
ZONDAG 21 MEI 2017 

-6e zondag van Pasen-Rogate 

Voorganger: ds. Lowik Schoch 

Ouderling:Gilbert Laurens 

Organist: Geerten van de Wetering 

Zondagskind: Marilena 

_________________ 

 

Bij de dienst 

Vandaag komt in de schriftlezingen telkens het woord hoofd voor, in verschillende 

omstandigheden weliswaar, maar daarbij gaat het er steeds om hoe je staat en gaat: niet 

schots en scheef, maar rechtop, rechttoe en rechtaan. Er is sprake van een boven en een 

vooruit, begrijpelijk zo vlak vóór Hemelvaart. 

 

 
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 kan je nu op het ene moment verdrietig zijn en direct daarna blij? Ben je dan ineens je 

verdriet vergeten? Waar is het dan gebleven? In het verhaal vandaag weer een groet van 

God.    

 

De oudste kinderen horen vandaag een Godly Play verhaal. Ze blijven tot aan het einde van 

de dienst in de Godly Play ruimte achter de witte muur. U kunt ze na afloop van de dienst 

weer ophalen. 

 

 

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 –  

Trivium                    A. Pärt 

 (1935) 

BEGROETING 

 

STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 

BEMOEDIGING:  

 
 

-gemeente gaat staan- 

 

INTROITUS: Psalm 86: 4, 6 en 7 

Tekst : Jan Willem Schulte Nordtholt en Jan Wit 

Melodie: Straatsburg 1545/Geneve 1551 

 
 



- 4 - 

 
 

6 Zie, o God, de trotse bende 

die mijn leven tracht te schenden, 

die in mateloos geweld 

U zich niet voor ogen stelt. 

Kome, Heer, mij uw genade, 

uw barmhartigheid te stade. 

Trouw zijt Gij in wat Gij doet, 

Gij zijt onvoorstelbaar goed. 

7 Laat mij leven voor uw ogen, 

Sterk uw knecht door uw vermogen. 

Maak Gijzelf voor hem vrij baan, 

die U dient van jongs af aan. 

Toon uw hulp mij door een teken, 

dat mijn vijanden verbleken, 

als zij zien dat Gij het zijt, 

die mij troost en mij bevrijdt. 

 

-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: LB 213: 1 en 2 

tekst  : Christian Knorr von Rosenroth  

vertaling : C.B. Burger 

melodie : Mühlhausen 1662/Halle 1704 

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

G:    A         -                  -                  men. 
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       1                        Mor- gen - glans  der   eeu -  wig- heid, 

                                u -  we    heerlijk-heid voor      o      -  gen, 

                              licht aan’t eeuwig Licht ont -     to      - gen, 

                                 stel ons     de- ze   och - tendtijd 

                                 en   ver- drijf door u - we   macht            

                                 on - ze     nacht! 
 

 

2 Laat als milde morgendauw 

uw genade tot ons komen 

en de dorstige landouw 

van ons leven overstromen, 

ja, verkwik ons door uw troost 

onverpoosd. 

 

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

 

GEBEDSGROET 

 
 

GEBED 

 

V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 

 V:   De    Heer    zij   met      u 

G:  Ook  met  u    zij   de    Heer 

G:      A   -    -    -    -    -    -   -   -   -      men. 
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SCHRIFTLEZING: 1 Samuël 17: 37 – 49 

 

LIED: Liedboek voor de Kerken: 10: 1 en 2 

Tekst: Tom Naastepad 

Gelijk als de witte zwanen – Den singende swaen, Antwerpen 1655 

 

 

2 Weerloos waagde hij zich op de  

heuvel waar het dom geweld 

tegen God en zijn belofte 

al zijn hoon had opgesteld: 

maar nadat het was gekomen 

met geschal, 

werd er géén gerucht vernomen 

dan zijn val! 

 

SCHRIFTLEZING: Efeziërs 4: 16 en 17 

 

LIED  : Liedboek voor de Kerken: 10: 3 en 4  

 

 

     1      Da   -  vid     heeft      de       reus      ver  -  sla    -  gen 

      in      een      on   -   ge  -   lij   -  ke   strijd, 

        zwaard     en     schild   kon  hij    niet     dra  -  gen 

      en    het       pant  - ser     was     te     wijd : 

     zal     men   zich   met  brons    be  -  kle   -  den 

     om    te        zijn 

 mach  -  tig      als   die        on   -   be  -  sne-den 

    Fi   -  li     -           stijn? 
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3 Waag het met het ongetelde 

wapen van de herderszoon, 

laat uw hart zich niet ontstellen 

door het hoog en breed vertoon 

van de goden en de geesten 

dezer eeuw, 

door het brullen van de beesten 

beer en leeuw. 

 4 Laat reus u niet verbazen, 

sta hem welgemoed te weer, 

want de leuzen en de vaandels 

zijn al vóór hun tijd verteerd: 

heeft het niet de zoon van Juda 

uitgedaagd? 

-Die zijn leven voor zijn broeders 

heeft gewaagd! 

 

PREEK 

 

LIED: LB 380: 1, 2 en 4 

tekst : P. Boendermaker 

muziek:Willem Mudde 1955 

 
 

2 Gij, ’s Vaders Zoon, ten troon verheven, 

betoont uw majesteit, 

belooft voor ons verloren leven 

behoud in eeuwigheid. 

Gij zijt de doodspoort doorgegaan 

als overwinnaar opgestaan, 

naam Gij ons aan. 

 

4 Heer, open ons genadig de ogen 

en doe ons door uw Geest 

het licht zien en uw naam verhogen, 

voor ’t oordeel onbevreesd. 

Ten troon verheven, ons nabij, 

staat  Gij ons in de strijd terzij. 

