
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLOOSTERKERK 

 

Avondgebed op 31 december 2018 - 19.30 uur 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 

Ouderling: Astrid Poot 

Organist: Geerten van de Wetering 
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Orgelspel: Ach wie nichtig, ach wie flüchtig                             Georg Böhm 

                                                                                           (1661- 1733) 

 

Welkom 

 

Lofprijzing 

v.  Gezegend zijt Gij, 

  koning der wereld 

  in wiens hand 

  wij geborgen zijn 

  als de avond valt 

  en het jaar ten einde gaat 

allen:  zegen ons vanavond  

  met het licht  

  van uw nabijheid 

  Amen 

 

Avondlied: LB 248 

Tekst: John Ellerton – ‘The day Thou gavest Lord is ended’  

Melodie: Clement Cotterill Scholefield  

 

 

 

Psalmlezing: Psalm 121 in beurtspraak 

Een bedevaartslied 

 

I Ik hef op naar de bergen mijn ogen: 

vanwaar zal mij komen de hulp? 

 

II De hulp komt mij van de Heer, 

 die gemaakt heeft hemel en aarde. 

 

I Hij laat niet wankelen uw voet, 

niet sluimeren zal uw behoeder. 

 

II Ziè, niet sluimert, niet slaapt 

 de behoeder van Israël. 

 

I De Heer, hij is uw behoeder, 

de Heer is schaduw voor u 

aan uw rechterzijde 

 

II Bij dag zal de zon u niet steken, 

 noch de maan in de nacht. 
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I De Heer zal u behoeden voor alle kwaad, 

behoeden wil hij uw ziel. 

 

II Hij behoedt uw uitgaan en ingaan 

 van thans tot in eeuwigheid  

 

Zingen: LB 511: 1, 2, 5 en 6  

Tekst : Dietrich Bonhoeffer – ‘Von guten Mächten treu und still umgeben’  

Melodie : Adriaan C. Schuurman  

Vertaling : Jan Willem Schulte Nordholt 

 

Lezing: Romeinen 8, 31b-39 

 

Orgelspel: Das alte Jahr vergangen ist (BWV 614)                   Johann Sebastian Bach 

Uit: Orgelbüchlein                                                             (1685 - 1750) 

 

Moment van inkeer en verstilling 

 

 

Zingen: LB 791 

Tekst: Sytze de Vries 

Melodie: John Stainer 

 
 

Gebeden: Avondgebed - 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. 

 

Slotlied: LB 90a 

Tekst: Isaac Watts – ‘O God, our help in ages past’ 

Melodie: Supplement to the New Version 1708 

Vertaling: Evert Louis Smelik 

 



- 5 - 
Zegen 

 

V:…. 

 

Allen: LB 469: 15 
Tekst: Martin Luther – ‘ Vom Himmel hoch da komm ich her’, Ein Kinderlied auf die Weihnacht 

Melodie: Leipzig 1539 

Vertaling: Jan Wit 

 

Orgelspel: Vom Himmel hoch, da komm ich her  (BWV 700)           Johann Sebastian Bach 

 

De deurcollecte (paarse zak) is voor de Centrale Diaconie van de Protestantse Gemeente te ’s-

Gravenhage. De Diaconie ondersteunt actief het werk in de wijkgemeenten ten behoeve van 

ouderen, kinderen, jongeren, opvang voor vluchtelingen, ontmoeting met christelijke 

migranten en vertegenwoordigers van andere godsdiensten. (Rekening Stichting Diaconie 

Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14) 

 

AGENDA: 

woensdag 2 januari 2019 

 

 

zaterdag 5 januari 

 

zondag 6 januari 

12.45 u 

 

 

17.00 u 

 

10.00 u 

Nieuwjaarspauzeconcert door Geerten van de 

Wetering, orgel 

 

Nieuwjaarsborrel 

 

Prof.dr. Anton Wessels 

 

zaterdag 5 januari 2019, aanvang 17 uur 

Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen wij  gezamenlijk  terugblikken op 

het afgelopen jaar. 

Het bestuur wil graag een toost uitbrengen met alle betrokkenen bij de Kloosterkerk op 

2019 en in het bijzonder op de vrijwilligers die zich met veel enthousiasme inzetten voor 

de Kloosterkerk! 

Tussen de hapjes door wacht  u een muzikale verrassing 

Met een hartelijke groet, 

namens het bestuur van de Stichting Kloosterkerk, 

Sanne ten Bokkel Huinink  Astrid Poot 

voorzitter                      secretaris 

 

Uw kerkelijke bijdrage 

De kerkrentmeesters vragen tegen het einde  van het jaar graag nog uw aandacht voor uw 

financiële bijdrage aan de kerk. Die bijdragen zijn noodzakelijk om in onze prachtige 

monumentale kerk onze diensten te kunnen houden en al onze overige activiteiten te 

kunnen blijven ontplooien. Wij zien uw bijdrage graag tegemoet op de rekening van de 

Kloosterkerk: rekeningnummer NL29 INGB 0000 0585 71. 

 


