.000 kinderen hun verjaardag met de hulp van Jarige Job. meer  80.000 
kinderen hun verjaardag met de hulp van Jarige Job! 
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 
 
Uitgangscollecte (paarse zak) 
Deze is bestemd voor de stichting Cantatediensten Kloosterkerk. Graag vragen wij uw 
speciale aandacht voor de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk. Het verheugt ons 
dat op deze laatste zondag van de maand prachtige muziek van Bach in de 
Kloosterkerk ten gehore kan worden gebracht. Door de relatief grote orkestbezetting 
en het grote aandeel van de solisten zijn ook aan deze uitvoering hoge kosten 
verbonden. Wij wijzen u dan ook graag op de QR-code en verzoeken u een gift te 
doen. Het richtbedrag is € 10 per persoon, hoewel natuurlijk elk bedrag welkom is.  
Tot slot kunt u uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL60 INGB 0001 9913 
20 t.n.v. van de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk. 
 
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. 

-gemeente gaat staan- 
 
SLOTLIED: LB 704 
Tekst: Martin Rinckart, bij Jezus Sirach 50,22-24 – ‘Nun danket alle Gott’ 
Melodie: Johann Crüger 
Vertaling: Jan Wit 
 
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: 
Praeludium g-moll                                                           Nicolaus Bruhns (?) 
                                                                                            (1665 - 1697) 
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Na afloop van de dienst bent u van harte uitgenodigd om een kopje koffie te 
drinken in de Wandelruimte. Voor de kinderen is er limonade en natuurlijk is er 
ook water. 

 
 
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 
 
AGENDA: 
 
dinsdag 31 mei 
 
woensdag 1 juni  
 
 
 
donderdag 2 juni 
 
 
zondag 5 juni 
 
 
 

08.30u 
 
12.45u 
 
 
 
20.00u 
 
 
10.00u 
 
 

Stilte-uurtje 
 
Pauzeconcert: tevens livestream Ricardo 
Rodríguez Miranda en Lotte Beukman, viola 
da gamba 
 
‘Geloven in Duurzaamheid’ ( zie toelichting) 
 
 
ds. Rienk Lanooy, dienst met doop en 
belijdenis 
 
 
 

 
Zondag 26 juni 2022 10.30u  

‘Christ unser Herr zum Jordan kam’ (BWV 7) 
Voorganger: ds. Rienk Lanooy 

m.m.v. 
Residentie Bachkoor 

Residentie Bachorkest 
Cécile van de Sant, alt 
Jasper Dijkstra, tenor 

David Visser, bas 
Dirigent: Jos Vermunt 
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Digitale collecte m.b.v. QR-code: Stichting Cantatediensten Kloosterkerk U kunt de 
QR-code alleen gebruiken als u een ING rekening heeft. Scan de QR-code met uw ING 
bankieren app. Heeft u geen ING-rekening verzoeken wij u gebruik te maken van een 
Bankoverschrijving 

  

 
 

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. 

 
 
 
 

Geloven in Duurzaamheid 
Kom luisteren en discussieer mee! 
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 
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KinderPinksterfeest Zaterdag 4 juni van 16-18 uur in de Kloosterkerk  
Een Lopend Vuur circuit voor kinderen, (groot)ouders en begleiders. 
Ga je mee op zoek naar de Heilige Geest? Je ziet hem niet, maar hij 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 

 
 

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. 
 

 

 
 

 
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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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 
 
 
 
 

 


