KLOOSTERKERK
Zondag 14 Juni 2020
- 2e zondag na Pinksteren - ochtendgebed
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Gilbert Laurens
Organist: Geerten van de Wetering
Bij de lezing:
'Wat zijn de goede vruchten?' (LB ) - In Galaten 5,22 heeft Paulus het over de vruchten van de Geest: liefde,
vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. In deze tijd
na Pinksteren klinkt een aantal verhalen dat zijn uitgangspunt neemt bij een van deze vruchten. We beginnen
vandaag met de laatste, de zelfbeheersing, of temperantia, zoals ze heet in de klassieke deugdenleer. Het verhaal
erbij komt uit Markus 5, en gaat over een man Legioen geheten, in bezit genomen door een onreine geest in
veelvoud, vandaar zijn naam.
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INTROÏTUS: LB 217: 1, 2, 4 en 5
Tekst: Oda Swagemakers
Melodie: Willem Mesdag
GEBED OM ONTFERMING
Na het "….zo bidden wij U" van de voorganger antwoordt de gemeente met:
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V.: God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding, door Jezus Christus, onze
Heer.
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LOFLIED: LB 984: 1, 4, 5 en 6
Tekst: Henk Jongerius
Melodie: Orlando Gibbons

LEZING: Markus 5,1-20
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ORGELSPEL
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.
AANKONDIGING VAN DE COLLECTES
SLOTLIED:LB 841: 1, 2 en 4
Tekst : Willem Barnard
Melodie: Willem Vogel
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1e collecte
De 1e collecte dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst.
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71
2e collecte
De diaconale collecte is voor de Stichting Invaliden Vakantieweken (SIV). Doel van de stichting is inwoners van
Den Haag en omstreken met een (ernstige) functionele beperking in staat te stellen om voor een betaalbaar
bedrag te genieten van een vakantie op een mooie plek in Nederland. Het doel wordt verwezenlijkt door de inzet
van vele vrijwilligers met hart voor gehandicapten.
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14
3e collecte
Deze dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument Kloosterkerk.
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71

Zondag 21 juni 10.00u
ds. Tom Mikkers
Kerkomroep (www.kerkomroep.nl) en YouTube
(www.youtube.com/channel/UCkfWMVfXPFSR1EnoFSNNxCw)

