
ZONDAG 10 JUNI 2018 

3e zondag na Pinksteren 

Dienst van Schrift en Tafel 

Voorganger : ds. Rienk Lanooy 

Organist : Geerten van de Wetering 

Ouderling: Astrid Poot 

Diaken: Hans Steenbrink 

Zondagskind: Niels L 

 

 

 

 

Bij de dienst: 
Zand en zee, ze horen bij de zomer, ze horen bij Den Haag. Over twee weken wordt in de 
Kloosterkerk de zomertentoonstelling 'Zondvloed Nu' geopend. Vanaf die datum klinken 
dan met enige regelmaat bijbelse waterverhalen in de diensten. Vandaag houden we het bij 
'zand'. Op het Lange Voorhout staan immers deze weken immens grote zandsculpturen. De 
gelijkenis van het huis op de rots en het huis op het zand wordt deze morgen gelezen en 
een enkel vers uit het wijsheidsboek Jezus Sirach waarin zand een andere symbolische rol 
heeft.  

 
 
 
Bij de kinderdiensten: 

Deze weken is ons thema water. Vorige week hoorden we in het scheppingsverhaal over 
hoe water en land gescheiden werden. Vandaag horen we weer over water. En weer over 
de schepping. Alleen allebei dan weer vanuit net een ander perspectief. 
 
De oudste kinderen horen vanmorgen een bijpassend 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 
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 achter in de liturgie. 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn het geluid van  uw mobiele telefoon uit te zetten. 
Fotograferen is tijdens de dienst niet toegestaan. 
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ORGELSPEL -verstilling 
 
BEGROETING  
 
STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 
BEMOEDIGING 
  

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

G:            die      he   -   mel  en       aar     -      de     ge   -  maakt   heeft,  

V:            die    trouw houdt tot  in      eeu           –      wig -  heid, 

G: en     niet laat   va    -       ren    de   wer-ken   van  zijn  han  -  den.  
 

-gemeente gaat staan- 
INTROÏTUS: Psalm 139: 1, 10 en 11 
 
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 : LB 869: 1, 2 en 3 
tekst : Johann Jakob Schütz  
vertaling : Ad den Besten 
muziek : Johann Crüger 1653 
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 gemeente gaat zitten; de kinderen verlaten de dienst en gaan 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.  
 
SCHRIFTLEZINGEN: Jezus Sirach 1,1-5 en Matteüs 7,24-27 
 
LIED: LB 905 
Tekst: Georg Neumark – Wer nur der lieben Gott lässst walten’ 
Vertaling: Sytze de Vries 
Melodie: Georg Neumark 
 
 
PREEK 

-de kinderen komen terug in de kerk om het Avondmaal mee te vieren- 
 
 
AVONDMAALSLIED: LB 389 
Tekst: Jaap Zijlstra 
Melodie: Henry John Gauntlett- Hawkhurst 
 
 
INZAMELING VAN DE GAVEN ONDER ORGELSPEL 
-De eerste collecte (rode zak) dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en 
eredienst. (Rekening Kloosterkerk | IBAN: NL29INGB0000058571) 
-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: NL89INGB0002847114 
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-De deurcollecte (paarse zak) is voor Kerk in Actie. Guatemala werd lang geteisterd door 
een gruwelijke burgeroorlog. Nog altijd heeft de bevolking te kampen met veel geweld en 
corruptie.  Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren, hebben nauwelijks 
toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Hierdoor kunnen zij niet in hun 
levensonderhoud voorzien. Vredescentrum Barbara Ford biedt deze jongeren een 
vakopleiding en brengt de jongeren vervolgens samen in coöperaties, waarbij ze 
gezamenlijk een onderneming starten. In 2018 zullen zo´n 60 inheemse jongeren genoeg 
inkomsten uit hun bedrijfje kunnen halen voor hun levensonderhoud. Rekening Stichting 
Diaconie Kloosterkerk: IBAN: NL89INGB0002847114 
 
Wanneer uw  telefoon op de stilstand staat, is het is geen bezwaar als u hem tijdens de collecte 

gebruikt om geld over te maken op het desbetreffende bankrekeningnummer. 

 
OPDRACHT VAN DE GAVEN 
 
GEBEDSINTENTIES 

-gemeente knielt of blijft zitten- 
VOORBEDEN- STIL GEBED  
 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 
 

       G:      A  –   men.  
-gemeente blijft geknield of zitten- 

 
 
DANKZEGGING 
 

V:       Ver      -     heft            uw                 har        -                   ten, 

G:    Wij       zijn      met      ons      hart      bij       de         Heer, 

V:    La  -   ten     wij       dan  -    ken    de     Heer      on  -  ze       God, 

G:   Wij        lo     -    ven     en      prij    -  zen      zijn      naam. 

