
ZONDAG 15 NOVEMBER 2015 

-2e zondag van de Voleinding- 

-Oogstdienst- 

Dienst van Schrift en Tafel 

Voorganger: ds Margreet klokke 

Ouderling van dienst: Henriëtte van Aerssen 

Organist: Geerten van de Wetering 

Zondagskind: Henk Tijmen Feijen 

 

 
In oktober en november wordt er in de Kloosterkerk een serie diensten gehouden over 
geluk, n.a.v. de zaligsprekingen. Zij vormen het begin van de Bergrede van Jezus in het 
Matteüsevangelie. Negenmaal wordt verteld wie gelukkig zijn, ook al zou je dat van 
armen van geest, vervolgden en treurenden niet zomaar zeggen. Over welk geluk gaat 
het in deze woorden van Jezus? De diensten staan in het teken van die vraag. 
In deze oogstdienst wordt er stil gestaan bij de vierde zaligspreking: 'Gelukkig die 
hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden'. 
 
 
 
 
 
Bij de kinderdiensten:  

Dankbaar zijn voor iets dat zo gewoon lijkt; eten op tafel. Het is een oude traditie om 
God te bedanken voor de oogst na een jaar van zaaien, groeien en bloeien. Niet vaak 
staan we er bij stil hoe bijzonder het is dat we in een land leven waar we altijd wel een 
plaats om ons heen kunnen vinden waar voedsel is. Het is goed om daar tijdens de 
oogstdienst met elkaar bij stil te staan en om na te denken over hoe we kunnen delen van 
onze eigen oogst. 
 
 
 
 
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 achter in de liturgie. 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn het geluid van  uw mobiele telefoon uit te zetten. 
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ORGELSPEL -verstilling- 
 
BEGROETING 
 
STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 
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: Psalm 65:1 en 5  
Tekst:     Willem Barnard  
Melodie: Straatsburg 1545/Lyon 1547/Genève 1551 – Psalm 72 
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-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 718:1, 2 en 4 
Tekst: Ad den Besten  
Melodie: Willem Vogel 
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2 Niet voor schuren, 

die niet duren, 
gaf Gij vruchtbaarheid, 
maar opdat op aarde, 
in uw goede gaarde, 
niemand honger lijdt. 

4 Wil dan geven, 
dat ons leven 
zelf ook vruchtbaar zij. 
Laat in goede daden 
’t woord van uw genade 
opgaan, sterk en vrij. 

 
-gemeente gaat zitten, de kinderen komen naar voren voor een gesprek en verlaten 
daarna de kerk om naar hun eigen diensten te gaan.- 
  
GEBEDSGROET 
 

        V.:                      De  Heer   zij    met     u. 

        G.:                   Ook    met     u        zij      de    Heer. 
 

 
GEBED 
 V. …. door Jezus Christus onze Heer 
 

       G:      A  –   men.  
 
 
SCHRIFTLEZINGEN: uit Exodus 16 en Matteüs 5: 6 
 
LIED : LB 845: 1 en 3 
Tekst : Huub Oosterhuis 
Melodie: Psalm 86 
 
 

       1                Tijd     van     vloek   en   tijd      van       ze  -  gen 

                           tijd      van   droog-te    tijd   van   re  -  gen 

                          dag     van       oog-sten  tijd    van  nood 

                          tijd      van      ste - nen   tijd   van    brood. 
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3 Wie aan dit bestaan verloren 

nieuw begin heeft afgezworen 
wie het houdt bij wat hij heeft 
sterven zal hij ongeleefd. 
Tijd van leven om met velen 
brood en ademtocht te delen – 
wie niet geeft om zelfbehoud, 
leven vindt hij honderdvoud. 

 
PREEK 
 
AVONDMAALSLIED: LB 712 
Tekst : Jan Willem Schulte Nordholt  
Melodie : William Crowfoot 
 

 

                         Tijd     van     lief - de   nacht   van  wa  -  ken 

                          uur      der     waar-heid  dag  der     da  -  gen 

                         toe  -  komst    die    ge  - ko -men    is 

                   woord     dat     vol     van   stil -  te     is. 
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2 Maar wij, de mensen, zijn te klein. 

