
ZONDAG 8 JULI 2018 

-7e zondag na Pinksteren- 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 

Ouderling: Maria Haslinger-Maalman 

Organist: Geerten van de Wetering 

Zondagskind: Sophia 

 

In deze dienst worden gedoopt: 

Sebastian Konstantin Jongeneel 

Margot Valentina Beatrice Jongeneel 

Carmen Madeleine Neeltje Los 

Chris Jean Paul de Oude 

 

en zal tot ouderling worden bevestigd 

André Suurmond 

 

Bij de dienst:  
In de zomermaanden klinken er waterverhalen in de Kloosterkerk. Zo wordt er aangesloten bij de 

fototentoonstelling 'Zondvloed Nu' waarin jonge kunstenaars zich hebben laten leiden door het 

aloude verhaal van de Zondvloed. Niet alleen daarin speelt water een belangrijke rol. Het begint al 

met Genesis 1 waar de Eeuwige het land aan de oervloed onttrekt, en het eindigt met de belofte in 

Openbaring dat '… de zee niet meer is...'. En steeds gaat het in het water van de zee om meer dan 

H2O: het gaat over chaos, oerkrachten, over nood en ondergang en over hoe je je daar als mens 

weer aan kunt ontworstelen. Vandaag beginnen we bij Noach en de Zondvloed, een verhaal dat van 

oudsher klinkt bij de doop. 

 

 

 
Bij de kinderdiensten 

De afgelopen weken stonden allerlei bijbelverhalen met het thema 'Water' centraal. Het 

scheppingsverhaal, het verhaal over de Exodus en over Jona kwamen aan bod. Vanmorgen, op de 

laatste zondag voor de zomervakantie, horen we over een gelijkenis waarin water centraal staat.  

 

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 achterin de liturgie. 

 

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

 

Wilt u geen foto’s maken tijdens de dienst? Ná de dienst kunnen er foto’s worden gemaakt 

van de dopelingen en hun ouders bij de doopvont. 

 

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

houden, in de periode dat de kunstwerken geëxposeerd worden.   
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ORGELSPEL -verstilling- 

 

 

 

BEGROETING 

 

 

STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 

BEMOEDIGING 

 
 

 

 

 

-gemeente gaat staan- 

INTROÏTUS: Psalm 93 

Tekst: Willem Johan van der Molen en Jan Wit 

Melodie: Genève 1562 

 

-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.  

 
 

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

G:    A         -                  -                  men. 
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-gemeente gaat staan- 

LOFLIED: LB 984 

Tekst: Henk Jongerius 

Melodie: Orlando Gibbons 

 

- gemeente gaat zitten- 

 

INLEIDING TOT DE DOOP 

-de kinderen komen naar voren om de doop bij te wonen-  

 

LIED: Geroepen om te zingen: 80 

Tekst: Hanna Lam 

Muziek: Jos van der Kooy 

 

-Tijdens het zingen van dit lied worden de dopelingen binnengedragen- 

 

 

 

DOOPBELOFTE OUDERS 

- het water wordt in de doopvont gegoten- 

 

HEILIGE DOOP 

-de doopkaarsen worden aangestoken- 

 

LIED (staande gezongen): LB 350: 1, 4, 5 en 7 

Tekst: Willem Barnard 

Melodie: Wittenberg 1533 – ‘Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist’ 

 

 

-gemeente gaat zitten, de dopelingen verlaten de dienst. Daarna gaan de kinderen naar 

hun eigen ruimten- 

 

GEBEDSGROET 

 
 

 

GEBED 

V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 V:   De      Heer    zij     met      u 

G:  Ook  met  u    zij     de    Heer 
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SCHRIFTLEZING: Genesis 7,11-17. 23b-24; 8,1 en 6-13; 9,14-17 

 

LIED: LB 603 

Tekst: Huub Oosterhuis, bij Genesis 6,5-9,17 

Melodie: Willem Vogel 

 

 

PREEK 

 

 

LIED: LB 687: 1 en 2 

Tekst: Jaap Zijlstra 

Melodie: Johann Crüger – ‘Nun danket alle Gott 

 

BEVESTIGING van André Suurmond tot ambtsdrager 

 

LIED (staande gezongen): LB 670: 1, 3 en 7 
Tekst: Martin Luther – ‘Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist’, naar ‘Veni Creator Spiritus’  

Melodie: Wittenberg 1539  

Vertaling: Jan Willem Schulte Nordholt 

 

-gemeente gaat zitten- 

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 

G:     A   -    -    -    -    -    -   -   -   -      men. 
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INZAMELING VAN DE GAVEN  

 

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

eredienst. Rekening Huishouding Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 

 De diaconale collecte (groene zak) is voor voor het Stagehuis Schilderswijk. Een 

plek waar studenten en bewoners een gemeenschap vormen om te leren, elkaar te 

steunen en plezier te maken. Het Stagehuis is actief rond het Teniersplantsoen in de 

Schilderswijk.Er worden samen met de buurt tal van activiteiten opgepakt. 

Stagiaires van mbo en hbo oefenen met hun toekomstig beroep en leren samen te 

werken. Zij worden begeleid door mentoren. Stichting Stad en Kerk (Stek) is 

betrokken bij de activiteiten. (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 Huishouding Kloosterkerk:  

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 

 

SLOTLIED (staande gezongen): LB 978: 1,3 en 4 

Tekst: Jan Wit  

Melodie: Hamburg 1690 – ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’ (2) 

 

 

ZEGEN 

 
 

 

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 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. 

 

\ 

 

 

   G.    A    -    men,     a      -   men,  a    -   -     men. 
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Na afloop van de dienst kunt u de doopouders en de nieuwe ambtsdrager in de 

Apostelkapel gelukwensen. 

 

 

AGENDA 

 

zondag 8 juli 

 

 

 

dinsdag 10 jul 

 

 

zondag 15 juli 

 

17.00 u 

 

 

 

10.00 u 

 

 

10.00 u 

 

 

Choral Evensong. Voorganger ds. Nel van Dorp  

m.m.v. Schola Davidica Utrecht o.l.v. Daniël 

Rouwkema , organist: Jan Hage 

 

Lezing en Lunch, excursie 

 

 

ds. Aafke Zaal (Hemmen) dienst van Schrift en 

Tafel 

 

 

 

 

 

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 

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

12.00-16.00u. 

 

In het kader van deze tentoonstelling volgt er nog één workshop waarbij u van harte 

welkom bent. 

 

– 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. 
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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, papieren versie € 32,50 per jaar) 

¤   wil graag lid worden van de Kloosterkerkgemeente 

 

 
 


