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ZONDAG 15 APRIL 2018
3e zondag van Pasen – Misericordia Domini (Ps 33, 5b)

Voorganger:
Ouderling van dienst:

Organist:
Zondagskind:

ds. Rienk Lanooy
Maria Haslinger-Maalman
Geerten van de Wetering
Rogier

In deze dienst wordt Yna Visser bevestigd tot ouderling.

Bij de dienst
Pasen en leven horen bij elkaar. Maar hoe doe je dat, leven? Zolang het overleven is, is het geen kunst, maar wanneer er
ruimte komt om er over na te denken, doet die vraag zich onherroepelijk voor. In de serie 'Opgestaan en hoe nu verder?' 
komen schrijvers, filosofen, denkers en doeners aan het woord die over deze vraag hebben nagedacht. Hoe verhouden 
zij zich tot de verhaaltraditie van de bijbel waarin die vraag ook telkens weer speelt? Vandaag staan de gedachten van 
Paul van Tongeren centraal. 

Bij de kinderdiensten:
Vandaag dragen we de kinderen een wijze les aan. Ze horen over de discipelen die aan het vissen zijn, maar ze vangen 
maar geen vis. Opeens verschijnt daar een man. Hij bemoeit zich nog met andermans zaken ook en geeft de discipelen 
een tip. Dit blijkt een gouden tip, want ze vangen vol op vis!
De jongste kinderen horen vanmorgen een Godly Play-verhaal. Zij blijven in de Godly Play-ruimte tot het einde van de 
dienst. Na afloop van de dienst kunt u uw kind daar ophalen.

In de Apostelkapel staat een kaarsentafel. U kunt daar een kaars aansteken voor iets wat u bezighoudt, 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-
Drie orgelkoralen voor de paastijd (BWV 628, 629 en 630) J.S. Bach (1685 – 1750)

BEGROETING

STILTE
-de kaarsen worden aangestoken-

BEMOEDIGING

-gemeente gaat staan-
INTROÏTUS: Psalm 33; 1, 5 en 8
Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit
Melodie: Straatsburg 1545

-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 217; alle verzen
Tekst: Oda Swagemakers
Melodie: Willem Mesdag

BEVESTIGING AMBSTDRAGER

LIED: LB 670; 1, 2, 3 en 7 (staande gezongen)
Tekst: Maarten Luther
Vertaling: Jan Willem Schulte Nordholt
Melodie: Wittenberg 1539

-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: uit Psalm 139

LIED: LB 275; 1, 3 en 5
Tekst: Huub Oosterhuis
Melodie: 16e eeuw

SCHRIFTLEZING: 1 Korintiërs 13, 1 - 13

LIED: LB 829
Tekst: Joke Ribbers
Melodie: Willem Mesdag

PREEK

LIED: LB 838; 1, 2 en 4
Tekst: Jan Wit
Melodie: Johann Schop

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 den boze.
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. 
Amen

INZAMELING VAN DE GAVEN 
- De eerste collecte (rode zak) dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst. Rekening Kloosterkerk 
IBAN: NL29 INGB 0000 0585 71
- De diaconale collecte (groene zak) is voor het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage. 
De Diaconie van de PGG zet zich in voor Haagse mensen die in de marge van de samenleving zijn terechtgekomen. De 
hulp die door de Diaconie wordt verleend moet echt helpen, geen afhankelijkheid scheppen, maar erop gericht zijn dat 
mensen hun rug kunnen rechten: ‘Liever een hengel dan een vis’. De Diaconie heeft de uitvoering van haar 
werkzaamheden opgedragen aan Stek (Stichting voor Stad en Kerk), en werkt binnen Stek samen met diverse andere 
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partners die vanuit soortgelijke doelstellingen binnen hetzelfde werkgebied actief zijn. Rekening Stichting Diaconie 
Kloosterkerk: IBAN: NL89 INGB 0002 8471 14
- De deurcollecte (paarse zak) dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument Kloosterkerk. 
Rekening Kloosterkerk IBAN: NL29 INGB 0000 0585 71

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, de gemeente blijft zitten tot zij bij hun ouders zijn-