Wij doen of het het onze is 
wat God ons geeft. Of aan ’t gemis 
der naasten wij niet schuldig zijn. 

3 De honger gaat de wereld rond, 
wij danken God voor overvloed. 
O geef, Heer, dat de hand toch doet 
wat wordt beleden met de mond, 

 
4 en niet meer neemt, maar voluit geeft 

aan alle mensen in de nood, 
zoals Gijzelf u in de dood 
hebt uitgedeeld, o brood dat leeft. 

 
 
 
INZAMELING VAN DE GAVEN 
• De eerste collecte (rode zak) dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en 

eredienst. (Rekening Huishouding Kloosterkerk: NL29INGB0000058571) 
• De diaconale collecte (groene zak) is voor het Straatpastoraat in Den Haag. Dat is 

er voor hen die hun dagen en nachten doorbrengen op straat. Het biedt hun een 
luisterend oor, steun, en wekelijks een maaltijd en een kerkdienst. Daarbij worden 
zij in hun waarde gelaten en serieus genomen, hoe zij ook zijn.  (Rekening 
Diaconie Kloosterkerk:  NL89INGB0002847114) 

• De deurcollecte (paarse zak) dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan 
het monument  Kloosterkerk. (Rekening Huishouding 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 
-de kinderen komen terug in de kerk om het Avondmaal mee te vieren- 

 
GEBEDSINTENTIES  

-gemeente knielt of blijft zitten- 
VOORBEDEN- STIL GEBED  
 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 
 
 

       G:      A  –   men.  
 

-gemeente blijft geknield of zitten- 
 
 

- 9 - 
DANKZEGGING 

V:       Ver      -     heft            uw                 har        -                   ten, 

G:    Wij       zijn      met      ons      hart      bij       de         Heer, 

V:    La  -   ten     wij       dan  -    ken    de     Heer      on  -  ze       God, 

G:   Wij        lo     -    ven     en      prij    -  zen      zijn      naam. 

 

 
 
TAFELGEBED 
 
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. 

 
WOORDEN OVER BROOD EN BEKER 
 
NODIGING 
Na de woorden: “Komt nu want alle dingen zijn gereed,” komen de assistenten naar 
voren om samen te communiceren. Als zij hun plaatsen met brood en wijn hebben 
ingenomen, wordt iedereen uitgenodigd. 
 
 
COMMUNIE  
� Men volge de aanwijzingen van de assistenten die rij voor rij de kerkgangers 

uitnodigen. 
� Voor degenen die tijdens het avondmaal de voorkeur geven aan druivensap boven 

wijn, staat op de tafel bij de uitdeelpunten op ieder blad een aantal bekertjes met 
druivensap. Daarbij ligt een kaartje om verwarring te voorkomen. 
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� Bij elk uitdeelpunt van wijn staat iemand van de leiding kinderdiensten met 

druivensap voor de kinderen. 
 
LOFPRIJZING: 
 

 V:  Loof    de    Heer, mijn    ziel,          

 G:   en   zijn  barm-har-tig- heid heeft geen  ein  -  de.                      

 G:  en     al    wat   in     mij    is    zijn   hei - li  -  ge   Naam,                     

 V: want lank-moe-dig  en  rijk   aan goe-der- tie - ren-heid  is    de   Heer,             

 
 
SLOTLIED (staande gezongen) LB 984: 1, 2, 3 en 4 
Tekst:      Henk Jongerius 
Melodie: Orlando Gibbons 
 

 
2 Gezegend die de aarde maakt, 

de grenzen van de zee bewaakt, 
ontluiken doet het jonge groen, 
de kleurenpracht van elk seizoen. 
 

3 Gezegend die een woonplaats maakt 
voor wat beweegt en ademhaalt: 
de dieren in het vrije veld, 
de vogels in hun zingend spel. 
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4 Gezegend die de mensen roept 

tot liefde, vruchtbaarheid en moed, 
om voor elkander te bestaan 
in eerbied voor zijn grote naam 

 
 
ZEGEN 
 

 

  

         G:       A -      -        -          -      men.   
 

 
ORGELSPEL 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn om op uw plaats te blijven tot de voorganger en de ouderling 
van dienst zich naar de wandelruimte hebben begeven. 
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. 
 
