
ZONDAG 20 MEI 2018 

-Pinksteren- 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 

Ouderling van dienst: Maria Haslinger-Maalman 

Zondagskind: Rogier 

Organist: Geerten van de Wetering 

Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema 

m.m.v. Collegium Delft 

  

 

 

Bij de dienst: 

Vandaag is het Pinksteren, het feest van de Geest.  

In deze dienst verbinden vijf mensen zich met de christelijke traditie. Eén van hen, Marie-

Anne van de Griek ontvangt daarop de doop: 

 

Mathea Adriana de Bruijn-Pos 

Marie-Anne van de Griek 

Johannes Mijndert Kruithof 

Marijke Osinga 

Robert Paul Raangs 

 

 

Bij de kinderdiensten: 

De kinderen trekken vanmorgen gezamenlijk op. De kinderdienst is om deze reden in de 

Crypt. Het Pinksterverhaal staat vandaag centraal. Er gebeurt heel veel in dit verhaal en 

allerlei zintuigen worden aangesproken. Zelfs een aantal elementen worden erbij 

betrokken. Toen de discipelen eenmaal van de Heilige Geest vervuld waren, lieten zij van 

zich horen. Zo zetten zij van alles in werking bij andere mensen. De kinderen ontdekken 

vandaag dat zij zelf ook dingen in beweging kunnen zetten. 

 

 

 

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- 

Praeludium e-moll (BWV 548 )                                                    J.S.Bach 

                                                                                                      (1685-1750) 

 

BEGROETING 

 

 

STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 

BEMOEDIGING: 

 
 
 

-gemeente gaat staan- 

INTROITUS : 'Kom, Geest van God en raak ons hart' 
Tekst:     Sytze de Vries 

Melodie: Supplement to the New Version 1708 

 

 

-gemeente gaat zitten- 

 

VERHAAL VOOR DE KINDEREN 

-gemeente gaat staan- 

LOFLIED : LB 683 

Tekst:     Hanna Lam 

Melodie: Wim ter Burg 

 
 

- gemeente gaat zitten, de kinderen verlaten de dienst en gaan naar de Crypt-  

 

GEBEDSGROET 
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GEBED 

V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 
 

SCHRIFTLEZING: Psalm 62, 6-13 

 

LIED: LB 919: 1, 2 en 4 

Tekst:      Ad den Besten 

Melodie: Dresden 1694/Darmstadt 1698 –  ‘Straf mich nicht in deinem Zorn’ 

 

 

 

 

SCHRIFTLEZING: Handelingen 2: 1-13 

 

KOOR:  

O Lord, give Thy Holy Spirit                                                  Thomas Tallis (1505-1585) 

 

O Lord, give thy Holy Spirit into our hearts, 

and lighten our understanding, 

that we may dwell in the fear of thy Name, 

all the days of our life, 

that we may know thee, the only true God, 

and Jesus Christ whom thou hast sent.  

O Heer, geef uw Heilige Geest in onze harten, 

en verhelder ons begrip 

opdat wij mogen wonen in ontzag voor uw Naam, 

alle dagen van ons leven, 

dat we u mogen kennen, de enige ware God, 

en Jezus Christus die u hebt gezonden. 

 

 

 

 

PREEK 

 

- de kinderen komen terug in de kerk- 

LIED: LB 695 

Tekst:        Pia Perkiö – ‘Kosketa minua, Henki’ 

Vertaling: Sytze de Vries 

Melodie:   Ilkka Kuusisto 

 V:   De    Heer    zij   met      u 

G:  Ook  met  u    zij   de    Heer 

G:      A   -    -    -    -    -    -   -   -   -      men. 
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INLEIDING TOT DE VERBINTENIS EN DOOP 

 

LIED : LB 25 b 

Tekst: Vijftig psalmen, vrij naar Psalm 25 en Matteüs 11,3 

Muziek: Bernard Huijbers 

 

 

 

VERBINTENIS EN DOOP 

 

LIED:  (staande gezongen) LB 670: 1, 2, 3 en 7 

Tekst:      Martin Luther – ‘Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist’, naar ‘Veni Creator Spiritus’ 

Melodie: Wittenberg 1539 

 

 
 

- gemeente gaat zitten - 

KOOR:  

A Gaelic blessing                        John Rutter   (*1945 ) 

 

Deep peace of the running wave to you, 

deep peace of the flowing air to you, 

deep peace of the quiet earth to you, 

deep peace of the shining stars to you 

deep peace of the gentle night to you. 

Moon and stars pour their healing light on you. 

Deep peace of Christ the light of the world to you. 

 

 

Diepe vrede van de rustig golvende zee voor jou.  

Diepe vrede van de milde ademtocht voor jou.  

Diepe vrede van de verstilde aarde voor jou.  

Diepe vrede van de schijnende sterren voor jou.  

Diepe vrede van de kalme nacht voor jou.  

Moge maan en sterren hun  helende licht over je uitschenken.  

