
ZONDAG 17 SEPTEMBER 2017 

15e zondag na Pinksteren 

Dienst van Schrift en Tafel 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 

Ouderling: Roland van Haersma Buma 

Diaken: Veronica de Lange  

Organist: Geerten van de Wetering 

Zondagskind: Rogier 

Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema 

 

Bij de dienst: 

Op 31 oktober 2017 is het vijfhonderd jaar geleden dat, volgens de legende, Luther zijn 95 
stellingen aan de deur van de slotkapel te Wittenburg nagelde. Dit moment in de 
geschiedenis markeert het begin van een vernieuwingsbeweging in de kerk: de reformatie, 
die uitloopt op het ontstaan van de protestantse traditie. In de diensten van september en 
oktober staat een aantal kernwoorden centraal die een rol speelden in deze 
vernieuwingsbeweging. Zijn het inderdaad woorden uit het verleden of hebben ze in onze 
tijd ook nog een betekenis. Na 'boete' en 'zonde' gaat het vandaag over 'genade', misschien 
wel het kernwoord van het Lutherse gedachtengoed 
 
In deze serie diensten klinken steeds orgelwerken uit de tijd van de reformatie en zal er een 
lied van Luther of een van zijn geestverwanten gezongen worden. Vandaag is dat het lied 
van zijn tijdgenoot Paul Speratus – ‘Es ist das Heil uns kommen her’   
 

Bij de kinderdiensten: 

Muziek doet wat met je! Muziek maakt blij, muziek brengt rust, muziek vertelt een verhaal. 
David is muzikant en weet als geen ander wat muziek kan doen. In de muziekmaand staat 
David centraal en met hem een psalm.  
David is inmiddels koning en hij is heel erg blij dat de ark weer terugkomt op de plek waar 
die hoort: in Jeruzalem. Hij is zo blij dat koning David op de muziek gaat dansen.  
Hoor het verhaal van David als dansende koning en luister naar een psalm die hij maakte. 
 
 
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- 
Es ist das Heil uns kommen her (BuxWV 186)                             D. Buxtehude                   
                                                                                                       (1637 - 1707) 
BEGROETING 
 
STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 
BEMOEDIGING 

 
-gemeente gaat staan- 

 
INTROÏTUS: LB 117a 
Tekst:     Joachim Sartorius – ‘Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all’ 
Melodie: Melchior Vulpius 
Koor:Antifoon 

Gij volken loof uw God en Heer; psalmzingt zijn naam en breng Hem eer. 
Omdat Hij u verkoren heeft, omdat Hij u genade geeft! Halleluja! 
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2 Hoe groot is zijn barmhartigheid 

voor allen allerwege, 
zijn waarheid en zijn tederheid 
als overvloed van regen. 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 
en geeft om niet de zaligheid. 
Zing, zing Hem, halleluja. 

 
Koor: herhaling antifoon 
 

-gemeente 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 903 1 en 6 
Tekst:      Paul Gerhardt – ‘Sollt ich meinem Gott nicht singen’ 
Melodie: Johann Schop 
Zetting;   Daniël Rouwkema 

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

G:    A         -                  -                  men. 
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6 Omdat Gij mijn hart doet branden, 

omdat Gij mij zo bemint, 
hef ik, Heer, tot U mijn handen: 
Vader, zie ik ben uw kind. 
Wil mij de genade geven, 
U te dienen hier en nu; 
God die liefde zijt, aan U 
vast te houden, heel mijn leven, 
tot ik U na deze tijd 
liefheb in der eeuwigheid. 

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

 
 
GEBED 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 
 

 
 
SCHRIFTLEZING: Psalm 4 
 
LIED: LB 966: 1, 3 en 4 

Tekst:      Ad den Besten, naar Paul Speratus – ‘Es ist das Heil uns kommen her’  
Melodie: 15e eeuw/lezing EKG 

 

 V:   De    Heer    zij   met      u 

G:  Ook  met  u    zij   de    Heer 

G:      A   -    -    -    -    -    -   -   -   -      men. 
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3 Om Hem rechtvaardigt nu de Heer 

het leven van ons allen. 
God is op ons niet toornig meer, 
maar ziet met welgevallen 
een volk, gedoopt in Christus’ doop, 
verenigd in geloof en hoop 
en liefde tot elkander. 

4 Want wie hier leeft op zijn gezag, 
die is voor God rechtvaardig, 
hij vindt zijn handen elke dag 
tot goede werken vaardig; 
als nieuw wordt rond hem het bestaan 
en in hem vangt het voorjaar aan 
van ’s Heren nieuwe aarde. 

 

SCHRIFTLEZING: Efeze 2: 1-10 
 
KOOR: Lord, for thy tender mercy’s sake                          Richard Farrant (1530-1580) 
Lord, for thy tender mercy’s sake, lay not our sins to our charge, but forgive that is past, 

and give us grace to amend our sinful lives. To decline from sin and incline to virtue, 

that we may walk in a perfect heart before thee now and evermore.  Amen. 

