KLOOSTERKERK
Zondag 17 Mei 2020
-6e zondag van Pasen- ‘Rogate’- Bidt
-Ochtendgebed in kleine kring i.v.m. maatregelen CoronavirusVoorganger: ds.Rienk Lanooy
Ouderling: Gerda Hoekstra-Vermunt
Organist: Geerten van de Wetering
ORGELSPEL:
Gebed des Heeren

Jan Zwart
(1877-1937)

WELKOM
STILTE
-de kaarsen worden aangestokenBEMOEDIGING

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.

LOFLIED: Psalm 107: 1 en 4
Tekst: Willem Barnard
Melodie: Lyon 1547/Genève 1551

LEZING: Johannes 16, 23b - 30
PREEK
ORGELSPEL: Improvisatie
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.
SLOTLIED: LB 869: 1, 4 en 6
Tekst:
Johann Jakob Schütz – ‘Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut’
Melodie: Johann Crüger
ZEGEN

ORGELSPEL:
Litanies (1937)

Jehan Alain
(1911-1940)

Bij de muziek
De christelijke jaarkalender volgend is het vandaag zondag Rogate, 'Bid', naar aanleiding van het bijbelgedeelte
uit Johannes 16 dat in deze dienst gelezen wordt. Het lied van de zondag is - hoe kan het ook anders - de
gezongen, berijmde versie van het Onze Vader (een vertaling van Luthers lied 'Vater Unser'): Gezang 48 uit het
'oude' Liedboek voor de Kerken, 'O onze Vader, trouwe Heer'. Aan het begin van de dienst klinkt een
bewerking over dit lied van de Nederlandse organist/componist Jan Zwart.
Aan het eind van de dienst klinkt Litanies van de jong als soldaat gestorven Franse componist Jehan Alain. Een
litanie is een gebed bestaande uit een reeks korte aanroepen en antwoorden. In de muzikale toonzetting van
Alain is dat een behoorlijk krachtige, indringende litanie. Boven de compositie schreef hij (in het Frans) de
volgende tekst: 'Als de christelijke ziel, in haar nood, geen nieuwe woorden meer vindt om de barmhartigheid
van God af te smeken, herhaalt ze zonder ophouden dezelfde smeekbede met een hartstochtelijk geloof. De rede
bereikt zijn grens, alleen het geloof vervolgt zijn opgang.'
1e collecte
De eerste collecte dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst.
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71
2e collecte
De diaconale collecte (groene zak) is voor individuele noden voor mensen die, door
welke omstandigheid ook, in financiële problemen zijn geraakt en soms kind noch
kraai in deze wereld hebben, en aankloppen bij de Kloosterkerk.
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14
3e collecte
De deurcollecte (paarse zak) dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument Kloosterkerk.
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71

DONDERDAG 21 mei Hemelvaart
Op Hemelvaartsdag is er geen dienst via Kerkomroep. Door ds. Rienk Lanooy en Geerten van de Wetering,
organist, zal een Podcast gemaakt worden om te beluisteren via de website.

•

•
•
•

Collectes:
De diaconale collecte is voor het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage. De
Diaconie van de PGG zet zich in voor Haagse mensen die in de marge van de samenleving zijn
terechtgekomen. De hulp die door de Diaconie wordt verleend moet echt helpen, geen afhankelijkheid
scheppen, maar erop gericht zijn dat mensen hun rug kunnen rechten: ‘Liever een hengel dan een vis’. De
Diaconie heeft de uitvoering van haar werkzaamheden opgedragen aan Stek (Stichting voor Stad en Kerk), en
werkt binnen Stek samen met diverse andere partners die vanuit soortgelijke doelstellingen binnen hetzelfde
werkgebied actief zijn.
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14
De deurcollecte dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument Kloosterkerk.
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71

ZONDAG 24 mei
Kerkomroep 10.00 u

ds. Ranfar Kouwijzer, Haarlem

