
ZONDAG 17 MAART 2019 

-2e zondag in de Veertigdagentijd- 

‘Reminiscere’ Gedenk uw barmhartigheid, Heer (Ps 25,6) 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 

Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink 

Organist: Geerten van de Wetering 

Zondagskind: Timo 

Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema 

 

In deze dienst worden gedoopt: 

Suze Roos Ahling 

Sanne Willemijn Jansen op de Haar 

Bij de dienst:  

Mensen zonder naam, in het evangelie naar de beschrijving van Johannes wordt er een 

heel aantal ten tonele gevoerd: de hofbeambte en zijn zoon, de vrouw bij de bron, de 

blindgeborene, de moeder van Jezus en zijn broers, én - niet in het minst - de geliefde 

leerling van Jezus. Wist de schrijver niet hoe zij heetten of heeft hij er een bedoeling 

mee? In de diensten van Veertigdagentijd komt een paar van deze anonieme personages 

aan het woord. Vandaag, in deze dienst met doop, is dat de vrouw aan de bron, die in 

gesprek gaat met Jezus. 

 

 

Bij de kinderdiensten: 

In de aanloop naar Pasen bereiden we ons met Godly Play verhalen voor op het grote 

feest van Pasen. Op Palmzondag is er een Palmpaasoptocht en met Pasen een 

gezamenlijke kinderdienst.  

Deze week vertellen we het eerste deel van Gezichten van Christus, een verhaal over het 

leven en de opstanding van Jezus. Op geschilderde panelen zien we het gezicht van Jezus 

als baby, als jongen, bij zijn doop en in de woestijn.  

 

We vertellen dit verhaal in beide groepen. De kinderen komen niet terug in de dienst, 

maar blijven in hun eigen ruimten achter de witte muur. Na afloop van de dienst kunt u 

uw kind(eren) 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. 

 

De agenda en overige informatie vindt u achterin de liturgie. 

Wilt u zo vriendelijk zijn het geluid van uw mobiele telefoon uit te zetten. 

 

Wilt u geen foto’s maken tijdens de dienst? Ná de dienst kunnen er foto’s worden 

gemaakt van de dopelingen en hun ouders bij de doopvont. 
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ORGELSPEL -verstilling- 

 

BEGROETING 

 

 

STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 

BEMOEDIGING 

 
 

 

-gemeente gaat staan- 

KOOR  Antifoon:  

Leer mij Heer uw wegen kennen, leid mij in uw rechte leer! 

 

INTROÏTUS: Psalm 25: 1, 2 onberijmd, 4 en 6 

Tekst:     Willem Barnard en Muus Jacobse 

Melodie: Genève 1551 

 

 

 

 

Koor: herhaling antifoon 

-gemeente knielt of gaat zitten- 

GEBED OM ONTFERMING 

Na het "….zo bidden wij U"  van de voorganger antwoordt de gemeente met: 

 
 

V.:  God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding, door  

Jezus Christus, onze Heer.  

      Heer  ont-ferm  u,   Chris - tus  ont-ferm u, Heer ont  - ferm  u 
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-gemeente blijft zitten- 

LIED OM ONTFERMING: LB 356: 1, 2, 3, 6 en 7 

Tekst:     Wim van der Zee 

Melodie: Arie Eikelboom 

 

 

INLEIDING TOT DE DOOP 

-de kinderen komen naar voren om de doop bij te wonen-  

 

LIED: Geroepen om te zingen: 80 

Tekst: Hanna Lam 

Muziek: Jos van der Kooy 

 

-Tijdens het zingen van dit lied worden de dopelingen binnengedragen- 

 

DOOPBELOFTE OUDERS 

- het water wordt in de doopvont gegoten- 

HEILIGE DOOP 

-de doopkaarsen worden aangestoken- 

Koor: 

A Gaelic blessing                                                  John Rutter   (*1945 ) 

Deep peace of the running wave to you, 

deep peace of the flowing air to you, 

deep peace of the quiet earth to you, 

deep peace of the shining stars to you 

deep peace of the gentle night to you. 

Moon and stars pour their healing light on you. 

Deep peace of Christ the light of the world to you. 

 

Diepe vrede van de rustig golvende zee voor jou.  

