
ZONDAG 7 OKTOBER 2018 

- 20e zondag na Pinksteren -  

Voorganger: Ds Jilles de Klerk, Wassenaar 

Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink 

Organist: Geerten van de Wetering 

Zondagskind: Fenna 

 Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 kinderen 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. 

 

Voor de tieners van 12 – 15 jaar is er deze morgen een Jeugdkapel-viering. In de Crypt 

ontmoeten zij elkaar, lezen met elkaar verhalen over Abraham en Sara en staan stil bij het 

reisthema van deze weken.  

 

 

 

 

 

 

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      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- 

INTROÏTUS: Psalm 72: 1, 4 en 6 

Tekst:     Jan Willem Schulte Nordholt 

Melodie: Straatsburg 1545/Lyon 1547/Genève 1551 

 

Koor: Antifoon 

Een weelde van graan zal de velden bedekken, de oogst op de bergen ruist als een woud. 

 

 

 

Koor: herhaling antifoon 

 

 

-gemeente knielt of gaat zitten- 

GEBED OM ONTFERMING 

Na het “……zo bidden wij U” van de voorganger antwoordt de gemeente met: 
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                   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 858 

Tekst:     Carl P. Daw jr. – ‘Restore in us, o God’ 

Melodie: Hal H. Hopson 

 

 

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: Genesis 18: 16-33 

 

 

LIED: LB 992 

Tekst:     William Livingstone Wallace – ‘What does our God require of us’ 

Melodie: Arie Eikelboom 

 

TWEEDE SCHRIFTLEZING: Mattheŭs 13: 24-30 
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LIED: LB 841 

Tekst:     Willem Barnard 

Melodie: Willem Vogel 

 

PREEK 

 

LIED: LB 1008 

Tekst:       Henry Scott Holland – ‘Judge eternal, throned in splendour’ 

Vertaling: Jan Willem Schulte Nordholt 

Melodie:   Frankrijk, 17e eeuw?   

 

GEBEDSINTENTIES  

-gemeente knielt of blijft zitten- 

 

GEBEDEN - 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 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 het Vliethuys Hospice in Voorburg. Het 

hospice biedt een thuisvervangende situatie voor mensen die nog maar kort te leven 

hebben. Naast palliatieve verzorging wordt er ook geestelijke zorg geboden. 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. 

Bij de uitgang van de kerk is een pinzuil geplaatst waar u uw gave met een (contactloze) 

pinbetaling kunt geven. 



- 6 - 
KOOR: 

Cantique de Jean Racine                                                        Gabriel Fauré (1845-1924) 

 

Verbe égal au Très-Haut, 

notre unique espérance. 

Jour éternel de la terre et des cieux. 

Nous rompons le silence de la paisible nuit, 

Divin Sauveur, jette sur nous les yeux. 

 

Répands sur nous le feu de ta grâce puissante, 

que tout l’enfer fuie au son de ta voix, 

dissipe le sommeil d’une âme languissante 

qui la conduit à l’oubli de tes lois! 

 

O Christ sois favorable à ce peuple fidèle, 

pour te bénir maintenant rassemblé; 

Reçois les chants qu’il offre, 

à ta gloire immortelle, 

et de tes dons qu’il retourne comblé. 

 

Woord gelijk aan de Allerhoogste, 

onze enige hoop. 

Eeuwig licht van de aarde en de hemelen. 

Vanuit de vredige nacht verbreken wij de stilte 

Heilige Redder, laat op ons uw oog vallen. 

 

Verspreid over ons het licht van uw krachtige genade  

opdat de hele hel vlucht bij het horen van uw stem. 

Verstoor de slaap van de sluimerende ziel, 

die hem leidt naar de vergetelheid van uw wetten. 

 

O Christus, ontferm U over dit trouwe volk, 

nu bijeen om u te loven. 

Ontvang de lofprijzing die het aanbiedt, 

voor uw onsterfelijke glorie, 

dat het, vol van uw gaven, terugkeert.  

