
ZONDAG 23 APRIL 2017 

-2e zondag van Pasen- 

Voorganger: ds. Pieter Lootsma 

Ouderling: Roland van Haersma Buma 

Organist: Geerten van de Wetering 

Zondagskind:Rogier 

_________________ 

 

 

 
Bij de kinderdiensten:   

Groeten van God 

Als een deur op een kier staat, zie je niet alles, maar precies genoeg. Met je nieuwsgierigheid 

en fantasie kan je het plaatje compleet maken.  

Jezus verschijnt na Pasen verschillende keren aan zijn vrienden. Een leven zonder hem 

kunnen ze zich niet voorstellen, maar Jezus laat door een kiertje al zien dat het leven verder 

gaat, ook als Hij er niet meer is.  

 

Hoe begroet je je opa? En je juf? Je beste vriend? Een kus, een hand een high five? Jezus 

komt binnen met vrede. Een groet van God. 

 

Vanwege de vakantie is er één groep voor de kinderdiensten, zowel voor de jongsten als de 

oudsten. 

 

 

 

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. 

Na de dienst is er gelegenheid in de Wandelruimte een kopje koffie te drinken. Voor de 

kinderen is er limonade. 

 

 

 

De agenda en overige informatie vindt u achterin de liturgie. 

Wilt u het geluid van  uw mobiele telefoon uitzetten. 
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ORGELSPEL - verstilling -  

 

BEGROETING 

 

STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 

BEMOEDIGING:  

 
 

-gemeente gaat staan- 

 

INTROITUS: LB 650: 1, 2 , 3, 4 en 7 

tekst  : W. Barnard 

muziek : Frits Mehrtens  

 

 

        1                     De     aar  -  de      is       ver - vuld 

                             en      god - de -  lijk     be - leid. 

                              van        goe -  der  -   tie  -  ren -  heid, 

                            van      god - de -  lijk     ge - duld 
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        2                     Gods goed - heid   is       te    groot 

                             door  heel   het     le  -  ven   heen. 

                              voor      het       ge   -  luk      al  -  leen, 

                              zij     gaat      in     al  -  le     nood 

 
 

3 Zij daalt als vruchtbaar zaad 

tot in de groeve af 

omdat zij niet verlaat 

wie toeven in het graf. 

4 Omdat zij niet vergeet 

wie godverlaten zijn: 

de wereld hemelsbreed 

zal goede aarde zijn. 

 

7 Al gij die God bemint 

en op zijn goedheid wacht, 

de oogst ruist in de wind 

als psalmen in de nacht. 

  

-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- 

 

 

LOFLIED: Heer leer ons zien 

Tekst: Michel van der Plas 

Melodie: Abide with me 

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

G:    A         -                  -                  men. 
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- gemeente gaat zitten, de kinderen verlaten de dienst en gaan naar hun eigen ruimte 

 

GEBEDSGROET 

 
 

GEBED 

 

 

 

 

2. Heer, laat ons zien de zin en het verband: 

 U ons begin, en U ons vaderland. 

 Wees weer de God die ons heeft uitgedacht, 

 wees weer de vader die ons thuis verwacht. 

 

3. Heer, onze God, U maakt ons duister licht; 

 in onze mist schept U een vergezicht, 

 ieder van ons, hoe nietig hij ook is, 

 heeft in uw samenhang betekenis. 

 

4. U bent de kracht die ons tot leven riep, 

 U bent de hoop van allen die U schiep, 

 U bent de band die heel de mensheid bindt, 

 U het geluk dat zij tenslotte vindt. 

 
 

- gemeente gaat zitten, de kinderen verlaten de dienst en gaan naar hun eigen ruimte- 

 

 

GEBEDSGROET 

 V:   De    Heer    zij   met      u 

G:  Ook  met  u    zij   de    Heer 
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GEBED 

 

V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 
 

SCHRIFTLEZING: Marcus 16: 9 – 15 
 

LIED  : LB 767: 1, 2, 4, 5 en 7 

tekst  :  W. Barnard, vrij naar John Milton – The Lord will come en not be slow 

melodie :  Dublin 1706, latere versie - Coleshill 

 

       1               De        toekomst van  de   Heer   is   daar 

                      als       brui -  de  -  gom         en     bruid. 

                        en      voor   zijn     voe -  ten        uit 

                    gaan       vre - de       en    recht - vaar - dig - heid 

 
 

2 De trouw zal bloeien als een roos 

en zie, gerechtigheid 

zal uit de hemel moeiteloos 

neerdalen in de tijd. 

4 Sta op, o God, en maak het waar 

wat heel uw kerk bezingt: 

dat heel uw schepping weer ontwaakt 

uit haar betovering. 

 

5 Want groot zijt Gij en daden groot 

zijn door uw hand gedaan; 

het graan ontkiemt ternauwernood, 

het sterft om op te staan. 

7 Nu is de dag van oogsten daar, 

het hoogste van de tijd; 

een koning als een korenaar 

staat op in majesteit. 

 

G:      A   -    -    -    -    -    -   -   -   -      men. 

 V:   De    Heer    zij   met      u 

G:  Ook  met  u    zij   de    Heer 
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PREEK 

 

LIED: LB 848:1, 3, 4 en 5 

Tekst: Henk Jongerius 

Melodie: Scottisch Psalter 1634 - Culross 

 
 

3 De mens die naar uw wijsheid zoekt, 

van harte, met verstand – 

doet Gij uw wereld ondergaan 

als maaksel van uw hand. 

