
ZONDAG 3 JUNI 2018 
2e zondag na Pinksteren 

 

Bij de dienst: 

We gaan deze zondag van bitter naar zoet. Wat te doen als bitter water het enige is dat je 

te drinken krijgt? Bitterheid als bron van leven is geen leven, zo blijkt al snel. Je hebt iets 

anders nodig. Misschien wel een woord dat zegt: dit is het niet. Dit is niet de bedoeling. 

Houd nog even vol want het zoete komt. Leef daarmee! Houd je daaraan vast. Tegen de 

klippen op. Een woord dat tegengif biedt tegen de bitterheid. 

 

Ds. Ad van Nieuwpoort is predikant te Bloemendaal en Overveen.  
 

Bij de kinderdiensten 

Bij de kinderdiensten staan we de periode tot aan de zomer stil bij het thema water. Al-

lerlei verhalen passeren de revue. In al die verhalen heeft water weer een andere rol en 

betekenis. Vandaag beginnen we bij het begin. Toen het water en het land gescheiden 

werden... 

De oudste kinderen horen hier vanmorgen een Godly Play-verhaal over. Zij blijven in de 

Godly Play-ruimte tot het einde van de dienst. Na afloop van de dienst kunt u uw kind 

daar ophalen.  

Ook de viering van de jongeren van de Jeugdkapel heeft dezelfde thematiek. Zij komen 

tijdens de dienst bij elkaar in de Crypt.  

 

 

 

 

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. 

Wilt u zo vriendelijk zijn het geluid van uw mobiele telefoon uit te zetten. 

Het is niet toegestaan tijdens de dienst te fotograferen. 

 

De verdere agenda en overige informatie vindt u achterin de liturgie 

Voorganger: 

Ouderling van dienst: 

Organist: 

 

ds. Ad van Nieuwpoort 

Marchien Holtrop 

Geerten van de Wetering 
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ORGELSPEL -verstilling-  

 

BEGROETING 

 
-de kaarsen worden aangestoken-  

STILTE 

 

BEMOEDIGING 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer, 

G: die hemel en aarde gemaakt heeft, 

V: die trouw houdt tot in eeuwigheid, 

G: en niet laat varen de werken van zijn handen. 

 

-gemeente gaat staan- 

 

INTROÏTUS: LB 276 

Tekst: Huub Oosterhuis 

Melodie: Valerius’ Gedenckclank 1626 

 

 

 

 

-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: Psalm 119; 1, 39 en 40 

Tekst: Willem Barnard e.a. 

Melodie: Genève 1551 
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-gemeente gaat weer zitten 

GESPREK MET DE KINDEREN 

 

- daarna gaan de kinderen naar hun eigen ruimten - 

 

GEBEDSGROET: 

V: De Heer zij met u. 

G: Ook met u zij de Heer. 

 

GEBED 

 

 V. …. door Jezus Christus onze Heer 
 

  

       G:      A  –   men.  
 

SCHRIFTLEZING: Exodus 15, 22 – 27 (vertaling: AvN) 

 

22) Opbreken deed Mozes Israël, 

 van de Rietzee weg. 

 Zij trokken uit naar de woestijn van Soer. 

 Zij gingen drie dagen de woestijn in 

 en vonden geen water 

23) Zij kwamen in Mara, 

 maar konden niet drinken van het water van Mara 

 want het was bitter. 

 Daarom werd zijn naam geroepen: 

 Mara, Bittere! 

24) Zij morden, het volk, tegen Mozes 

 en zeiden: 

 Wat moeten wij drinken? 

25) Hij schreeuwde tot JHWH. 

 En JHWH onderwees hem over een boom. 

 Hij wierp hem in het water 

 en zoet werd het water. 

 Daar heeft hij hem inzetting en recht gesteld. 

 Daar beproefde hij hem. 

