
KLOOSTERKERK 
Zondag 5 APRIL 2020 

Ochtendgebed in kleine kring i.v.m. maatregelen Coronavirus 
- 6e zondag van de Veertigdagen -Palmpasen- 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 
Ouderling: Astrid Poot 

Organist: Geerten van de Wetering 
ORGELSPEL: 
Fantasia in c-moll (BWV 537)                        J.S. Bach 
                                                                        (1685 - 1750) 
WELKOM 
 
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. 

 

  

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.  
 
 
INTROÏTUS:  Zingend Geloven VII/ 13: 1, 2, 6 
 
 
VERHAAL VOOR DE KINDEREN 
 
VERVOLG  INTROÏTUS vers 9 en 12 
 
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.  
 
LEZING: Matteüs 21,1-11 
 
OVERDENKING 
 
KORTE STILTE 
 
ORGELIMPROVISATIE 
 
GEBEDSINTENTIES 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

 
LIED: LB 556: 1, 2, 4 en 5 
 
 
ZEGEN 
 

         G:             A-        -          -            -         men.  
 
 
ORGELSPEL: 
Fuga in c-moll (BWV 537)                             J.S. Bach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1e collecte 
De 1e collecte dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst. 
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
  
2e collecte 
Tijdens de diensten op 22- 29 maart en 5 april  wordt de diaconale collecte gehouden voor het project Borderline 
Lesvos, dat vluchtelingen helpt die vastzitten op het Griekse eiland Lesbos én verbindingen legt tussen 
vluchtelingen, lokale bevolking en mensen wereldwijd. De leefsituatie van vluchtelingen aan de grenzen van de 
Europese Unie is dramatisch. Ze zijn speelbal van politiek en diplomatiek spierballenvertoon en de spanningen 
in o.a. de vluchtelingenkampen in Turkije en Griekenland nemen hand over hand toe. En natuurlijk maken we 
ons extra zorgen over deze vluchtelingen in tijden van corona. 
De opbrengst van deze collectes wordt verdubbeld door de Protestantse Diaconie Den Haag. 
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471  14 
  
3e collecte 
De derde collecte dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument Kloosterkerk. Rekening 
Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
 
 