 

Heer, omwille van uw genade, leg ons onze zonden niet ten laste, maar vergeef wat is 
geweest, en schenk ons genade om ons zondige leven te verbeteren. Om ons van zonden af 
te keren en naar deugdzaamheid toe te keren, opdat we voor nu en altijd met een volmaakt 
hart voor uw aangezicht mogen wandelen. Amen.  
 
 
PREEK 
 
AVONDMAALSLIED: LB 718 
Tekst:      Ad den Besten 
Melodie: Willem Vogel 
Zetting:   Daniël Rouwkema 
 
Allen: 
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Koor: Allen: 

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

3 Maar wij rijken, 
 ach, wij blijken 
 hard en onverstoord. 
 Open onze oren, 
 Heer, opdat wij horen 
’t roepen aan de poort. 
 

Koor: 

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

 
INZAMELING VAN DE GAVEN 
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 Kerk in Actie "Noodhulp en Wederopbouw na 
orkaan Irma in het Caraïbische gebied". Kerk in Actie, hulporganisatie van de Protestantse 
Kerk, is onderdeel van het Nationaal Rampenfonds. Dit komt in actie na de directe 
noodhulpverlening die nu door het Rode Kruis wordt geleverd. Rekening Stichting 
Diaconie Kloosterkerk: NL89INGB0002847114 
 
De deurcollecte (paarse zak) is voor het project ‘ Op de bres voor vluchtelingenkinderen in 
Nederland’ van Kerk in Actie. Kinderen die opgroeien in een AZC hebben geen eigen 
kamer, zien dagelijks verdrietige en gespannen volwassenen om zich heen, moeten 
regelmatig verhuizen en leven voortdurend in onzekerheid of ze mogen blijven.  Kerk in 
Actie staat samen met andere organisaties op de bres voor deze kinderen en maakt  
vakantieweken voor vluchtelingkinderen, recreatieve en sportactiviteiten in 
asielzoekerscentra en individuele rechtshulp of juridische bijstand  mogelijk.   
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89INGB0002847114 
 
Wanneer uw telefoon op “stil”  staat, is het is geen bezwaar als u hem tijdens de collecte gebruikt 

om geld over te maken op het desbetreffende bankrekeningnummer. 
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ORGELSPEL TIJDENS DE COLLECTE 
 
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 

 
 
 

-gemeente blijft geknield of zitten- 
 
DANKZEGGING 

 
 
 
GEZONGEN TAFELGEBED uit de Didachè 
koor:  

Wij zegenen U, Vader, vanwege de heilige wijnstok David, Uw knecht, waaraan Gij ons 
deel hebt gegeven door Jezus, Uw dienaar:  
allen:  

 

            U        zij      de    heer – lijk - heid    in      al  -   le      eeu  - wen  
koor:  

Wij zegenen U, Vader, vanwege het leven en de kennis waaraan Gij ons deel hebt gegeven 
door Jezus, uw dienaar: 
allen:  

G:   A   -    -    -    -    -    -   -   -   -    -   -men 
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            U        zij      de    heer – lijk - heid    in      al  -   le      eeu  - wen  
koor: 

Zoals dit brood dat wij breken, verstrooid was over de bergen en werd samen gebracht en 
één is geworden, breng zó Uw gemeente bijeen in Uw Rijk, van de einden der aarde. 
allen: 

          want    U       is        de    heer – lijk  - heid   en       de  kracht,  

          door     Je  -     zus     Mes  -  si    -     as,  
    

            in     al  -  le    eeu - wen  der    eeu  -  wen!  
INSTELLINGSWOORDEN 
allen: 

          aan    U       is        de    heer – lijk  - heid   en       de  kracht,  

          door     Je  -     zus     Mes  -  si    -     as,  
    

            in     al  -  le    eeu - wen  der    eeu  -  wen!  
 
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. 
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WOORDEN OVER BROOD EN BEKER 
 
NODIGING 
Na de woorden: “Komt nu want alle dingen zijn gereed,” komen de assistenten naar voren 
om brood en wijn te ontvangen. 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. 

� Bij elk uitdeelpunt van wijn staat iemand van de leiding kinderdiensten met 
druivensap voor de kinderen. 
 

KOORZANG TIJDENS DE COMMUNIE: 
Verleih uns Frieden gnãdiglich                    Felix  Mendelssohn Bartholdy  (1809-1847) 
 

Verleih uns Frieden gnãdiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten. Es ist doch ja kein andrer 

nicht, der für uns könnte streiten, denn du, unser Gott, alleine 

 

Geef ons vrede uit genade Heer God in onze tijd. Er is immers geen ander 
die voor ons zou kunnen strijden dan Gij alleen, onze God. 
 