 

4 Als wij uw sporen bijster zijn, 

Heer, geef ons denken moed; 

leer ons te luisteren naar de Geest 

die doven horen doet. 

 

5 Eer aan de Vader, Zoon en Geest, 

aan de drie-ene macht: 

geheim dat aan de oorsprong staat 

en in het eind ons wacht. 

 

 

 

GEBEDSINTENTIES 

- gemeente knielt of blijft zitten- 

 

 

VOORBEDEN - 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 

-De eerste collecte (rode zak) dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst.  

Rekening Kloosterkerk  IBAN: NL29INGB0000058571 

 

-De diaconale collecte (groene zak) is voor het Oecumenisch Aandachtscentrum. Het 

Aandachtscentrum is een open huis, in het hartje van Den Haag waar men vrijblijvend kan 

praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander delen. Iedereen is 

welkom, wordt met respect benaderd,  kan hier even op adem komen en een luisterend oor 

vinden. Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: IBAN: NL89INGB0002847114 

 

-De deurcollecte (paarse zak) dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het 

monument Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk IBAN: NL29INGB0000058571 

 
Wanneer uw telefoon op “stilstand” 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  

 

-de kinderen komen terug in de kerk, de gemeente blijft zitten tot zij bij hun ouders zijn-  

 

 

SLOTLIED: (staande gezongen) LB 657: 1, 3 en 4 

tekst  : Sytze de Vries  

melodie : Wales 1865 ‘Llangloffan’ 
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       1           Zo   -  lang  wij  a  -  dem  ha   -   len  schept  Gij  in    ons  de 

             kracht   om   zin- gend   te     ver  -  ta     -      len     waar           

             toe     wij  zijn   ge  -  dacht:   el  -  kaar   zijn  wij   ge -           

            lof - zang om  het   le    -    ven  geeft stem  aan  on - ze   dank. 

             ge  -  ven   tot    kleur  en  sa -men - klank. De 

 
 

3 Het donker kan verbleken 

door psalmen in de nacht, 

De muren kunnen vallen: 

zing dan uit alle macht! 

God, laat het nooit ontbreken 

aan hemelhoog gezang, 

waarvan de wijs ons tekent 

dit lieve leven lang. 

4 Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven 

om leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten, 

het ademt van Uw Geest. 

In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest. 
 

    

ZEGEN 

 

 
 
ORGELSPEL 

 

 

 

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 
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AGENDA 

 

Donderdag 27 april 

 

Zondag 30 april 

 

 

Dinsdag 2 mei   

                                                            

 

 

 

 

 

KONINGSDAG 

 

10.30 u. 

 

 

10.00 u. 

 

Kerk is gesloten 

 

Ds. Margreet Klokke –  

Dienst met Cantate 

 

Lezing & Lunch  

Sprekers; Jaap en Jan van der Veer 

orgelbouwers 

                                                           

 

Filosofen op de kansel. Negen wijsgeren en de bijbel – een ontmoeting.’ 

door ds. Margreet Klokke en dr. Rienk Lanooy,  

met een hoofdstuk van ds. Pieter Lootsma. 

Het boek is te koop in de wandelruimte voor € 16,50 

 
 

 

Dinsdag 2 mei vanaf 10.00 uur – Lezing en Lunch : 

Sprekers Jaap en Jan van der Veer. 

Het pijporgel, een orkest bespeeld door een persoon 
 

 

 

 

 

Voorjaarsverkoping 2017 

Kloosterkerk zaterdag 6 mei 2017 van 10.00 - 14.00 uur. 

 

De goederen hiervoor kunnen in de kerk gebracht worden op: 

Dinsdag 2 mei van 10.00-14.30 en van 18.30-20.00 uur. 

                  Woensdag 3 mei van 10.00-14.30 en van 18.30-20.00 uur. 

       Donderdag 4 mei van 10.00-14.00 uur. 
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HERDENKING JOM HASJOA 23 APRIL 2017 IN DE 

KLOOSTERKERK 

Zondag 23 april 2017 om 16.00 uur herdenken wij de 6 miljoen 

vermoorde Joden. Deze herdenking, die zal plaatsvinden in de 

Kloosterkerk, Lange Voorhout 4 te Den Haag, staat in het teken van 

een zin uit het lied ‘Japie Groen’ van Paul van Vliet: ‘Een wereldbeeld 

dat nooit meer klopt, door de kampen en de treinen’. Paul van Vliet zal 

een toespraak houden, en de kroniek wordt gelezen door Leonie 

Cramwinckel-Bloch. Muzikale medewerking wordt verleend door 

chazan Ken Gould en een voor de gelegenheid samengesteld octet. 

Ook leerlingen van onder andere het Gymnasium Sorghvliet zullen een 

bijdrage leveren aan de bijeenkomst. Na afloop van de samenkomst 

zullen er bloemen gelegd worden bij het Joods Kindermonument op 

het Rabbijn Maarsenplein. 

De Haagse Gemeenschap van Kerken nodigt haar stadgenoten van 

harte uit deze bijeenkomst bij te wonen. Het geeft onze Joodse 

stadgenoten vertrouwen dat wij jaar in jaar uit met hen zijn blijven 

herdenken. Toegang is vrij, registratie is niet nodig. Meer informatie 

en een contactformulier treft u aan op: 

http://jomhasjoadenhaag.weebly.com/ 

https://www.facebook.com/JomHasjoaDenHaag 

 

 

Bij de uitgang bevindt zich ‘een orgelpijp’voor uw gift ten 

behoeve van de onderhoudskosten van het orgel 
 

 