SLOTLIED (staande gezongen): LB 825; 1, 3 en 4
Tekst: Ad den Besten
Melodie: Halle 1704

ZEGEN

ORGELSPEL 
Toccata M. Monnikendam (1896-1977)

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 16 april

woensdag 18 april

woensdag 18 april

zaterdag 21 april

zondag 22 april

dinsdag 1 mei

20.00 uur

12.45 uur

20.15 u

10.00-16.00 u

10.00 u
16.00 u

10.00 u

Literatuurkring
Schuld en boete / Misdaad en straf 
Fjodor Dostojevski

Pauzeconcert door The Hague String Trio 
Justyna Briefjes, viool; Julia Dinerstein, altviool en 
Miriam Kirby, cello

ABC-cursus

Verkoping

Kerkdienst – ds. R. Veldman
Herdenking Jom Hasjoa

Lezing en lunch. 
T. Broers: de Hollandse Waterlinie

Voorjaarsverkoping

Zaterdag 21 april a.s. van 10.00 – 14.00 uur in de Kloosterkerk 

Goederen inleveren op:
- dinsdag 17 april :10.00 – 14.00 uur
- woensdag 18 april :10.00 – 14.00 uur en van 18.30 – 20.00 uur
- donderdag 19 april :10.00 – 14.00 uur
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Een brug van fluweel - gebeden en meditatieve teksten - Margreet Klokke
Het boek "Een brug van fluweel - gebeden en meditatieve teksten" van Margreet Klokke is verkrijgbaar, na de dienst bij de 
boekentafel. Prijs: € 22,--. Er kan zowel contant als met pin betaald worden. Het gebedenboek is ook verkrijgbaar bij bij de 
Ichtusboekhandel Den Haag en Leiden, of via www.boekengilde.nl/boekenshop,. 
Wij bevelen het boek van harte bij u aan!

Muzikale lezing over Dag Hammarskjöld
Dag Hammarskjöld werd in 1953 gekozen tot Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. Hij stond bekend als integer, 
standvastig en vriendelijk. In zijn spirituele dagboek “Merkstenen” komt de werkelijke mens achter deze man naar voren.
Dag Hammarskjöld was een gelovig en innerlijk bewogen mens, een kant die hij vanwege zijn publieke functie veelal verborgen 
moest houden. Zijn rotsvaste en onvoorwaardelijke geloof in God kreeg gedurende zijn loopbaan steeds meer vorm en werd de 
basis van waaruit hij handelde. 
In de muzikale lezing “Het verstand te boven” toont Jacqueline van der Zee een portret van een inspirerend mens, wiens 
gedachtegoed en gedichten nog steeds actueel zijn en velen troost, steun en moed bieden.
 
Kloosterkerk: zondag 15 april 17.00-18.00 uur
Toegang € 5

HERDENKING JOM HASJOA 22 APRIL 2018 IN DE KLOOSTERKERK

Op zondag 22 april, aansluitend op de Jom Hasjoa herdenking in Israël, herdenken wij in Den Haag de 6 miljoen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoorde Joden. Deze herdenking, die zoals altijd om 16.00 uur zal plaatsvinden in 
de Kloosterkerk, Lange Voorhout 4 te Den Haag, heeft als thema 'Vervolging en verzet – ooggetuigen'. Dit thema sluit
aan bij het nationale Jaar van Verzet.

Levie Kanes, één van de 52 door de Haagse verzetsheldin Ru Paré geredde Joodse kinderen, zal de aanwezigen 
toespreken. De jaarlijkse kroniek wordt gelezen door Marissa Herder. Muzikale medewerking wordt verleend door 
chazan Ken Gould en het octet Eloquentia. Ook leerlingen van enkele Haagse scholen zullen een bijdrage leveren aan 
de bijeenkomst. Na afloop 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 herdenken.

https://www.kloosterkerk.nl/?nltr=OTUzOzU2MztodHRwOi8vd3d3LmJvZWtlbmdpbGRlLm5sL2JvZWtlbnNob3A7O2U1YWU4MDg4MWM1OWY3YmQ2ZWJhMGU0OTk4YWY0NjM2
https://maps.google.com/?q=Lange+Voorhout+4&entry=gmail&source=g
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