
ZONDAG 14 OKTOBER 2018 

- 21ste zondag na Pinksteren 

Dienst van Schrift en Tafel 

 

Bij de dienst 

Vandaag neemt een aantal kinderen afscheid van de kinderdiensten. Zij stappen 'Over 

de rivier' zoals dat ritueel in de Kloosterkerk is gaan heten. Ondertussen gaan we ver-

der in de voetsporen van Abraham en Sara, hoewel... we zetten vandaag een kleine 

stap terug naar het begin van hoofdstuk 18, waarin Abraham en Sara bezoek krijgen 

van een driemanschap. Wie het zijn/is blijft ongewis. Niettemin worden ze gastvrij 

onthaald en hun boodschap is duidelijk: de toekomst gaat open, er komt een kind. 

Maar zien Abraham en Sara dat ook zo? 

 

Bij de kinderdiensten:  

Alles is alweer van start gegaan. De kinderen gaan naar school en de sportclubs 

draaien weer op volle toeren. Ook in de kerk starten we alles weer op en aanvaarden 

de reis van het nieuwe seizoen. Er zijn veel bijbelverhalen waar reizen ook in centraal 

staat. De verhalen van Abraham en Sara staan deze periode centraal. De jongste kin-

deren gaan met één zo'n verhaal aan de slag. 

De oudste kinderen horen hier een toepasselijk Godly Play-verhaal bij. 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 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. 

 

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. 

Voorganger: 

Ouderling: 

Diaken: 

Organist: 

Zondagskind:  

ds. Rienk Lanooy 

Marchien Holtrop 

Herman Fledderus 

Geerten van de Wetering 

Marilena 
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ORGELSPEL – verstilling –  
J.S. Bach, Allegro moderato uit: Trio Sonata in Es (BWV 525) 

 

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 119; 1, 6 en 7 

Tekst: Willem Barnard e.a. 

Melodie: Genève 1551 

 

– 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.  

 

  

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. 
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– gemeente gaat staan – 

LOFLIED: LB 871 

Tekst: Isaac Watts 

Melodie: Psalmodia Evangelica 1780 

 

“OVER DE RIVIER”  

De ‘overstappers’ zijn: Adam Visser, Veerle Noordzij en Jojo Boschmans. 

 

LIED: LB 416, 1, 2 en 4 

Tekst: Jeremiah Rankin 

Muziek: Ralph Vaughan Williams 

 

 – gemeente gaat zitten; de kinderen 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: Genesis 18, 1 – 15 en Marcus 10, 23-27 

 

LIED: LB 912; 1, 2, 5 en 6 

Tekst: Francis Ridley Havergal 

Melodie: Justin Heinrich Knecht 

 

PREEK 

 

AVONDMAALSLIED: LB 393 

Tekst: Jaap Zijlstra 

Melodie: John Bishop 

 

INZAMELING VAN DE GAVEN  
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De eerste collecte (rode zak) dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en ere-

dienst. Rekening Kloosterkerk IBAN: NL29 INGB 0000 0585 71. 

De diaconale collecte (groene zak) is voor Kerk in Actie. Een aardbeving en tsunami 

op het Indonesische eiland Sulawesi hebben veel mensen het leven gekost. Duizenden 

gebouwen zijn ingestort en onder het puin wordt gezocht naar slachtoffers. Lokale 

partners van Kerk in Actie zijn bezig om eerste hulp te verlenen. Samen met de Indo-

nesische overheid brengen ze de situatie in kaart en proberen ze de communicatie op 

gang te brengen. Er is een grote behoefte aan voedsel, drinkwater, schuilplaatsen en 

medische ondersteuning. De diaconie zal de opbrengst van deze collecte te verdubbe-

len. Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: IBAN: NL89 INGB 0002 8471 14. 

De deurcollecte (paarse zak) dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het 

monument Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk IBAN: 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. 
 
Bij de uitgang van de kerk is een pinzuil geplaatst waar u uw gave met een (contact-

loze) pinbetaling kunt geven. 

 

OPDRACHT VAN DE GAVEN 

 

– de kinderen komen terug in de kerk om het Avondmaal mee te vieren – 

 

 

GEBEDSINTENTIES 

– gemeente knielt of blijft zitten – 

VOORBEDEN- STIL GEBED  

 

V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 

  

       G:      A  –   men.  
 

– gemeente blijft geknield of zitten – 

 

 

DANKZEGGING 
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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 'Heilig, heilig, heilig…'  
(LB 404b, melodie: Ignace de Sutter). 
 
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 in-

genomen, wordt iedereen uitgenodigd. 

 

COMMUNIE  

 Men volge de aanwijzingen van de assistenten die rij voor rij de kerkgangers uit-

nodigen. 

 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 
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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 

J.S. Bach: Adagio uit Trio Sonata in Es (BWV 525) 

 

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 981 

Tekst: Huub Oosterhuis 

Melodie: Tera de Marez Oyens 

 

ZEGEN 

 
 

         G:             A-        -          -            -         men. 
 

 

ORGELSPEL 

J.S. Bach: allegro uit trio Sonata in Es (BWV 525) 
 

__________ 

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 downloa-

den van de website: www.kloosterkerk.nl. Overigens kunt u de complete dienst de ko-

mende zes weken (nog eens) beluisteren en desgewenst downloaden via www.kerk-

omroep.nl 

Wilt u een gesprek met de voorganger van vandaag naar aanleiding van de dienst, dan 
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kunt u hem/haar bellen of een e-mail sturen. Zie daarvoor de contactgegevens op de 

achterzijde van de liturgie. 

 

 

AGENDA: 

Zondag 14 oktober 17.00 u Dominicaanse vesper m.m.v. Pater Leo 

Raph. A. de Jong o.p. 

Woensdag 17 oktober 12.45 u Pauzeconcert door Giardino Musicale: 

Marit Darlang, blokfluit/fagot; Elske 

Tinbergen, barokcello/basviool en Je-

rome Brodin, klavecimbel 

 18.00 u Open tafel 

 20.15 u ABC van de christelijke traditie 

Vrijdag 19 oktober 19.00 u Jeugdkapel bovenbouw 

Zondag 21 oktober 10.00 u Ds. P.L. van Asselt 

 

Op 4 november worden in de dienst de namen genoemd van wie het afgelopen jaar ge-

storven zijn. Wanneer u zelf iemand van wie de naam bij ons niet bekend is wilt ge-

denken, kunt u contact opnemen met ds Rienk Lanooy. 

 

Najaarsverkoping  

De najaarsverkoping is op zaterdag 3 november van 10.00 - 14.00 uur in de Klooster-

kerk. 

De goederen kunnen ingebracht worden in de kerk op: dinsdag 30 oktober en woens-

dag 31 oktober van 10.00-14.00 uur en van 18.30-20.00 uur. Op donderdag 1 novem-

ber van 10.00-14.00 uur. 

 

Lezing en lunch 

De volgende bijeenkomst is op dinsdag 13 november, 10.00 uur. 

Raimond Giard houdt een lezing over: Ninevé, 9000 jaar (bijbelse) geschiedenis. 

Nieuwe CD organist Geerten van de Wetering 

 

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

genomen 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 ont-

staan. De cd is te koop bij de informatietafel voor €15,-. Op zaterdagmiddag 10 no-

vember (16.00u) zal tijdens een concert muziek van de nieuwe cd klinken en daar-

naast orgelmuziek uit de periode van WO I, in het kader van de 100ste gedenkdag 

van het einde van deze oorlog (11 november 1918). 

 


