
ZONDAG 1 JULI 2018 

- 6e zondag na Pinksteren -  

Voorganger: drs. Jaap Smit 

Ouderling: Gilbert Laurens  

Organist: Geerten van de Wetering 

Zondagskind: Marilena 

 Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema 

 

 

Bij de dienst: 

Deze morgen gaat het over een mens bekleed met macht. Over de botsing van de wereld 

van dienen en heersen. Naäman de legeroverste staat in dit verhaal centraal. Een man die 

uiteindelijk zijn hoofd buigt voor de God van Israël en zich tegelijkertijd afvraagt hoe hij 

nu moet functioneren in de wereld waarin hij leeft. 

 

 

 

 

Bij de kinderdiensten: 

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

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

In het verhaal van Jona heeft niet alleen het water van de zee een rol, maar zelfs de dieren 

uit de zee hebben een rol in dit verhaal!  

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.  

 

Voor de jongeren van de Jeugdkapel is dit de laatste viering voor de vakantie. In de Crypt 

kijken zij met elkaar terug op afgelopen seizoen en werken zij met creatieve werkvormen 

naar de zomervakantie toe!  

 

 

Een vriendelijk verzoek om de plaatsen op de achterbanken vóór de kunstwerken vrij 

te houden, in de periode dat de kunstwerken geëxposeerd worden.   

 

 

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. 

 

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 
-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: Psalm 32:  koor: 3 . allen:1 en 2 

Tekst:     Willem Barnard en Ad den Besten 

Melodie: Lyon 1547/Genève 1551 

Koor: Antifoon 

Rechtvaardigen, verheugt u in de Heer en juicht, jubelt, o alle oprechten van hart! 

 

 

 

Koor: herhaling antifoon 

-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: LB 217: 1, 2, 3 en 4 

Tekst:     Oda Swagemakers 

Melodie: Willem Mesdag 
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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.  
 

EERSTE SCHRIFTLEZING: 2 Koningen 5:1-19 

 

KOOR: Lord, for thy tender mercy’s sake                          Richard Farrant (1530-1580) 

Lord, for thy tender mercy’s sake, lay not our sins to our charge, but forgive that is 

past, and give us grace to amend our sinful lives. To decline from sin and incline to 

virtue, that we may walk in a perfect heart before thee now and evermore. Amen. 

 

Heer, omwille van uw genade, leg ons onze zonden niet ten laste, maar vergeef wat is 

geweest, en schenk ons genade om ons zondige leven te verbeteren. Om ons van zonden 

af te keren en naar deugdzaamheid toe te keren, opdat we voor nu en altijd met een 

volmaakt hart voor uw aangezicht mogen wandelen. Amen.  

 

 

TWEEDE SCHRIFTLEZING: Marcus 1: 40-45 

 

LIED: LB 695 

Tekst:        Pia Perkiö – ‘Kosketa minua, Henki’ 

Vertaling: Sytze de Vries 

Melodie:   Ilkka Kuusisto 

 

 

 

PREEK 

 

LIED: LB 534 

Tekst:     Henk Jongerius 

Melodie: Edward Miller 

 

GEBEDSINTENTIES  

-gemeente knielt of blijft zitten- 

 

GEBEDEN - STIL GEBED - GEBED DES HEREN: 
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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 eredienst. 

(Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 

 

De diaconale collecte (groene zak) is voor Kloosterkerk Wereldwijd, Stichting 

Werkgroep Oost-Europa. Deze stichting levert vanuit een christelijke geloofsovertuiging 

een bijdrage aan de verbetering van de leefomstandigheden van een grote Hongaarse 

minderheid in Transylvanië (Roemenië) en wil de opbrengst van deze collecte bestemmen 

voor de bouw van een nieuw onderkomen voor de  gehandicaptenbond in Miercurea Ciuc. 

 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 -stilstand- staat, is het geen bezwaar als u hem tijdens de collecte gebruikt 

om geld over te maken op het desbetreffende bankrekeningnummer. 

