
ZONDAG 22 APRIL 2018 

-4e zondag van Pasen - ‘Jubilate’ - 

Voorganger: ds. Rian Veldman 

Ouderling: Gilbert Laurens 

Organist: Geerten van de Wetering 

Zondagskind: Marilena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de kinderdiensten: 

Met Pasen hoorden wij dat Jezus is opgestaan en dat Hij bij de levenden is. Hij is dus bij 

ons! Sindsdien bezinnen we ons op 'het leven'. Wat is het eigenlijk? En hoe doe je dat? 

Waar moet je op letten? Voor kinderen best een groot onderwerp. Gelukkig zijn er wijze 

mensen, zoals de profeten. De profeten in de Bijbel waren ook veel met dit onderwerp 

bezig. De jongste kinderen horen er vandaag een Godly Play-verhaal over. De oudste 

kinderen gaan op hun eigen niveau met dit onderwerp aan de slag.  

 

De jongste kinderen 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 

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 

 

STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 

BEMOEDIGING 

 
 

-gemeente gaat staan- 

 

INTROÏTUS:  LB 212 

Tekst:     Paul Gerhardt – ‘Lobet den Herren’ 

Melodie: Johann Crüger – ‘Lobet den Herren allen, die ihn ehren’ 

 

 

-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- 

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

G:    A         -                  -                  men. 
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LOFLIED: LB 652 

Tekst:     Willem Barnard 

Melodie: Frits Mehrtens 

 

 

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

 

 

GEBEDSGROET 

 
 

 

GEBED 

V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 
 

 

SCHRIFTLEZING: Exodus 3: 7-15 

 

LIED: LB 116: 1, 2, 3 en 7 

Tekst:     Muus Jacobse 

Melodie: Genève 1562 

 

 

SCHRIFTLEZING: 1 Johannes 4: 10-21 

 

LIED: LB 568a  We zingen dit lied 3 keer 

Melodie: Jacques Berthier 

 

 

 

PREEK 

 

 

LIED: 'We shall overcome' 
 

 

 V:   De      Heer    zij     met      u 

G:  Ook  met  u    zij     de    Heer 

G:     A   -    -    -    -    -    -   -   -   -      men. 
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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 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: NL29 INGB 0000 058571 

 

De diaconale collecte (groene zak) is voor het Oecumenisch Aandachtscentrum. Het 

Aandachtscentrum is een open huis, in het hartje van Den Haag waar men vrijblijvend 

kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander delen. 

Iedereen is welkom, wordt met respect benaderd,  kan hier even op adem komen en een 

luisterend oor vinden. Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 

847114 

De deurcollecte (paarse zak) is voor Kerk in Actie. De grote textielstad Tirupur in het 

zuiden van India, telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. De meesten zijn samen met 

hun ouders naar de stad gemigreerd in de hoop op een beter leven. De realiteit is dat de 

kinderen, in het bijzonder de meisjes, moeten werken in de textielsector en niet meer naar 

school kunnen. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere vormen 

van uitbuiting. De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op 

school te krijgen.. Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 847114 

 
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- 
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SLOTLIED (staande gezongen): LB 422 

Tekst:     Arne Jonges 

Melodie: Willem Vogel – ‘God die leven hebt gegeven’ 

 

 

ZEGEN 

 
 

 

ORGELSPEL 

Alla marcia                                                      John Ireland 

                                                                         (1879 - 1962) 

 

AGENDA 

zondag 22 april 

 

woensdag 25 april 

 

zondag 29 april 

 

 

dinsdag 1 mei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16.00 u 

 

20.15 u 

 

10.30 u 

 

 

10.00u  

 

 

 

 

 

 

 

Herdenking Jom Hasjoa (zie toelichting) 

 

ABC cursus (afsluiting) 

 

ds Rienk Lanooy, dienst met cantate BWV 71 

(Ratswahlkantate) 

 

Lezing en Lunch. Spreker: 

T.Broers: de Hollandse Waterlinie 
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HERDENKING JOM HASJOA 22 APRIL 2018 IN DE KLOOSTERKERK 

 

Vanmiddag, 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. 

 

 

 

"Een Brug van Fluweel - gebeden en meditatieve teksten" van 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,--.  

Wij bevelen het boek van harte bij u aan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=Lange+Voorhout+4&entry=gmail&source=g
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Een stoet van getuigen (van Niek Schuman vrij naar Hebreeën 11 en 12) 

Wat is dat nu eigenlijk: geloof? 

Geloof ondersteunt dat wat wij hopen 

en maakt wat wij niet zien toch zeker. 

Juist hierin zijn mensen van vroeger 

voor ons tot getuigen geworden, 

en heel die menigte van belijders 

nodigt ons uit hun weg te vervolgen. 

(…) 

Door geloof heeft Martin Luther King gesproken 

over een nieuwe gemeenschap van mensen 

die met elkaar zouden leven in vrede, 

in gelijkwaardigheid, recht en respect. 

Hij sprak van een droom en hij zei 

dat hijzelf al een blik had geslagen 

in die andere toekomst van zwarten en blanken 

waarin niemand de ander meer ruimte misgunt. 

 

Door geloof heeft Mozes, de prins, geweigerd 

een prinsheerlijk leven te leiden in Egypte, 

want hij koos de weg van de meeste weerstand 

en bleef geheel solidair met zijn volk. 

De messiaanse smaad was hem veel liever 

dan de glans van de schatten van Egypte, 

zijn ogen lieten zich niet misleiden: 

het was alsof hij de Onzienlijke al zag. 

(...) 

En wie zouden we verder al niet kunnen noemen  

wanneer we heel die stoet van getuigen bezien 

die door de eeuwen hun weg zijn gegaan? 

Mahalia Jackson en haar prachtige lied 

Paulus en zijn gevaarlijke reizen 

alle evangelisten en apostelen 

die spraken over het koninkrijk van God: 

door geloof hielden zij zicht op de verte. 

(…) 

Zij hebben smaad en verdrukking ervaren 

hun hoop werd zwaar op de proef gesteld 

door de pijnen naar lichaam en ziel 

en zij zijn als martelaren gestorven. 

Geen van allen heeft het beloofde  

verkregen en in vervulling zien gaan, 

want God heeft, met ons in gedachten, 

het plan dat de stoet van deze getuigen 

niet de voleinding zullen bereiken 

dan alleen in gezelschap van ons. 

 

Laten wij daarom ons bij hen aansluiten, 

alle ballast die ons hindert van ons weg doen 

en met volharding op onze beurt doorgaan. Amen 


