
ZONDAG 16 SEPTEMBER 2018 

-17e zondag na Pinksteren- 

Dienst van Schrift en Tafel 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy  

Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink 

Diaken: Veronica de Lange 

Organist: Geerten van de Wetering 

 Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema 

__________ 

 

 

Bij de lezing: 

Met Abraham en Sara begint het verhaal van Israël. Zij zijn de aartsouders van dit volk en 

met hen krijgt het volk zijn eigen identiteit te midden van de andere volkeren. Niet dat die 

andere volken voortaan buiten beeld zijn, zij zullen immers worden gezegend in Abrahams 

en Sara's nakomelingen. Toch lopen de verhalen niet onmiddellijk over van zegen. 

Abraham en Sara zijn nog niet uit Haran vertrokken en aangekomen in het beloofde land of 

er is al hongersnood waardoor ze moeten vluchten naar Egypte. Kortom: hoe veelbelovend 

het begin ook is, de realiteit van het beloofde land is zoveel taaier dan gedacht en gehoopt. 

Tot een zegen zijn, is geen sinecure. 

 

 

 

Bij de kinderdiensten: 

Dit weekeinde zijn de kampen van het jeugdwerk. Op dezelfde locatie hebben de kinderen 

en de jongeren hun eigen kampprogramma. Rond deze tijd heeft de jeugd aldaar een eigen 

viering op het eiland van 'de Kleine Rug' in Dordrecht. 

 

Voor de thuisblijvende kinderen is er vanmorgen een speciaal 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. 

 

 

 

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 

 

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. 

 

  

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- 

 

KOOR Antifoon: 

Zingt voor de Heer, wilt spelen voor Hem, maakt gewag van zijn wondere werken! 

 

INTROÏTUS: Psalm 105, 1, 2 en 3 

Tekst:      Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit 

Melodie:  Genève 1562 

 

KOOR: herhaling antifoon 

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

 

 

LOFLIED: LB 868: 1, 2 en 5 

Tekst:     Joachim Neander – ‘Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren’ 

Melodie: Freylinghausen’s Geistreiches Gesangbuch 1741 

 

 

 

 

 

-gemeente gaat zitten, de kinderen verlaten de dienst en gaan naar hun eigen ruimte- 

 

 

 

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: Genesis 12, 10-13, 1 en Johannes 4, 31-38 

 

LIED:  Van Abram geroepen uit Oer 
Tekst:     Willem Barnard 

Melodie: Kenneth George Finlay 

: 

 

 

 

PREEK 

 

 

n    stam    -    ver-   band     
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AVONDMAALSLIED: LB 816 

Tekst:     René van Loenen 

Melodie: Niek Hermanides 

 

 

 

INZAMELING VAN DE GAVEN  

 

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 Slimme Boefjes. Dat is een stichting die 

(aanstaande) ouders helpt die niet goed in staat zijn om zelf in de basisbenodigdheden van 

hun baby te voorzien. De stichting zamelt goede, maar gebruikte babyspullen in op 

verschillende inzamelpunten in het land. Hiervan maakt Slimme Boefjes de Baby StartKid. 

In dit babystartpakket zitten de basisbenodigdheden die de kraamzorg adviseert voor de 

eerste zes maanden van een pasgeborene. 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 “stil” staat, is het geen bezwaar als u hem tijdens de collecte 

gebruikt om geld over te maken op het desbetreffende bankrekeningnummer. 

 

 

TIJDENS DE COLLECTE ZINGT HET KOOR: 

Venite Comedite                                   William Byrd  (1543-1623) 

Venite comedite panem meum, et bibite vinum, quod miscui vobis. 

Kom, eet mijn brood en drink de wijn die ik heb bereid voor u. 

 

 

ORGELSPEL 

 

 

OPDRACHT VAN DE GAVEN 

 

 

 

GEBEDSINTENTIES 

-gemeente knielt of blijft zitten- 

VOORBEDEN- STIL GEBED  

 

V. …. door Jezus Christus onze Heer 
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       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. 

 

 
 

 
GEZONGEN TAFELGEBED – W.Barnard/Hans Jansen 
 

K: Wij danken U, Heilige Vader, 

 omdat Gij onze schepper zijt en onze koning, 
 

       G:        dat   Gij   ons  licht geeft,     en    de     a  -  dem  en     tijd van            

                    le   -  ven,   spijs   en   drank.             
 

