
KLOOSTERKERK 
Zondag 3 Mei 2020 

- 4e zondag van Pasen - ‘Jubilate ‘- 
-Ochtendgebed in kleine kring i.v.m. maatregelen Coronavirus- 

Voorganger: ds. Jan Tom Schneider, krijgsmachtpredikant 
Ouderling: André Meijster 

Organist: Geerten van de Wetering 
 
ORGELSPEL: 
Adagio                                                              Johann Sebastian Bach 
Uit: Oster-Oratorium (BWV 249)                 (1685 - 1750) 
 
WELKOM 
 
STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 
BEMOEDIGING 

 
 
LIED: LB 657: 1 en 2 
Tekst:      Sytze de Vries 
Melodie: Wales 1865 
 
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. 

 
 
LOFLIED: LB 121 
Tekst:     Willem Barnard 
Melodie: Genève 1551 
 
 
LEZING: Johannes 10, 1-10 
 
 
OVERDENKING 
 
 
GEBEDSINTENTIES 
 
 

      Heer  ont-ferm  u,   Chris - tus  ont-ferm u, Heer ont  - ferm  u 

G:    A         -                  -                  men. 



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. 

 
 
SLOTLIED: LB 23B 
Tekst:      Jan Jacob Lodewijk ten Kate 
Melodie:  Johannes Gijsbertus Bastiaans 

 
 
2 De Heer is mijn herder!  

Hij waakt voor mijn ziel,  
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen,  
Hij schraagt m’als ik wankel, 
Hij draagt m’als ik viel. 

3 De Heer is mijn herder! 
Al dreigt ook het graf 
geen kwaad zal ik vrezen, 
Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten 
uw stok en uw staf! 
 

4 De Heer is mijn herder! 
In ’t hart der woestijn 
verkwikken en laven 
zijn hemelse gaven;  
Hij wil mij versterken 
met brood en met wijn.  
 

5 De Heer is mijn herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
’k zal immer verkeren 
in ’t huis mijnes Heren:  
zo kroont met haar zegen  
zijn liefde m’altijd.  
 



ZEGEN 
 

 
 
 
 
ORGELSPEL: 
Schafe können sicher weiden (uit BWV 208)               Johann Sebastian Bach 
Orgelbewerking: André Isoir 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 1e collecte dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst. 
(Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71) 
 
De diaconale collecte is voor Kloosterkerk Wereldwijd, Stichting Vrienden van Nazareth. De stichting verstrekt 
in samenwerking met de Sana Foundation studiebeurzen aan jonge Palestijnse Israëli bij voorkeur vrouwen, 
zodat zij in eigen land kunnen studeren.  
Kloosterkerk Wereldwijd garandeert weer voor 4 jaar (2020-2024) 50% studiebeurzen (1750 euro), zodat de 
studenten voor hun vier-jarige studie verzekerd zijn van deze inkomsten. Via de Stichting studeren nu 6 
studenten en via SANA 5 studenten. De jonge Palestijnse vrouwen worden zo gelijkwaardige gesprekspartners 
van hun Israelische leeftijdsgenoten. 
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk Wereldwijd: NL37 INGB 0000 1951 00 
 
De 3e collecte dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument Kloosterkerk. Rekening 
Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
 
 
 
 