26) Hij sprak: 

  Als jij hoort,  

  hoort naar de stem van JHWH,  jouw God, 

  en doet wat recht is in zijn ogen, 

  oren hebt naar zijn geboden 
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  en bewaart al zijn inzettingen: 

  dan zal ik alle kwaal 

  die ik op Egypte heb gelegd, 

  niet leggen op jou. 

  Want ik, JHWH, ben jouw heelmeester. 

27) Zij kwamen in Elim. 

 En daar: 

 twaalf waterbronnen en zeventig palmen. 

 Daar legerden zij zich, 

 aan het water.  

 

LIED: Vreugde der Wet 

Tekst: Tom Naastepad 

Melodie: Willem Vogel 

 

EVANGELIELEZING: Johannes 4, 10-15 (vertaling: AvN) 

 

10)  Jezus antwoordde en zei tot haar: 

  Als jij wist van de gave Gods 

  en wie het is die jou zegt: 

  ‘Geef mij te drinken!’ 

  dan zou je het hém vragen 

  en hij zou jou levend water gegeven hebben! 

11)  De vrouw zei tot hem: 

  Een schepbak heb je niet en de put is diep; 

  waar vandaan heb jij dan het levende water? 

12)  Jij bent toch niet groter dan onze vader Jakob, 

  die ons de put gegeven heeft 

  en zelf daaruit heeft gedronken 

  en zijn zonen en zijn vee? 

13)  Jezus antwoordde en zei tot haar: 

  Al wie drinkt van dit water 

  krijgt weer dorst. 

14)  Wie drinkt van het water dat ik hem geef 

  die zal nooit meer dorst krijgen tot in eeuwigheid; 

  maar het water dat ik zal geven  

  zal in hem worden tot een bron van water 

  dat opspringt tot eeuwigheidsleven. 

15)  De vrouw zei tot hem: 

  Heer, geef mij dat water, 

  opdat ik geen dorst meer zal krijgen 

en hierheen hoef te komen om te scheppen.  

 

ORGELSPEL 
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PREEK 

 

LIED: LB 659 

Tekst: Willem Barnard 

Melodie: Juul Ouwehand 

 

 

 

GEBEDSINTENTIES  

-gemeente knielt of blijft zitten- 

 

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

 
 

INZAMELING VAN DE GAVEN ONDER ORGELSPEL 

- De eerste collecte (rode zak) dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en ere-

dienst. Rekening Kloosterkerk IBAN: NL29 INGB 0000 0585 71 

- De diaconale collecte (groene zak) is voor de Stichting Invaliden Vakantieweken 

(SIV). Doel van de stichting is inwoners van Den Haag en omstreken met een (ernstige) 

functionele beperking in staat te stellen om voor een betaalbaar bedrag te genieten van 

een vakantie op een mooie plek in Nederland. Het doel wordt verwezenlijkt door de 

inzet van vele vrijwilligers met hart voor gehandicapten.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 
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-de kinderen komen terug in de kerk, de gemeente  

blijft zitten tot zij bij hun ouders zijn - 

 

SLOTLIED (staande gezongen): LB 362 

Tekst: Huub Oosterhuis 

Melodie: Bernard Huijbers 

 

 
ZEGEN 

 
 

         G:             A-        -          -            -         men. 
 

 

ORGELSPEL 

____________ 

 

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 downloa-

den van de website: www.kloosterkerk.nl. Overigens kunt u de complete dienst de ko-

mende zes weken (nog eens) beluisteren en desgewenst downloaden via 

www.kerkomroep.nl 

 

AGENDA: 
 

Woensdag 6 juni 12.45 uur Pauzeconcert 

Carien de Bakker, viool; Camillo Cabassi, cello en 

Duco Burgers, piano 

Zondag 10 juni 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel 

ds. Rienk Lanooy 

Dinsdag 12 juni 10.00 uur Lezing en Lunch  
Gea de Groot: Godsdienstoorlog in de Cevennen 1702-

1705 
   

 