 

 

 

OPDRACHT VAN DE GAVEN 

-de kinderen komen terug in de kerk, de gemeente blijft zitten tot zij bij hun ouders zijn- 
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SLOTLIED (staande gezongen) LB 650: 1, 2, 3, 4 en 7 
Tekst:     Willem Barnard 

Melodie: Frits Mehrtens 

 
 

ZEGEN 

 
 

         G:             A-        -          -            -         men. 
 

 

 

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 

 

 

 

AGENDA: 

zondag 7 oktober 

 

 

 

 

dinsdag 9 oktober 

 

 

woensdag 10 oktober 

 

zaterdag 13 oktober 

 

 

zondag 14 oktober 

10.00 u 

Na de 

dienst 

16.30 u 

 

10.00 u 

 

 

10.15 u 

 

14.30 u 

 

 

10.00 u 

17.00 u 

 

Jeugdkapel, onderbouw 

 

‘Kijk & Proef - Godly Play’ (zie toelichting) 

De liturgie van de Kloosterkerk (zie toelichting) 

 

Lezing & Lunch: Geerten van de Wetering:  

Muziek tijdens het interbellum (1918-1939). 

 

Ochtendbijbelgroep 

 

Bevestiging en inzegening van het huwelijk van 

Welmoet van der Feltz en Lennart de Winter 

 

Ds.Rienk Lanooy, dienst van Schrift en Tafel 

“Zin op zondagmiddag”: Dominicaanse vesper. 

Pater Leo Raph. De Jong o.p.( zie toelichting) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kerkomroep.nl/
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Kijk & Proef - Godly Play 
 

Sinds 2014 is Godly Play onderdeel van de Kloosterkerk kinderdiensten.  

De verteller neemt de kinderen mee in de Bijbelverhalen met spel, maar ook met de 

stilte. Na het verhaal spelen de kinderen verder met de Godly Play materialen of in het 

knutselatelier. 

Op zondag 7 oktober is er na de dienst een ‘Kijk en Proef’ in de Godly Play ruimte. 

• Kijk: de materialen en het atelier kunnen worden bekeken. 

• Proef: de verhalen worden verteld, Exodus en de Zaaier. 

 

Iedereen is welkom, het is nadrukkelijk ook voor ouders/volwassenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De liturgie van de Kloosterkerk in gesprek... 

met Paul Gerretsen, Daniël Rouwkema, Geerten van de Wetering, Rienk Lanooy en Bob 

van Meijeren 

 

De Kloosterkerk wortelt in een rijke liturgische traditie, maar waar komt die traditie 

vandaan, wat kun je er nog van zien in de diensten van vandaag de dag en kunnen we er 

de rest van de 21e eeuw mee in? Paul Gerretsen trekt in een korte lezing enkele 

hoofdlijnen van de liturgische geschiedenis van de Kloosterkerk en o.l.v. Bob van 

Meijeren gaan de kerkmusici en predikant van de Kloosterkerk met hem daarover in 

gesprek. Ieder welkom op 7 oktober van 16.30u – 17u30 in de Kloosterkerk,  

toegang € 5,-.  

Aanmelden is niet nodig. 

 

 

 

Nieuwe cd organist Geerten van de Wetering 
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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,-. Op zaterdagmiddag 10 november (16.00u) zal 

tijdens een concert muziek van de nieuwe cd klinken en daarnaast orgelmuziek uit de 

periode van WO I, in het kader van de 100e gedenkdag van het einde van deze oorlog 

(11 november 1918). 

 

 

 

 

 

 

Najaarsverkoping op Zaterdag 3 Novemeber 

van 10.00 - 14.00 uur in de Kloosterkerk. 

 

De goederen kunnen ingebracht worden in de kerk op:  

dinsdag 30 oktober en woensdag 31 oktober van 10.00-14.00 u. en van 18.30-20.00 uur,  

donderdag 1 november van 10.00-14.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

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: ……………………………………………………………… 
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¤   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 

 

 

 


