
ZONDAG 13 AUGUSTUS 2017 

-10e zondag na Pinksteren- 

Voorganger: ds. Margreet Klokke 

Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink 

Organist: Kees van Eersel 

 

Bij de dienst: 

In de zomermaanden is er werk van Barbara Broekman geëxposeerd in de Kloosterkerk. 
Op de witte muur hangen twee monumentale Jacquard geweven ‘schilderijen’ met de titel 
‘Goed en Kwaad’. Het zijn collages van bekende schilderijen van Rubens, Tiepolo, 
Veronese en anderen waarin scènes van mythen en sagen uit de oudheid worden 
uitgebeeld.   
Er is een opvallend verschil tussen dit hedendaagse kunstwerk van Broekman en allerlei 
andere oude schilderijen waarin goed en kwaad van elkaar worden onderscheiden – zoals 
de muurschildering van Michelangelo in de Sixtijnse kapel in Rome over ‘het laatste 
oordeel’. Bij dit verschil zal in de dienst worden stilgestaan. De bekende woorden uit de 
Bergrede van Jezus ‘Oordeel niet’ zullen hierbij leidend zijn.  
 
 
Bij de kinderdiensten 
In de vakantieperiode zijn er korte kinderdiensten tijdens de preek.  We lezen een mooi 
verhaal uit een van de (kinder)Bijbels en de kinderen en de leiding bepalen samen hoe ze 
daarna de vakantiekinderdienst invullen. De kinderdienst is in de Ministeriekamer, die 
via de Apostelruimte is te bereiken. 
De rest van leiding geniet van deze rustige tijd om de kinderen vanaf 27 augustus a.s. 
weer te kunnen zien in een nieuwe serie kinderdiensten. 
 
Na de vakantie wachten mooie dingen als de muziekmaand in de kinderdiensten, Godly 
Play en het kamp op 23 en 24 september. Voor info over het kamp verwijzen we naar de 
website of mail kinderdiensten@gmail.com 

 
 
 
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 -verstilling- 
 
BEGROETING 

-de kaarsen worden aangestoken-  
STILTE 
 
BEMOEDIGING 

  

V:  Onze   hulp   is   in   de   naam   van   de   Heer, 

G:            die      he   -   mel  en       aar     -      de     ge   -  maakt   heeft,  

V:            die    trouw houdt tot  in      eeu           –      wig -  heid, 

G: en     niet laat   va    -       ren    de   wer-ken   van  zijn  han  -  den.  
 

-gemeente gaat staan- 
INTROÏTUS: LB 213: 1, 2 en 5 
Tekst:     Christian Knorr von Rosenroth – ‘Morgenglanz der Ewigkeit’  
Melodie: Mühlhausen 1662/Halle 1704 
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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. 

5 Overstroom ons met uw licht, 
klare Zon van trouw en goedheid. 
Treed niet met ons in ’t gericht, 
maar verblijd ons met de zoetheid 
van des hemels zaligheid 
voor altijd. 

 

 
-gemeente knielt of gaat zitten- 

 
GEBED OM ONTFERMING 
Na het “……zo bidden wij U” van de voorganger antwoordt de gemeente met: 
 

                   Heer      -     ont -ferm  -    U,        Chris   tus  ont -   ferm     U,  

              Heer   -         -        ont   -    ferm            U. 
  
V.: God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding, door 

Jezus Christus, onze Heer. 

 

       G:      A  –   men.  
-gemeente gaat staan- 

 
LOFLIED: LB 217 
Tekst:     Oda Swagemakers 
Melodie: Willem Mesdag 
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2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 

voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 
God onze Vader. 
 

3 Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
oorsprong en toekomst. 
 

4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
ons doen en laten zuiveren en dragen, 
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
in onze wereld. 
 

5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 
zijn Geest geleide ons en onze aarde 
naar de voltooiing 

 
 

-gemeente gaat zitten- 
 
 
GEBEDSGROET: 
 

        V.:                      De  Heer   zij    met     u. 