Diepe vrede van Christus, het licht der wereld voor jou. 

 

 

-gemeente knielt of gaat zitten- 

 

 

 

GEBEDSINTENTIES 
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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 0585 71) 

 

De diaconale collecte (groene zak) is voor Jong Transvaal een project van de Stichting 

Stad en Kerk (Stek). Steeds meer kinderen en jongeren in Den Haag maken gebruik van 

huiswerkbegeleiding na schooltijd. Privébegeleiding of begeleiding in kleine groepjes is 

duur en niet voor elk gezin weggelegd. Toch is onder de jongeren in Transvaal veel 

behoefte aan hulp bij het huiswerk maken. Daarin voorziet dit project. Gemotiveerde tutors 

begeleiden de leerlingen. 

(Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14) 

 

De deurcollecte (paarse zak) dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het 

monument Kloosterkerk. (Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71) 
Wanneer uw  telefoon op de ‘stil’ staat, is het geen bezwaar als u hem tijdens de collecte gebruikt 

om geld over te maken op het desbetreffende bankrekeningnummer. 

 

 

Tijdens de collecte zingt het koor: 

 

Cantique de Jean Racine                                                        Gabriel Fauré (1845-1924) 

 

Verbe égal au Très-Haut, 

notre unique espérance. 

Jour éternel de la terre et des cieux. 

Nous rompons le silence de la paisible nuit, 

Divin Sauveur, jette sur nous les yeux. 
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Répands sur nous le feu de ta grâce puissante, 

que tout l’enfer fuie au son de ta voix, 

dissipe le sommeil d’une âme languissante 

qui la conduit à l’oubli de tes lois! 

 

O Christ sois favorable à ce peuple fidèle, 

pour te bénir maintenant rassemblé; 

Reçois les chants qu’il offre, 

à ta gloire immortelle, 

et de tes dons qu’il retourne comblé. 

 

Woord gelijk aan de Allerhoogste, 

onze enige hoop. 

Eeuwig licht van de aarde en de hemelen. 

Vanuit de vredige nacht verbreken wij de stilte 

Heilige Redder, laat op ons uw oog vallen. 

 

Verspreid over ons het licht van uw krachtige genade  

opdat de hele hel vlucht bij het horen van uw stem. 

Verstoor de slaap van de sluimerende ziel, 

die hem leidt naar de vergetelheid van uw wetten. 

 

O Christus, ontferm U over dit trouwe volk, 

nu bijeen om u te loven. 

Ontvang de lofprijzing die het aanbiedt, 

voor uw onsterfelijke glorie, 

dat het, vol van uw gaven, terugkeert.  

 

 

OPDRACHT VAN DE GAVEN  

SLOTLIED (staande gezongen): LB 672: 1, 2 en 3 

Tekst:     Valentin Ernst Löscher – ‘Kommt, Seelen, dieser Tag’ 

Melodie: Johann Sebastian Bach 

 

 
 
 

 

ZEGEN 
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ORGELSPEL: 

Komm, Gott, Schӧpfer, Heiliger Geist (BWV 667)                                J.S.Bach 

Uit: Leipziger Orgelchoräle 

 

 

Wilt u 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. 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid de nieuwe lidmaten te begroeten in de Apostelkapel.  

 

 

 

AGENDA 

zondag  27 mei 

 

 

09.30 u 

 

10.30 u 

 

 

 

 

Minikerkdienst voor kinderen van 0-6 jaar  

 

Ds. Carel ter Linden, dienst met cantate 

‘Die Elenden sollen essen’ (BWV 75) 

 

 

 

'Mini-kerkdienst - 27 mei 

Voor kinderen van 0 - 6 jaar is er op zondag 27 mei om 09.30 in de Ministeriekamer 

(voorafgaand aan de oppasdienst) de eerstvolgende mini-kerkdienst. Hun ouders, 

grootouders én vriendjes en vriendinnetjes zijn zeker óók welkom. Dit keer is het 

thema: Pinksteren! Het duurt ongeveer half uur, en wordt afgesloten met wat 

lekkers. Meer informatie treft u aan in de Nieuwsbrief en op de website.' 
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Een Brug van Fluweel - gebeden en meditatieve teksten" van Margreet Klokke. 

 

Dit boek is verkrijgbaar, na de dienst bij de boekentafel. Prijs: € 22,--. Indien u dit 

boek in de Kloosterkerk koopt (na de dienst op zondag of bij de kerkwacht 

gedurende de maanden mei t/m september ), komt de opbrengst het meest ten goede 

aan de kerk. 

Het boek is tevens verkrijgbaar bij de Ichthusboekhandel Den Haag en Leiden, of 

via  www.boekengilde.nl/boekenshop 

Wij bevelen het boek van harte bij u aan! 

 

 

 

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, parpieren versie € 32,50 per jaar) 

¤   wil graag lid worden van de Kloosterkerkgemeente 

 

 

 


