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ZONDAG 2 SEPTEMBER 2018 

-15e zondag na Pinksteren- 

Voorganger: ds Frans Bouwen - predikant  
Ned. Prot. Gem. rondom het meer van Genève 

Ouderling: Gilbert Laurens 
Organist: Geerten van de Wetering 

Zondagskind: Maarten 
 
Bij de dienst: 

In de zomermaanden klinken er waterverhalen in de Kloosterkerk. Zo wordt er aangeslo-
ten bij de fototentoonstelling ‘Zondvloed Nu’ waarin jonge kunstenaars zich hebben la-
ten leiden door het aloude verhaal van de Zondvloed. En vandaag kijken we in de Bijbel 
eens naar de apostelen, met name naar de apostel Paulus. Als er één apostel water gezien 
heeft en over zonde heeft nagedacht dan is het wel de apostel Paulus geweest tijdens zijn 
reizen op en vooral rondom de Middellandse Zee om daar de goede boodschap oftewel 
‘evangelie’ te brengen van Jezus Christus. Jezus, zo leerde Paulus, de Christus, die de 
joodse Wet ‘de Thora' heeft voorgeleefd als bron van Liefde en Leven voor heden en toe-
komst van alle mensen. Deze boodschap is geen eenvoudige opgave. Dit blijkt uit de vele 
brieven die Paulus schreef aan de nieuwe geloofsgemeenschappen die door zijn toedoen 
waren ontstaan. Eén ervan is de brief aan de Galaten, gelegen in het huidige Turkije. 
 
Bij de kinderdiensten: 
-Iedere zondag wordt er bij de kinderdiensten gecollecteerd. Het doel varieert per jaar. 
Vandaag hebben we bezoek bij de kinderdienst. Dames van het diaconale doel Percik en 
medewerkers van de Kinderwinkel in Moerwijk komen langs. Zij komen ons vertellen 
over hun werk en wat er zo belangrijk is aan sparen voor het goede doel! I.v.m. dit be-
zoek blijven de kinderen tot het einde van dienst in hun eigen ruimte. Daarna kunt u uw 
kind achter de Witte Muur ophalen. 
-Deze zondag starten de tieners weer met de Jeugdkapel-vieringen. In de Crypt delen zij 
hun zomerverhalen, kijken vooruit naar komend seizoen en denken, a.d.h.v. een bijbel-
verhaal, na over hoe je met andere mensen goed in contact staat. 
-Na de dienst is er de eerste Ouders, Kinderen, Koffie van dit seizoen. U bent van harte 
welkom om in de Apostelkapel een kop koffie te drinken. Zo ontmoet u andere ouders en 
de jeugdouderlingen. Voor de kinderen is er limonade en wat lekkers.  
 
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 
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ORGELSPEL -verstilling-  
Psalm 116                                                                               Anthoni van Noordt 
                                                                                                (1619 - 1675) 
 
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 Psalm 116: 1, 3 en 8 
 
                                                                             -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. 

 
 

- gemeente blijft zitten - 
LOFLIED: LB 150A: 2, 3 en 4 
Tekst: Henry Williams Baker, bij Psalm 150 
Vertaling Gert Landman 
Melodie: C.Hubert H.Parry 
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GEBEDSGROET: 
V: De Heer zij met u. 
G. Ook met u zij de Heer.  
 
GEBED 
 
 V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 
 
 
SCHRIFTLEZINGEN:  
Uit het Aloude Testament : Leviticus 19 : 15-18 
Uit het Nieuwe Testament : de brief van de apostel Paulus aan de Galaten 5 : 1, 2, 6, 13-
25 
 
 
LIED : LB:823: 1, 2 en 4 
tekst : Jan Wit  
muziek: Duitse melodie / Evangelische Gezangen 1806 
PREEK 
 
LIED: LB 841: 1, 2 en 4   
 tekst : W. Barnard, (1920-2010) 
muziek: Willem Vogel 
 
GEBEDSINTENTIES  
                                                                                     -gemeente knielt of blijft zitten- 
 
GEBEDEN - STIL GEBED - GEBED DES HEREN: 

 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 
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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: NL29INGB0000058571 
 
De diaconale collecte (groene zak) is voor Kloosterkerk Wereldwijd, het Nederlands 
Ugandees Wezenproject (NUW).  NUW ondersteunt ongeveer 350 aidswezen in Mpigi, 
een dorp op het platteland in Uganda, met schoolmaterialen, een goede lunch op school, 
uniformen en gezondheidszorg  (rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk Wereldwijd:  
IBAN: NL37INGB0000195100 
De deurcollecte (paarse zak) dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het 
monument Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk IBAN: NL29INGB0000058571 
 
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 
 
-de kinderen komen terug in de kerk, de gemeente blijft zitten tot zij bij hun ouders zijn - 
 
SLOTLIED (staande gezongen): LB 425 
Tekst : Rikkert Zuiderveld, naar Omer Westendorf – ‘Sent forth by God’s blessing’ 
Melodie : volksmelodie uit Wales 
 
 
 
ZEGEN 
 

 
 
ORGELSPEL: Sinfonia uit cantate 'Wir danken dir, Gott' (BWV 29)               J.S. Bach 

                                                                                                                     (1685 – 1750) 

--------------- 
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 
 
AGENDA: 
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Zondag 2 september 
 
 
 
Woensdag 5 september 
 
 
Zaterdag 8 september 
 

11.15 u. 
12.00 u. 
13.00-
17.00 u. 
12.45 u. 
 
 
10.00 u. 
 