ORGELSPEL TIJDENS DE COMMUNIE: 
Es ist das Heil uns kommen her                                          Anonymus 
 
 
LOFPRIJZING: 
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SLOTLIED  (staande gezongen ) LB 968: 1, 2 en 5 
Tekst:      Samuel John Stone – ‘The Church’s one foundation’  
Melodie: Samuel Sebastian Wesley 
 

 
 
2 Door God bijeen vergaderd, 

één volk dat Hem behoort, 
als kinderen van één Vader; 
één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege 
de kerk U lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs.3 

5 Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 
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ZEGEN 

 
 
 
ORGELSPEL: Allegro maestoso   Uit Sonata V D Dur   
 F. Mendelssohn-Bartholdy                                                             (1809 - 1847) 

------------------ 
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 hem bellen of een e-mail sturen. Zie daarvoor de contactgegevens op de achterzijde van 
de liturgie. 
 
 

AGENDA 

maandag 18 september  
 
 
woensdag 20 september 
 
 
 
zondag 24 september 
 
dinsdag 26 september 
 

20.00 u 
 
 
12.45 u 
20.00 u 
 
 
10.30 u 
 
10.00 u 

Literatuurkring: Schuld en boete/Misdaad en straf 
Fjodor Dostojevski 
 
Pauzeconcert 
ABC cursus van de christelijke traditie ( zie 
toelichting) 
 
Ds.Margreet Klokke, dienst met cantate 
 
Lezing & Lunch   Spreker: J.  van der Ent          
Verkenning van de Romeinse Limesroute 
 
 

 

zondag 24 september verschijnt 'Als Bach weer klinkt'.  
 
Dit boekje, geschreven door Ellen van der Sar, wordt uitgebracht t.g.v. het 55-jarig 
bestaan van de erediensten met cantate in de Kloosterkerk.  
De Stichting Cantatediensten Kloosterkerk biedt het boek bij voorintekening aan voor € 
15,-( na 24 september is de prijs € 17,50) 
Bij de Informatietafel ligt een intekenlijst. U kunt het boek dan op 24 september na afloop 
van de dienst afhalen, tegen contante betaling. 
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Cursus ‘Abc van de christelijke traditie’  

 

Kom je vaker in de Kloosterkerk en zou je wel eens verder willen praten met de 
predikanten over de inhoud van hun diensten? Bespeur je bij jezelf de wens om tijd te 
maken voor jezelf om nader stil te staan bij je leven en geloven? Zou je graag andere 
mensen leren kennen met een vergelijkbare belangstelling als jij?  
Dan is de cursus ‘ABC van de christelijke traditie’ iets voor je.  
Deze cursus wordt elk jaar gegeven door de beide predikanten. In ongeveer zestien 
woensdagavonden sta je met rond de twintig deelnemers van twintig tot tachtig jaar stil bij 
vragen als: De bijbel, wat is dat voor een boek? Hoe kun je het zo lezen, dat de oude 
woorden ook in deze nieuwe tijd aanspreken? Waar denk je eigenlijk aan, als je ‘God’ 
zegt? Wie is Jezus voor je? Wat betekent het verhaal van zijn lijden en opstanding voor 
mensen vandaag? Wat wordt er bedoeld met de ‘heilige Geest’? Hoe kun je bidden? Kun 
je spreken over zoiets als ‘christelijke ethiek’? Wat gebeurt er in de liturgie van de 
kerkdienst?  
De cursus staat open voor leden en niet-leden van de Kloosterkerk.  
Dit jaar is de eerste bijeenkomst op woensdag 20 september.  
Voor nadere informatie en/of opgave kun je terecht bij de predikanten via 
klokke@kloosterkerk.nl of lanooy@kloosterkerk.nl  
Van harte welkom! 
 
 
 

 

‘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- 

 
 

 
 
 
 
 

Herdenkingsconcert Hendrik Andriessen (125 jaar geleden geboren) & Albert de 

Klerk (100 jaar geleden geboren) 

Zaterdag 7 oktober, 16.00u, Kloosterkerk 
 
Werken van Andriessen en De Klerk voor orgel, orgel en spreekstem en orgel en 
koperblazers 
Geerten van de Wetering (orgel), Gonny van der Maten (voordracht), Koperensemble 
'Amici della Musica' o.l.v. Frank de Groot 
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Onderstaande pagina  kunt u  invullen en in de collectezak stoppen, afgeven bij 

de informatietafel of opsturen naar: Kerkelijk Bureau Kloosterkerk, 

Lange Voorhout 4, 2514 ED Den Haag. 

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie. 

 

dhr/mevr: ..……………….………………………….……………………. 

 
adres: …..………….…………..…………………….……………………. 

 
pc + woonplaats: ………..………………………….…………………….. 

 
telefoon: …………….………..…………………………………………… 
 

e-mail adres: ……………………………………………………………… 

 
¤   wil graag een gesprek hebben met:  

¤  een van de predikanten  

¤  een contactpersoon uit de gemeente 

¤   wil graag informatie ontvangen over de Kloosterkerkgemeente 

¤   wil  zich graag abonneren op nieuwsbrief van de Kloosterkerk 
     ( digitale versie gratis, papieren versie € 32,50 per jaar) 

¤   wil graag lid worden van de Kloosterkerkgemeente 

 

 

 

 


