
ZONDAG 21 OKTOBER 2018 

-22e zondag na Pinksteren- 

Voorganger: ds. Laura van Asselt, Leiden 

Ouderling: Gilbert Laurens 

Organist: Kees van Eersel 

Zondagskind: Timo 

 

 

 

 

Bij de dienst: 

We verlaten deze zondag de verhalen van Abraham en lezen een tekst uit het evangelie 

van Johannes. De spanning tussen Schriftgeleerden en Farizeeën aan de ene kant en Jezus 

aan de andere kant loopt op. In het verhaal van vanmorgen komt het opnieuw tot een 

confrontatie met als inzet een overspelige vrouw. 

 

Bij de kinderdiensten: 

Midden in de herfstvakantie horen de kinderen die niet op reis zijn gegaan een Godly 

Play-verhaal. Dit verhaal gaat in op het leven van Abraham en Sara. Zij reisden ook veel. 

Zo lijkt het net of de kinderen toch een beetje op reis zijn.  

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. 

 

 

 

 

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: LB 150a 

Tekst: Henry Williams Baker, bij Psalm 150 – ‘O praise ye the Lord’ 

Melodie: C. Hubert H. Parry 

Vertaling: Gert Landman 

-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. 
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       G:      A  –   men.  
 

-gemeente gaat staan- 

 

LOFLIED: LB 705: 1, 2 en 4 

Tekst: Horatius Bonar – ‘Glory be to God the Father’ 

Melodie: Henry Smart 

Vertaling: Willem Barnard 

 

-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.  
 

SCHRIFTLEZINGEN: Psalm 36: 6-12 in de Groot Nieuws vertaling 

en Johannes 8: 1-11 

 

LIED: LB 903: 1, 3 en 5 

Tekst: Paul Gerhardt – ‘Sollt ich meinem Gott nicht singen’ 

Melodie: Johann Schop 

Vertaling: Ad den Besten 

 

 

PREEK 

 

LIED: LB 825: 1, 4, 6 en 7 

Tekst: Ad den Besten 

Melodie: Peter Sohr/Halle 1704 – ‘Du Lebensbrot, Herr Jesu Christ’ 
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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 de Stichting Leergeld. Zonder fiets moet je 

betalen voor de tram of bus, zonder computer kun je geen huiswerk maken en zonder 

tenue kan je niet meedoen op de sportclub. In steeds meer gezinnen wordt het onmogelijk 

om kinderen mee te laten doen met sport of muziekles. Kosten die de school met zich 

meebrengt, zoals een computer of een fiets, zijn voor veel ouders niet meer op te 

brengen. Leergeld Den Haag geeft noodzakelijke voorzieningen aan kinderen van ouders 

met een krappe beurs.  

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 -stilstand- 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 bijdrage met een 

(contactloze) pinbetaling kunt voldoen. 
 

 

OPDRACHT VAN DE GAVEN 

 

 

SLOTLIED (staande gezongen): LB 418 
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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 

 

woensdag 24 oktober 

(i.p.v. 31 oktober) 

 

zondag 28 oktober 

(wintertijd) 

 

18.00 u 

 

 

10.30 u 

Open Tafel 

 

 

ds. Jan Tom Schneider , dienst met cantate 

BWV 115 ‘Mache dich, mein Geist, bereit’ 

 

 

 

 

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

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

gedenken, kunt u contact opnemen met ds. Rienk Lanooy. 
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Kloosterkerk Academie 2018 

Colleges over ethiek en filosofie in Kloosterkerk 

Na vier goedlopende seizoenen organiseert de Kloosterkerk voor de vijfde keer de ‘Kloosterkerk 

Academie’. Dit jaar zal het terrein van de ethiek verkend worden. Ieder is van harte welkom. De 

colleges beginnen om 20:15 en worden afgesloten om 22:00. Entree is €5, incl. een glas wijn of 

jus. 

30 oktober 

 

Hoogleraar filosofie Chris Doude van Troostwijk vertelt over het thema ‘geld’. 

Met geld eigenen we ons de wereld toe en het geeft macht over de open 

toekomst. Hoe verhoudt de betekenis van geld zich tot de betekenis van 

godsdienstig geloof? 

8 november 

 

In een gesprek tussen hoogleraar geneeskunde Martina Cornel en hoogleraar 

theologie Matthias Smalbrugge worden vragen over het begin van het leven 

besproken. Hoe gaan we om met technologische ontwikkelingen en hun 

implicaties? 

15 november 

 

Hoogleraar klinische genetica en psychotherapeut Aad Tibben geeft een college 

over voortschrijdende kennis in genetica, en onze gezondheid in de toekomst. 

Wat betekent dit voor onszelf en voor onze naasten? 
 

 

 

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. 

 

 

 

Dinsdag 13 november 'Lezing en Lunch' (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, 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). 

 

 