Ouders, kinderen en koffie 
Jong in de Kloosterkerk 
 
Uitmarkt (zie hieronder) 
Pauzeconcert : Concordi Musici: Leonard 
Kwon (blokfluit), EdoardoValorz, klavecim-
bel 
Open Monumentendag 
 

Uitfestival in de Kloosterkerk, 

zondag 2 september 2018 van 13.00 uur - 17.00uur 
Tijdens het Uitfestival Den Haag kunt u in de Kloosterkerk ieder half uur een spran-

kelend ensemble of begaafde solist zien optreden. 
De Quatre Mainsgroep Den Haag begint. Om 13.30 uur kunt u genieten van het 

Haagse Matrozenkoor, daarna belandt u door de klanken van het Broken Consort 
in de 17e eeuw. De organist van de Kloosterkerk, Geerten van de Wetering, speelt 
om 14.30 uur op het Marcussen orgel. Vervolgens kunt u om 15.00 uur een nieuwe 
versie van ‘Maestro’ meemaken wanneer u een workshop over dirigeren en wat 
daarbij komt kijken volgt, o.l.v. dirigent Jos Vermunt, samen met het Residentie 
Kamerkoor. Om 15.30 uur is het tijd voor Café Dansant. Pianoduo Karin Kuijper 

en Janine de Leeuw brengen u dansmuziek op de vleugel. Om 16.00 uur kunt u ge-
nieten van het jonge dwarsfluittalent Daniel Tibben. Tenslotte zal om 16.30 uur Wil-
lemijn Knoedler (u kent haar wellicht van de Bachcantates) voor u op de cello spe-
len. Sander Sittig begeleidt haar op de vleugel.Geniet ondertussen van de prachtige 
monumentale middeleeuwse Kloosterkerk en bestel bij de enthousiaste vrijwilligers 

een kop koffie en wat lekkers! Wees zeer welkom! 
Op 8 september van 10-17 uur en op 9 september 13-18 uur is de kerk open in ver-
band met de Open Monumentendagen. De fototentoonstelling ‘Zondvloed Nu’ en de 
prachtige expositie van mooie, vaak al heel oude, doopjurken uit families van Kloos-
terkerkleden en anderen versterken elkaar deze dagen. Bijzonder is de doopjurk uit 
1840 uit de Koninklijke Verzamelingen en die men aan ons heeft willen uitlenen voor 
deze dagen. Afwisselende, klassieke muziek, voornamelijk  gespeeld door leden van 
onze kerk, de rondleidingen in de kerk en de Evensong om 17.00 uur op zondag de 9de  
zorgen voor een mooi programma. U bent van harte welkom! 
 

 
 
 

Cursus ‘Abc van de christelijke traditie’ 

Kom je vaker in de Kloosterkerk en zou je wel eens verder willen praten met de 
predikanten over de inhoud van hun diensten? Bespeur je bij jezelf de wens om tijd te 
maken voor jezelf om nader stil te staan bij je leven en geloven? Zou je graag andere 
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mensen leren kennen met een vergelijkbare belangstelling als jij? Dan is de cursus 
‘ABC van de christelijke traditie’ iets voor je.  

Deze cursus wordt elk jaar gegeven door de beide predikanten. In ongeveer zestien 
woensdagavonden sta je met rond de twintig deelnemers van twintig tot tachtig jaar 
stil bij vragen als: De bijbel, wat is dat voor een boek? Hoe kun je het zo lezen, dat de 
oude woorden ook in deze nieuwe tijd aanspreken? Waar denk je eigenlijk aan, als je 
‘God’ zegt? Wie is Jezus voor je? Wat betekent het verhaal van zijn lijden en 
opstanding voor mensen vandaag? Wat wordt er bedoeld met de ‘heilige Geest’? Hoe 
kun je bidden? Kun je spreken over zoiets als ‘christelijke ethiek’? Wat gebeurt er in 
de liturgie van de kerkdienst? De cursus staat open voor leden en niet-leden van de 
Kloosterkerk. Dit jaar is de eerste bijeenkomst op woensdag 19 september. Voor 
nadere informatie en/of opgave kun je terecht bij de predikanten via 
jjvandervaart@xs4all.nl of lanooy@kloosterkerk.nl  

Van harte welkom!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderkamp – 15 & 16 september 
Het lijkt nog even weg, maar voor we het weten is het alweer zover: het kinderkamp 
(7 - 12 jaar)! Van zaterdagochtend 15 september tot zondag 16 september staat het 
kamp gepland. Met elkaar hopen we een prachtig weekeinde. Als kamplocatie gaan 
we weer naar het eiland 'de Kleine Rug' in Dordrecht. Binnenkort ontvangt u meer 
informatie over het kamp. Staat uw kind al te springen? Geef hem/haar alvast op bij 
de jeugdpastor:p.v.d.beek@kloosterkerk.nl 
 
Tienerkamp – 14, 15 & 16 september 
Dit jaar komt er weer een speciaal kamp voor tieners (12 - 16 jaar). Dit zal 
plaatsvinden van vrijdagavond 14 september tot zondagmiddag 16 september, op 
dezelfde locatie als het kinderkamp. Er is dus een overlap met het kinderkamp, zodat 
de verschillende groepen met elkaar in contact staan. De vrijdagavond zijn de tieners 
écht helemaal alleen op het eiland. Zij volgen hun eigen programma. Binnenkort 
ontvangt u meer informatie. Wilt u uw tiener alvast opgeven? Dit kan bij de 
jeugdpastor: p.v.d.beek@kloosterkerk.nl' 
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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 sa-
menwerking met het Bijbels Museum in Amsterdam. De tentoonstelling is te bezichti-
gen tijdens de openingsuren van de kerk, van dinsdag t/m zaterdag steeds van 12.00-
16.00u. 
 

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! 
 
 
 
 