K: Wij danken U bovenal voor het licht, dat ons 

 mensen is opgegaan in deze bange wereldtijd, 
 

  

       G:          en   voor   de   Geest,   die       ons          wekt            

                   om – dat    de  nacht voor-bij       is            

                    en     de   dag    van    uw   toe-komst  na  -  dert.         
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K: Wij danken U voor het brood 

 dat uit de hemel nederdaalde 
 

  

       G:         en   voor   de  drank    van      le - ven met    U; 

                  ons    in    zijn  of  -   fer    ge -   o  - penbaard.  

                 voor ons   het   li  - chaam  en     bloed     van   Uw Zoon. 

                 Wij   dan - ken   U     voor    lief-de  en  waar - heid 

 
 

K: Wij bidden U: Bevestig het werk van onze handen, 

 laat zo uw lieflijkheid hier in ons midden zijn, - 

 geef ons uw levensgeest te ademen! 

 Zie, hoe wij hier bestaan: Aarde tot aarde. 

 O God,- kome dan uw genade, ter wille van de Messias, 

 die in de nacht, dat Hij werd overgeleverd, het brood nam, 

 het zegende en brak en zeide: 

 

V: Dit is mijn lichaam voor u, - neemt en eet. 

 

K: En evenzo na de maaltijd nam hij de beker en zegende die en zeide: 

 

V: Dit is de kelk van het nieuwe verbond in mijn bloed 

 dat voor u en voor velen vergoten wordt, - neemt dan, 

 drinkt allen daaruit, doet dit tot mijn gedachtenis! 

 

K: Laat ons dan eten en drinken, 

 want zo wij dit brood nuttigen 

 en deze beker zegenen, 

 verkondigen wij de dood des Heren 

 totdat Hij komt, 
 

    

      G:           ver-kondi-gen  wij    de dood des   He  - ren           

                      tot - dat      Hij   komt, 
 

K: totdat Hij komt. 
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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. 

 

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. 

 

 

TIJDENS DE COMMUNIE ZINGT HET KOOR: 

O taste and see                                          Ralph Vaughan Willians    (1872-1958) 

O taste and see how gracious the Lord is: blest is the man that trusteth in him. 

Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt . 

(Psalm 34:9) 

 

ORGELSPEL 
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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): 718 

Tekst:     Ad den Besten 

Melodie: Willem Vogel 

 

 

 

 

 

ZEGEN 
 

  

  

    
         G:       A -      -        -          -      men.   

 
 
 

ORGELSPEL:      Fuga in b (BWV 579)                                                   J.S. Bach 

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. 
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AGENDA 

 

woensdag 19 september 

 

 

 

 

donderdag 20 september 

 

vrijdag 21 september 

 

zondag 23 september 

 

  

12.45 u 

 

20.15 u  

 

 

20.00 u 

 

19.00 u 

 

10.00 u. 

 

 

Pauzeconcert door Duo Albarus, Martin 

Grudaj, cello en Elena Malinova, piano 

‘Cursus ABC van de christelijke traditie’ 

(zie toelichting) 

 

Gemeenteplatform (zie toelichting) 

 

Bovenbouwgroep in de Jeugdkapel  

 

Ds. Klaas Wigboldus 

 

 

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 

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!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging gemeenteplatform 20 september 2018 

mailto:jjvandervaart@xs4all.nl
mailto:lanooy@kloosterkerk.nl
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Het algemeen bestuur nodigt u van harte uit voor deze bijeenkomst, 

aanvang 20 uur in de wandelruimte van Kloosterkerk. 

 

Voor het starten van de beroepingsprocedure voor de nieuwe predikant is een 

profielschets van de nieuwe predikant en van de Kloosterkerk nodig.  

Het bestuur wil graag de concepten die daarvoor geschreven zijn met het 

gemeenteplatform bespreken. Later zal het bestuur de profielen vaststellen. Het bestuur 

zal ook verder de procedure van de beroeping en de bijbehorende planning toelichten.  

 

De avond wordt afgesloten onder het genot van een drankje. 

 

Namens het bestuur van de Kloosterkerk 

Astrid Poot, secretaris 

  

 

 

 

Onlangs is de eerste solo-cd van organist Geerten van de Wetering verschenen, 

opgenomen in de Kloosterkerk. De titel van de cd luidt '1918 - Organ music from a new 

era'. Het jaar 1918, waarin WO I beëindigd werd, is als uitgangspunt genomen voor een 

nieuwe tijd, waarin ook in de (orgel)muziek vele nieuwe stromingen ontstaan. De cd is te 

koop bij de informatietafel voor €15,-. 

 

 

 

 

 

 

Lezing en Lunch 

9 oktober : Lezing en Lunch: Geerten van de Wetering: Muziek tijdens het interbellum 

(1918-1939). 
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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! 

 


