
KLOOSTERKERK 
Zondag 21 Juni 2020 

- 3e zondag na Pinksteren – ochtendgebed - 
Voorganger: ds. Tom Mikkers 

Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink 
Organist: Geerten van de Wetering  

 
Godt es mijn licht en mijn salicheyt 

In Hem soo wil ick betrouwen 
Hij leert ende sticht door Sijn Majesteyt 

Al die ghene die op Hem bouwen. 
 

Zijn goetheyt fijn 
Sal eeuwich sijn. 

Hij gaert melc ende wijn 
Niet om te vercoopen. 

 
Al waert dat Hij mijn siel dede pijn 

Nochtans sal ick op Hem hopen 
Want Sijn bermhertigheyt staet 

altijd open. 
 

Clemens non Papa (1510-1565) 
 
 

ORGELSPEL: 
'Aleer het licht ten avond raakt...'                                                                          Daan Manneke 
Uit: De zonne rijst (1962-63 / 2008)                                                                     (1939) 
 
 
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. 

 
 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 

  

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. 

 
 
G: en niet laat varen de werken van zijn handen 

- gemeente gaat staan-  
INTROÏTUS: LB 982 
Tekst en melodie: Natalie Allyn Wakeley Sleeth – ‘In the bulb there is a flower’ 

-gemeente gaat zitten- 
GEBED OM ONTFERMING 
Na het "….zo bidden wij U"  van de voorganger antwoordt de gemeente met: 
Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U 
 
V.:  God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding, door Jezus Christus, onze 
Heer. 
G.: Amen 

- gemeente gaat staan - 
 
LOFLIED: LB 1005 
Tekst  en melodie  Bernadette Farrell – ‘Longing for light, we wait in darkness’ 

-gemeente gaat zitten- 
LEZING: AMOS: 5:1-2, 8-9 
 
PREEK 



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 
 

- gemeente gaat staan - 
SLOTLIED: LB 286 
Tekst:     Robert Willis – ‘In a world where people walk in darkness’ 
Melodie: Richard Shephard 
 
ZEGEN 
 
G: Amen 
 

- gemeente gaat zitten- 
ORGELSPEL: 
Echo fantasia in a                                                                                                    Jan Pieterszoon Sweelinck 
                                                                                                                                 (1562 - 1621) 
 
Bij de muziek 
In aansluiting op de lezing en het thema van deze dienst, klinkt aan het begin van de dienst muziek over licht en 
duisternis. 'Aleer het licht ten avond raakt' is de tekst van de eerste regel van Guido Gezelle's versie van de 
middeleeuwse avondhymne 'Te lucis ante terminum'. Daan Manneke schreef enkele variaties op de melodie erbij 
(die gebaseerd is op het Gregoriaans). Tegenwoordig zijn verschillende teksten op deze melodie bekend, o.a. 
Lied 239 'O Christus die de zonne zijt'. Na de dienst klinkt muziek van een andere grote Nederlandse componist, 
een echo-fantasie van Jan Pieterszoon Sweelinck. 
 
 
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 
De deurcollecte is voor Kerk in Actie: Ongeveer vier miljoen Colombianen zijn in eigen land op de vlucht voor 
geweld. Velen belanden in de sloppenwijken van Bogotá. 
Mencoldes geeft materiële en psychosociale hulp aan ongeveer dertig tot veertig nieuwe gezinnen per maand en 
helpt vluchtelingen om een bedrijfje te beginnen. Ook behartigt Mencoldes de belangen van de ontheemden bij 
de overheid en zet zich in voor terugkeer van de ontheemden naar hun eigen land en woonplaats. 
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 
 
 
 
Zondag 28 juni  10.30u                                                                      ds. Rienk Lanooy 
Kerkomroep (www.kerkomroep.nl) en YouTube 
(www.youtube.com/channel/UCkfWMVfXPFSR1EnoFSNNxCw) 