        G.:                   Ook    met     u        zij      de    Heer. 
 

 
GEBED 
 V. …. door Jezus Christus onze Heer 
 

       G:      A  –   men.  
 
 
EERSTE SCHRIFTLEZING: Psalm 130 
  
ORGELSPEL: Uit Vier versetten voor orgel over Ps. 130 deel I.   Kees van Eersel 
 
TWEEDE SCHRIFTLEZING: Matteus 7: 1-12 
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LIED: LB 422 
Tekst:     Arne Jonges 
Melodie: Willem Vogel – ‘God die leven hebt gegeven’ 
 

 
 
2 Laat ons weten, 

nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 

3 Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 

 
 - de kinderen verlaten de dienst en gaan naar de Ministeriekamer- 

 
 
 
PREEK 

- de kinderen komen terug in de kerk- 
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LIED: ): LB 974:1 en 5  
Tekst:     Sytze de Vries 
Melodie: Wim ter Burg 
 

 

 
 
5 God, laat geen mensenkind 

uit uw ontferming vallen. 
Weer met uw ruime hart 
het kwade van ons allen. 
Gij zijt te goeder trouw 
geweest van het begin. 
Vasthoudend blijft Gij tot 
uw liefde overwint. 

 
 
GEBEDSINTENTIES  

-gemeente knielt of blijft zitten- 
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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 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: NL29INGB0000058571 
 
De diaconale collecte (groene zak) is voor Jarige Job. De armste gezinnen in Den Haag 
kunnen de verjaardagen van hun kinderen eigenlijk niet vieren omdat er gewoon te 
weinig geld is. Maar de kinderen kunnen worden verrast met een Verjaardagsbox waar 
alles in zit om een echte verjaardag te vieren (traktaties, slingers, een mooi cadeau enz.). 
De distributie vind plaats via de Voedselbank. De kinderen zelf weten niet van het 
bestaan van Jarige Job af.  
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89INGB0002847114 
 
De deurcollecte (paarse zak) dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het 
monument Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk: NL29INGB0000058571 
 
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 
 
 
 
SLOTLIED (staande gezongen): Lv K:487: 1 en 3 
Tekst:   Huub Oosterhuis, geb. 1933 
Muziek  B. M. Huijbers 
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        1                  De    Heer heeft mij  ge - zien en   on - ver - wacht

                            gaf   mij  een  levend hart en  nieu-we  o  -  gen.

                             ben   ik  opnieuw ge - bo - ren  en  ge - to - gen.

                          Hij heeft mijn licht ont-sto-ken in  de   nacht,

                             Zo komt Hij steeds met stil-le   o - ver-macht

                            en   zo neemt Hij voor lief mijn on-ver-mo - gen.
 

 
3 Gij geeft het uw beminden in de slaap, 

Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 

 
 
 
ZEGEN 
 
 

       G:             A-        -          -            -         men.  
 
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 
Wilt u een gesprek met de voorganger van vandaag naar aanleiding van de dienst, dan 
kunt u haar bellen of een e-mail sturen. Zie daarvoor de contactgegevens op de 
achterzijde van de liturgie. 
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AGENDA: 
 
woensdag 16 augustus 
 
 
zondag 20 augustus 

12.45 u 
 
 
10.00 u 

Pauzeconcert door Sander van den Houten 
(Kampen), orgel 
 
Prof. Dr. Martien Brinkman 

 
 
 
 
 
Vrijwilligers gevraagd voor Projecten.  
Om financieel gezond te blijven, maar vooral ook om de gemeente als geheel verder te laten 
groeien en bloeien zijn er een aantal projecten bedacht die we verder willen uitwerken. De 
projecten zijn zeer divers van aard: ledenwerving, communicatie, ICT, apps, inrichting van 
de kerk, financieel, administratief, fiscaal, etc. Bent u geïnteresseerd om hierin mee te 
denken en te werken, wilt u dan een email sturen naar kerk.bureau@kloosterkerk.nl. Daarbij 
vermelden uw naam, interessegebieden, vaardigheden, beschikbare tijd: uren per week en 
voor hoe lang, en telefoonnummer. Dan gaan we inventariseren met welke projecten we met 
u aan de slag kunnen.  
 