KOOR: 
 
Turn thy face from my sins                                             Thomas Attwood   (1765-1838) 
Turn thy face from my sins, and put out all my misdeeds. Make me a clean heart, o 
God, and renew a right spirit within me. 
Cast me not away from Thy presence,  and take not thy Holy Spirit from me. 

 
Wend uw blik van mijn zonden,  en doe al mijn schulden teniet. Schep mij een nieuw 
hart, o God, en vernieuw mijn geest. 
Werp Gij mij niet uit uw nabijheid en neem uw Heilige Geest niet van mij. 
 
 
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 994 

Tekst:     Tom Naastepad 

Melodie: Heinrich Schütz – ‘Wohl denen, die da wandeln’ 

 

 
 

 
ZEGEN 

 
 

         G:             A-        -          -            -         men. 
 

 

 

ORGELSPEL:   

Fuge in D-dur                                                         Max Reger 

uit: Zwölf Stücke für die Orgel (opus 59)             (1873 - 1916) 

 

______________ 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 7 - 
AGENDA: 

 

zondag 1 juli 

 

 

woensdag 4 juli 

 

zaterdag 7 juli 

 

 

zondag  8 juli 

 

Na de  

dienst 

 

12.45 u 

 

13.00 u- 

16.00 u 

 

10.00 u. 

 

 

17.00 u 

 

 

Ouders, kinderen en koffie 

 

 

Pauzeconcert door Geerten Liefting, orgel 

 

Workshop Martijn Fabrie 

 ‘Zondvloed Nu’ 

 

Ds.Rienk Lanooy, dienst met doop en bevestiging 

ambtsdrager 

 

Evensong door Schola Davidica Utrecht o.l.v. 

Daniël Rouwkema. Organist: Jan Hage 

 

 

 

 

 

 

10 juli 2018 Lezing en Lunch - Excursie 

 

De jaarlijkse excursie van de kring Lezing en Lunch vindt plaats op dinsdag 10 juli as. 

Vertrek stipt om 9.00 uur bij de Kloosterkerk. 

We gaan met de bus naar Vlaardingen, een stad met een rijke historie, van de 

Romeinen, van Flardinga tot de Haringvisserij. Na de ontvangst met koffie en de lezing 

in het Museum Vlaardingen over deze rijke historie is er voldoende tijd voor een 

bezoek aan het museum. (Museumkaart meenemen). We lunchen in het restaurant aan 

het water. Daarna gaan we met de bus naar de Vlaardingse Fluisterboot Andante voor 

een vaartocht door het natuurgebied de Vlietlanden. 

Om ongeveer 5 uur zijn we weer terug in Den Haag. Deelname is mogelijk door 

overmaking van €55,00 per persoon op NL71 INGB 0009 4363 57, t.n.v. contact en 

informatiekring, excursie 2018.  

Overmaking geldt als bewijs van deelname. Aantal deelnemers: max. 40, hierbij geldt 

de volgorde van betaling. 

 
 

 

 

 

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 tentoonstelling is te 
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bezichtigen tijdens de openingsuren van de kerk, van dinsdag t/m zaterdag steeds van 

12.00-16.00u. 

 

In de zomermaanden zullen er ook workshops in en om de Kloosterkerk gegeven 

worden. Ook daarbij bent u van harte welkom! 

 

– 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. Deelname aan een 

workshop kost € 10,-. Meldt u snel aan want het aantal deelnemers per workshop is 

beperkt. Deelname gebeurt in volgorde van betaling. 

 

 

Een vriendelijk verzoek om de plaatsen op de achterbanken vóór de kunstwerken 

vrij te houden, in de periode dat de kunstwerken geëxposeerd worden. 

 

 

 

 

‘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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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, papieren versie € 32,50 per jaar) 

¤   wil graag lid worden van de Kloosterkerkgemeente 

 

 

 

 

 

 

 

 