 

 
 
 
TAFELGEBED - tijdens het tafelgebed zingen we LB 404b 
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VERVOLG TAFELGEBED 
 
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. 
 

WOORDEN OVER BROOD EN BEKER  
 
NODIGING 
Na de woorden: “Komt nu want alle dingen zijn gereed,” komen de assistenten naar voren 
om samen te communiceren. Als zij hun plaatsen met brood en wijn hebben ingenomen, 
wordt iedereen uitgenodigd. 
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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. 

 
ORGELSPEL TIJDENS DE COMMUNIE 
 
LOFPRIJZING: 
 

 V:  Loof    de    Heer, mijn    ziel,          

 G:   en   zijn  barm-har-tig- heid heeft geen  ein  -  de.                      

 G:  en     al    wat   in     mij    is    zijn   hei - li  -  ge   Naam,                     

 V: want lank-moe-dig  en  rijk   aan goe-der- tie - ren-heid  is    de   Heer,             

 
 
SLOTLIED (staande gezongen):LB  747: 1, 7 en 8 
 tekst  : Johann Walter 
vertaling : J.W. Schulte Nordholt  
muziek : Rhau’s Bicinia gallica, latina, germanica 1545 
 
ZEGEN 
 

 

  

         G:       A -      -        -          -      men.   
 

 
ORGELSPEL 
 
Wilt u a.u.b. deze liturgie mee (naar huis) nemen. 
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AGENDA 
Dinsdag 12 juni 
 
 
 
Donderdag 14 juni 
 
Zondag 17 juni 
 
Vrijdag 22 juni  
 
 
Zaterdag 23 juni 

10.00 u 
 
 
 
20.00 u 
 
10.00 u. 
 
16.30 u. 
 
 
13.00 u 
 

Lezing en Lunch  

Gea de Groot: Godsdienstoorlog in de 
Cevennen 1702-1705 
 
Gemeenteplatform Kloosterkerk 
(zie hieronder) Aanmelding vereist 
 
Ds. Lowik Schoch 
 
Opening zomertentoonstelling “Zondvloed nu” 
m.m.v. Haags Matrozenkoor  
 
Eerste workshop met Ilvy Njiokiktjien  
 
 
 

 

Uitnodiging gemeenteplatform 14 juni 2018 
  
Het algemeen bestuur nodigt u van harte uit voor deze bijeenkomst, 
aanvang 20 uur in de wandelruimte van Kloosterkerk. 

Agenda: 

           de jaarrekening  2017 

− het jaarverslag  2017 

− de jaarrekening diaconie  

− begroting 2018  

− de voortgang met betrekking tot de vacature 2e predikant 

− Vrijwilligersbeleid 

De jaarrekening en begroting zullen op de website beschikbaar zijn en kunnen ook bij de 
informatietafel verkregen worden. 
De avond wordt afgesloten onder het genot van een drankje. 

Namens de secretaris van het bestuur van de Kloosterkerk  

Astrid Poot 
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Zondvloed Nu – hedendaagse fotografie in de Kloosterkerk 
 
Van 23 juni – 19 september hangt er bijzonder werk van negen jonge fotografen in de 
Kloosterkerk onder de titel 'Zondvloed Nu'. Deze expositie is tot stand gekomen in 
samenwerking met het Bijbels Museum in Amsterdam. De opening van de tentoonstelling 
is op vrijdagmiddag 22 juni om 16u30. U bent daarbij van harte welkom! 
 
Drie van de negen fotografen zullen in de zomermaanden een workshop in en om de 
Kloosterkerk geven. Ook daarbij bent u van harte welkom! 
 
– zaterdag 23 juni van 13.00 tot 16.00u: Ilvy Njiokiktjien (eerste fotograaf des 
Vaderlands) zal (familie-)foto’s van u maken. Het thema is: 'Wat neem je mee op de Ark?' 
– zaterdag 7 juli van 13.00 tot 16.00u: Martijn Fabrie vertelt, aan de hand van zijn werk 
dat hij maakte voor deze tentoonstelling, hoe met fotografie een verhaal kan worden 
verteld. Vervolgens gaan de deelnemers aan deze workshop zelf aan de slag met het 
maken van foto’s in de stad. 
– zaterdag 25 augustus van 13.00 tot 16.00u: Bruno van de Elshout zal naar aanleiding 
van zelfportretten, die ter plekke gemaakt worden, bespreken hoe wij als mensen onze 
eigen grote belofte kunnen zijn, maar ook een bedreiging voor onszelf. 
 
U kunt zich aanmelden via www.bijbelsmuseum.nl/activiteiten tot een week voor de door 
u gekozen workshop. Deelname aan een workshop kost € 10,-. Meldt u snel aan want het 
aantal deelnemers is beperkt. Aanmelding vereist. 

 
 
 
 

 
"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! 
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