Mijn kracht zijt Gij. 

 

     1          Gij,    Je-  zus   Chris-   tus, op-      ge-     ste-        gen 

           tot           hoog- ste      heer-  lijk-           heid,        

                 blijft       ons    na-    bij       op  on-  ze      we-    gen; 

          U      zij        de       lof       ge-               wijd.         

       Uw    weg   ging   voort door smaad en dood;  

              o     Heer     die   ons      uw       li-      chaam   bood 

     als ’t     le -            vens-   brood 
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GEBEDSINTENTIES 

- gemeente knielt of blijft zitten- 

 

VOORBEDEN - 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 

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 VluchtelingenWerk Nederland. Deze organisatie, 

ontstaan als een initiatief vanuit de kerken, behartigt de belangen van vluchtelingen. Dit 

gebeurt door persoonlijke steun bij asielprocedures, gezinsherenigingsaanvragen en het 

opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. 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 967: 1, 2, 3 en 5 

tekst      :Christian David, vers 1 en 6 

      :Christan Gottlob Barth, vers 2, 4 en 5 

vertaling :Ad den Besten 

melodie    :Praag 1566  -‘Mensch erheb dein Herz zu Gott’ 
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        1        Zon  -  ne       der       ge  -    rech                     -       tig - heid, 

                 in  uw kerk aanschouwen mag. 

                    ga        ons       op         in        de                -         ze     tijd, 

                    op - dat     al    wat  leeft   de   dag 

                      Er  -   barm       U,     Heer. 
 

 

2 Wek de dode christenheid 

uit haar zelfverzekerdheid; 

zend uw stralen overal, 

dat de aarde U loven zal. 

Erbarm U, Heer. 

3 Zie, Heer, de verdeeldheid aan, 

die geen mens ooit helen kan. 

Breng, o Herder, in Gods naam 

uw verstrooide kudde saam. 

Erbarm U, Heer. 

 

                                    5 Geef geloof aan wie Gij zendt, 

hoop en liefde, dat op 't eind 

wat met tranen werd gezaaid 

met gejuich mag zijn gemaaid. 

Erbarm U, Heer. 
 

    

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 

 

Dinsdag 23 mei 

 

Donderdag 25 mei 

 

 

Zaterdag 27 mei 

 

Zondag 28 mei 

 

 

18.30 u. 

 

10.00 u. 

 

 

 

 

10.30 u. 

 

 

‘Zinnige kost’ 30-, 40- en 50-ers 

 

HEMELVAARTSDAG – ds. Margreet 

Klokke 

 

Slotdag ABC-kring 

 

Ds. Rienk Lanooy –  

Dienst met Cantate 

 

 

 

 

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 
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23 mei 18.30 – 21.00 uur: Zinnige kost voor 30ers, 40ers en 50ers. 

 
Een zinnig gesprek, bij een heerlijke maaltijd. Dat is wat ons voor ogen staat bij dit 

Diner Pensant, naar een idee van de filosoof Alan de Botton. Er is een tafelheer of -

dame, die het gesprek aanjaagt. In plaats van menukaarten zijn er gesprekskaarten. 

Daarop staan vragen over het thema dat wordt ingeleid door de tafelheer of -dame. 

Aan de tafels van zes vormen deze het uitgangspunt van gesprek.  

Deze keer is ds. Jan Offringa uit Kesteren onze tafelheer, mede-auteur van het in 

2016 verschenen boek ‘Liberaal christendom’. Hij zal tussen de gangen door 

vertellen over de nieuwe tendens in de theologie, die wordt aangeduid met de naam 

‘liberaal christendom’: ‘Een theologie die het evenwicht zoekt tussen geloof en rede, 

die niet veronderstelt dat geloofsvoorstellingen een ware beschrijving van de echte 

wereld geven en die grote ruimte geeft voor een vrije omgang met de traditie’. 

Tijdens de maaltijd is er volop gelegenheid tot gesprek. Welkom!  

 

Catering wordt verzorgd door Sämi Bangerter, de maaltijd is vegetarisch, deelnemers 

brengen zelf een flesje wijn mee. Voor de activiteit wordt een bijdrage van 15,- euro 

gevraagd. Opgave kan tot maandag 22 mei 10.00 uur bij klokke@kloosterkerk.nl.    

 

 

LEZING EN LUNCH EXCURSIE 2017 

 

De jaarlijkse excursie (het “uitje”) van de kring vindt  plaats op dinsdag 11 juli. 

Zoals reeds vermeld in de nieuwsbrief Kloosterkerk van mei melden wij het volgende. 

Het vertrek is om 09.00 hr. stipt vanaf de Kloosterkerk per bus richting Dordrecht. 

In Museum Dordrecht wordt koffie gedronken rond een presentatie over de 

tentoonstelling “Koninklijk Paradijs” van de kunstenaar Aert Schouman met beelden 

van schitterende vogels en buitenplaatsen. 

Na de lezing kunnen liefhebbers de tentoonstelling bezoeken en natuurlijk voor de 

deelnemers met een Museumkaart is dit een extra aanrader. 

Rond de middag wordt, ook in het museum, de lunch geserveerd. 

Daaropvolgend is vervoer naar de boot: een klassieker de “Veerdienst lll “ die het 

gezelschap een rondvaart in en om de Dordtse wateren biedt. 

De excursie eindigt tussen 17.00 en 18.00 in Den Haag. 

 

Inschrijving is mogelijk door overmaking van € 60 per persoon op de bankrekening van 

de contact- en informatiekring:  

NL 71 INGB 0000436357 onder vermelding van “excursie 2017” 

Overmaking geldt als bewijs van deelname.    Benedict en Willem Muller 


