
 
 

ZONDAG 5 Juli 2020 – 17.00 u 
Voorganger: ds. Rienk Lanooy 

Ouderling: Yna Visser 
Organist: Geerten van de Wetering 

Vocaal kwartet uit het Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema 
In de dienst worden gedoopt: 

 
Christian Willem Buisman  

Viktor Samuel Jan Rozenberg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de dienst mag er door de gemeente helaas niet gezongen worden 
 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn het geluid van  uw mobiele telefoon uit te zetten. 
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ORGELSPEL - verstilling - 
Träumerei                                                                Robert Schumann 
Uit: Kinderszenen, op. 15 (nr. 7)                             (1810 - 1856) 
 
BEGROETING 

-de kaarsen worden aangestoken-  
STILTE 
 
BEMOEDIGING (gezongen door voorganger en kwartet) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-gemeente gaat staan- 
INTROÏTUS: Psalm 146: 1 en 3, gezongen door kwartet 
Tekst:     Muus Jacobse 
Melodie: Genève 1562 

 

V:  Onze   hulp   is   in   de   naam   van   de   Heer, 

K:            die      he   -   mel  en       aar     -      de     ge   -  maakt   heeft, 

V:            die    trouw houdt tot  in      eeu           –      wig -  heid, 

K: en     niet laat   va    -       ren    de   wer-ken   van  zijn  han  -  den. 
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3 Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 

heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 

 
-gemeente knielt of 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: God is liefde 
Muziek: Timothy Rees 
Vertaling; Sytze de Vries 
Kwartet: 

 



- 5 - 
2 God is liefde, die de wereld ook op liefde heft gebouwd, 

die de mensen, hoe en waar ook, liefdevol omsloten houdt. 
Ook als onze harten breken, murw geslagen door het lot, 
vinden wij datzelfde schrijnen in het grote hart van God. 
 

3 God is liefde, zelfs als zonde  onze harten heeft verblind. 
Weet, het is zijn grote goedheid die ons dan in liefde vindt. 
Welke macht ons zal belagen, wat ons ook verschrikken zal: 
God is liefde, ooit zal liefde leidend zijn in het heelal! 

 
- gemeente gaat zitten - 

 
-de kinderen komen naar voren om de doop bij te wonen-  

 
INLEIDING TOT DE DOOP 
 
LIED: LB 778 
Tekst:     Ad den Besten 
Melodie: Johanna Wagenaar – ‘Wil onze kindren, Heer, bewaren’ 
 
Terwijl de organist dit lied speelt  worden  de dopelingen binnengedragen 
 
1 O Here God, – ons liefst verlangen, 

dit kind van ons, dit liefdepand, 
wij hebben het van U ontvangen, 
wij geven ’t U uit uwe hand. 
 

2 Als Gij het zelf niet vast blijft houden, 
nu het in onze handen is, 
dit kind voor ’t licht bestemd, – hoe zouden 
wij ’t hoeden voor de duisternis? 
 

3 Geef dat wij niets zozeer begeren, 
als dat ons kind U kennen zal, 
die U in Christus onze Here 
geopenbaard hebt eens voor al. 
 

4 Geef dat het van ons leert te kijken 
naar Hem die ’t licht der wereld is 
en altijd meer op Hem gaat lijken: 
een lichtglans in de duisternis, – 
 

5 en dat het eens met ons mag wonen, 
Heer, in uw hoge, heilige stad, 
als al wie Christus’ stralend-schone 
verschijning hebben liefgehad. 

 
 
DOOPBELOFTE OUDERS 

- het water wordt in de doopvont gegoten- 
 
HEILIGE DOOP 

-de doopkaarsen worden aangestoken- 
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LIED: LB 416 (gemeente gaat staan) 
Tekst:      Jeremiah Rankin – ‘God be with you till we meet again’ 
Melodie: Ralph Vaughan Williams 
Kwartet: 

 

 

 
 

2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

4 Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

  

 - gemeente gaat zitten - 
 

 
GEBEDSGROET 
V: De Heer zij met u 
G: Ook met u zij de Heer 
 
GEBED 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 
G: Amen 
 
 
SCHRIFTLEZING: Johannes 15, 9-17 
 
MOTET uit Johannes 15:5                                                           Daniël Rouwkema 
Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij 
veel vrucht dragen.  



- 7 - 
PREEK 
 
ORGELSPEL:  
Finlandia (selectie), op. 26 (nr. 7)                        Jean Sibelius 
                                                                                (1865 - 1957) 
 
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 675 
Tekst:     Muus Jacobse 
Melodie: Giovanni Gastoldi – ‘In dir ist Freude 
Kwartet: 
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2 Wat kan ons schaden, 

wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 
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ZEGEN 
 
G: Amen 

-gemeente gaat zitten- 
 
ORGELSPEL: 
In dir ist Freude (BWV 615)                              Johann Sebastian Bach 
Uit: Orgelbüchlein                                             (1685 - 1750) 
 

-gemeente verlaat de kerk op aanwijzingen van de ambtsdragers- 
 
Denkt u aan de collecten bij de uitgang 
 
 
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 is voor Stichting Perspektief,  Deze stichting  zet zich in de regio  
Haaglanden in voor mensen die te maken hebben met geweld in 
afhankelijkheidsrelaties, zowel mannen als vrouwen als hun kinderen. Stichting 
Perspektief ondersteunt kwetsbare mensen bij herstel van hun veiligheid, 
zelfredzaamheid en participatie op het gebied van wonen, werken, vrijetijdsbesteding en 
relaties.  Naast het verlenen van opvang is er geld nodig om te kunnen inspelen en te 
voorzien in middelen voor projecten/activiteiten, die het welzijn en de gezondheid 
bevorderen van de haar cliënten, en die niet door de reguliere subsidies worden vergoed. 
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 12 juli 10.00 u:    intrede ds. Marja Flipse, 
                                          ds.Marja Flipse en ds. Rienk Lanooy 
Kerkomroep (www.kerkomroep.nl) en YouTube   
(www.youtube.com/channel/UCkfWMVfXPFSR1EnoFSNNxCw) 
 
 
Zondag 12 juli 17.00 u      ds.Rienk Lanooy  doopdienst 
aanwezigheid is, helaas, alleen mogelijk op uitnodiging 
 
 