AGENDA 
 
Zondag 15 november 
Dinsdag 17 november 
 
 
Woensdag 18 november 
 
 
 
Zaterdag 21 nov. 
 
 
Zondag 22 nov. 
 

17.00 u 
20.15 u 
 
 
12.45 u 
 
19.45 u. 
20.15 u. 
16.00 u. 
 
 
10.00 u 
17.00 u. 

Preek van de Leek, Jan Pronk 
‘Gewoon bijbellezen om te beginnen bij 
Genesis’voor àlle belangstellenden, o.l.v. 
ds.Margreet Klokke 
Pauzeconcert, Cristel de Meulder (sopraan) 
en Jan van Mol (orgel)  
Vesper 
ABC van de christelijke traditie 
Orgelwerken Anthon van der Horst door 
Geerten van de Wetering en Harmen 
Trimp(2e deel) 
ds. Rienk Lanooy, dienst van vergeving 
Preek van de Leek, Farah Karimi, directeur 
van Oxfam-Novib 
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BIJ DE INFORMATIETAFEL O.A. VERKRIJGBAAR: 
• Diverse CD’s ( € 5) 
• Ansichtkaart van de Kloosterkerk (€ 0,50) 
• Boekje “Geschiedenis van de Kloosterkerk” (€ 2,-) 
• Boek:“Over het geheim gesproken” Preken uit de Kloosterkerk 1920 -2010 (€ 2,-) 
• Dubbele kaarten met foto à € 2,- (4 verschillende € 6,-) 
• “De kerkmuziek in Duitsland in het begin van de 20ste eeuw (en haar invloed op de 

kerkmuziek in Nederland)” Hans Jansen (€ 24,95)  
• Kaarsen (2 stuks) € 3,- 
• Doorns Evangelie, Marcus opnieuw, m.m.v. Rienk Lanooy (€ 15,-) 
• “Vrijzinnig noch rechtzinnig” Paul Gerretsen  € 15 
• Blocnote Kloosterkerk € 3,- 
• Engeltjes ( € 4,95) 
• Set kaarten Roeli Willekens (€ 15,-of € 12,50.-, met of zonder enveloppe) 
 
 
 
 
 
Najaarsverkoping 

Zaterdag 28 November a.s. van 10.00 - 14.00 uur in de Kloosterkerk  

 

De goederen kunnen ingebracht worden op: 
Dinsdag           24 november van 10.00 - 14.30 uur en van 18.30 - 20.00 uur 
Woensdag       25 november van 10.00 - 14.30 uur en  van 18.30 - 20.00 uur 
Donderdag      26 november van  10.00 - 14.30 uur 
Wegens plaatsgebrek in de kerk is het helaas niet mogelijk de goederen eerder in te 
brengen. 
 
 
 
 
Preek van de Leek in november 

In november vindt de tweede reeks van de Preek van de Leek plaats. Op de website 
www.preekvandeleekdenhaag.nl komt u de namen van Jeroen van der Veer (1 nov.), 
Rosita Steenbeek (8 nov.), Jan Pronk (15 nov.) en Farah Karimi (22 nov.) tegen. Zij 
bestijgen de kansel van de Kloosterkerk en vertellen in een sobere kerkdienst wat hen 
in het door hen gekozen bijbelverhaal raakt. De diensten zijn voor ieder vrij 
toegankelijk en beginnen om 17.00u in de Kloosterkerk. Na afloop is er ruimte om met 
elkaar en met de voorganger na te praten. http://www.preekvandeleekdenhaag.nl/ 
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Uitvoering complete orgelwerk Anthon van der Horst 

Tijdens twee concerten op de zaterdagen 7 en 21 november zal het complete orgelwerk 
van Anthon van der Horst (1899-1965) worden uitgevoerd in de Kloosterkerk. Van der 
Horst genoot grote bekendheid als dirigent van de Nederlandse Bachvereniging en als 
organist en componist. In het kader van zijn 50e sterfjaar zullen Geerten van de 
Wetering en Harmen Trimp zijn complete orgelwerk uitvoeren, alsmede zijn Concert 
pour orgue et orchestre a cordes, wat ter gelegenheid hiervan opnieuw is uitgegeven. 
Aanvang van beide concerten is 16.00u. 
Meer info: www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