Diepe vrede van de milde ademtocht voor jou.  

Diepe vrede van de verstilde aarde voor jou.  

Diepe vrede van de schijnende sterren voor jou.  

Diepe vrede van de kalme nacht voor jou.  

Mogen maan en sterren hun helende licht over je uitschenken.  

Diepe vrede van Christus, het licht der wereld voor jou. 

 

LIED (staande gezongen): LB 348: 1, 7 en 8 

Tekst:     Evert Louis Smelik 

Melodie: Carl Philipp Emanuel Bach – ‘Gott ist mein Lied’ 

G:    A         -                  -                  men. 
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-gemeente gaat zitten, de dopelingen verlaten de dienst. Daarna gaan de kinderen naar 

hun eigen ruimten- 

 

 

GEBEDSGROET 

 
 

 

GEBED 

V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 
 

 

SCHRIFTLEZINGEN: Exodus 17, 3-7 en uit Johannes 4 

 

 

KOOR: Motet over Johannes 4,13                                                     Daniël Rouwkema 

Wie zal drinken van het water dat ik hem zal geven krijgt geen dorst meer tot in der 

eeuwigheid. Nee, het water dat ik hem zal geven zal in hem worden als een bron dat 

opwelt tot eeuwig leven. 

 

PREEK 

 

 

LIED: LB 653: 1, 3 en 7 

Tekst:      Ad den Besten 

Melodie: Georg Neumark ? ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’ 

 

 

 

 

 

 

 

GEBEDSINTENTIES 

-gemeente knielt of blijft zitten- 

 

 V:   De      Heer    zij     met      u 

G:  Ook  met  u    zij     de    Heer 

G:     A   -    -    -    -    -    -   -   -   -      men. 
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VOORBEDEN - 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 den boze. 

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid.  

Amen 

 

 

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 de Soepbus van de Kessler Stichting, die ’s 

avonds door Den Haag rijdt. Elke avond maken ca. 60 mensen gebruik van de Soepbus. 

Hoofddoel is te voorkomen dat mensen door honger geplaagd worden, maar ook het 

bieden van een vast herkenningspunt voor deze groep die een marginaal bestaan leidt en 

voor veel hulpverleners onzichtbaar blijft. 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 is een pinzuil geplaatst waar u uw gave met een (contactloze) pinbetaling 

kunt geven. 
 

ORGELSPEL TIJDENS DE COLLECTE 
 

OPDRACHT VAN DE GAVEN 

 

SLOTLIED (staande gezongen): LB 675 

Tekst:      Muus Jacobse  

Melodie: Giovanni Gastoldi – ‘In dir ist Freude’ 
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ZEGEN 

 
 

 

ORGELSPEL:  Praeludium und Fuge in e-mol                            N.Bruhns 

 (1665-1697) 

 

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. 

 

 

 

Na afloop van de dienst kunt u de doopouders in de Apostelkapel gelukwensen. 

 

 

AGENDA 

 

maandag 18 maart 

 

dinsdag 19 maart 

 

woensdag 20 maart 

 

 

 

 

 

zondag 24 maart 

20.00 u 

 

10.00 u 

 

12.45 u 

 

18.00 u 

19.15 u 

20.15 u 

 

10.00 u 

 

 

Literatuurkring 

 

Lezing en Lunch, Ton Cats: ‘Cats over Cats’ 

 

Pauzeconcert door Ralph Rousseau Meulenbroeks, 

viola da gamba 

Open Tafel 

Vastengroep 

Cursus ‘ABC van de christelijke traditie’ 

 

Ds. Rienk Lanooy 
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Lezing en Lunch 

dinsdag 19 maart 10.00 uur: Ton Cats: Cats over Cats. 

 

 

 

Voorjaarsverkoping zaterdag 13 april 

 

De voorjaarsverkoping wordt op zaterdag 13 april gehouden in de Kloosterkerk. 

De goederen hiervoor kunnen ingeleverd worden in de kerk op: 

Dinsdag 9 en Woensdag 10 april van 10.00 - 14.00 en van 18.30 - 20.00 uur. 

Donderdag 11 April van 10.00 - 14.00 uur. 

 

 

 

 

 

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,-. 
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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: ……………………………………………………………… 

 

¤   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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