 
 
 
 

 ‘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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GOED EN KWAAD – Barbara Broekman kleedt de Kloosterkerk 
 

Van 8 juni t/m 20 september 2017 is in de Kloosterkerk monumentaal werk te zien van 
beeldend kunstenaar Barbara Broekman (1955). In deze expositie komen eigentijdse 
thema’s aan de orde, zoals de toenemende culturele diversiteit in Den Haag, de spanning 
tussen de individuele mens en de grootsheid en chaos van het leven. Ook recente 
gebeurtenissen met een grote impact, zoals aanslagen of burgeroorlogen, hebben een plek 
in de tentoonstelling. Deze thema’s worden op indringende wijze in geweven doeken en 
tapijt tot uitdrukking gebracht. Barbara Broekman wil daarmee de bezoeker bewust 
maken van de vele beelden die ons dagelijks op allerlei manieren bereiken. Door deze 
beelden om te zetten in textiel worden ze bijna tastbaar en komt hun tragiek indringend 
over. Ze worden losgemaakt van hun actuele betekenis en daarmee ontdaan van hun 
vluchtigheid 
In de monumentale ruimte van de Haagse Kloosterkerk aan het Lange Voorhout komen 
de grote doeken en het geweven tapijt prachtig tot hun recht. In de expositie zijn ‘Goed 
en Kwaad’, ‘Faith’ en ‘Mijn Stad’ te zien. 
In wervelende collages, waarbij gebruik wordt gemaakt van details uit barokke 
schilderijen, formuleert Broekman haar visie op ‘Goed’ en ‘Kwaad’. Beide collages 
bestaan uit 35 verschillende jacquard geweven doeken. 
Voor het uit dertien panelen bestaande ‘Faith' heeft zij zich laten inspireren door 
krantenfoto’s naar aanleiding van recente gebeurtenissen, zoals natuurrampen, oorlogen 
en terroristische aanslagen. Het monumentale tapijt ‘Mijn Stad, een feest van 
verscheidenheid’ weerspiegelt de 180 verschillende nationaliteiten in Den Haag. De 
culturele verschillen van de huidige bewoners van de Hofstad worden zichtbaar in het 
circa 100 m2 grote Axminster geweven tapijt. . 
Met de zomertentoonstelling GOED EN KWAAD wil de Kloosterkerk bezoekers graag 
de mogelijkheid geven om de werken van Barbara Broekman te bewonderen in deze 
prachtige kerk met haar rijke verleden midden in de Hofstad. Ook wie een moment van 
rust zoeken en graag een kaarsje willen branden zijn van harte welkom. 
De Kloosterkerk organiseert gedurende de zomermaanden tentoonstellingen om het 
contact tussen mensen onderling, maar ook tussen kerk en stad te vergroten. Dat geeft 
een grote meerwaarde aan het culturele leven in de stad, aan de interactie tussen kerk en 
maatschappij en aan de kunstenaar om werken te exposeren in een attractieve omgeving. 
Het werk van Broekman is onder meer opgenomen in de collectie van het Stedelijk 
Museum (Amsterdam), het Textiel Museum (Tilburg), het Amsterdam Museum en het 
Cooper Hewitt Design Museum (New York). 
 
De Kloosterkerk is van dinsdag tot en met zaterdag geopend van 12.00 tot 16.00 uur. 
Iedere zondag is er een kerkdienst, aanvang 10.00u. 
www.kloosterkerk.nl, www.barbarabroekman.nl. 

 
 
 


