
 
 

ZONDAG 5 JULI 2020 - 10.00 u  
-5e zondag na Pinksteren- 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 
Ouderling: André Meijster 

Organist: Geerten van de Wetering 
Vocaal kwartet uit het Kloosterkerkkoor o.l.v.Daniël Rouwkema 

 
 
Bij de lezing: 
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. Vandaag is dat de eerste uit de reeks, de liefde. De tekst uit het 
evangelie is van de hand van Johannes, die het op zijn manier ook over vruchten heeft, 
maar dan van de wijnstok, beeldtaal voor de liefdesband tussen God en mens. 
 
 
 
 
 
 
Bij de kinderdiensten: 
Met de jongste groep doen we tot aan de zomervakantie drie Godly Play verhalen. De 
verhalen gaan over mensen die na een periode van afzondering de wereld intrekken. 
 
Vandaag staat het Godly Play verhaal De tweede schepping centraal. Eva en Adam 
verlaten het paradijs en trekken de wereld in. We luisteren ook naar de verhalen van de 
kinderen: hoe was het om thuis te zitten? Hoe vind je het om er nu weer op uit te 
trekken, naar school, clubs en kerk? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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- 
Improvisatie LB 791 'Liefde eenmaal uitgesproken' 
 
BEGROETING 
 

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

-gemeente gaat staan- 
 

INTROÏTUS: Psalm 116,  kwartet vers 1 en 8, gemeente in beurtspraak vers 3-9 
Tekst:      Muus Jacobse 
Melodie:  Genève 1562 
 
Preekstoelzijde spreekt:  
Banden van de dood omknelden mij, 
angsten van het dodenrijk grepen mij aan, 
ik voelde angst en pijn. 
 
Orgelzijde en zijbeuk spreekt: 
Toen riep ik de naam van de HEER: 
‘HEER, red toch mijn leven!’ 
 
P: De HEER is genadig en rechtvaardig, 
onze God is een God van ontferming, 
 
O&Z: de HEER beschermt de eenvoudigen, 
machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd. 
 
P: Kom weer tot rust, mijn ziel, 

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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de HEER is je te hulp gekomen. 
 
O&Z: Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood, 
mijn ogen gedroogd van tranen, 
mijn voeten voor struikelen behoed. 
 
P: Ik mag wandelen in het land van de levenden 
onder het oog van de HEER. 
 
 

-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 
 
 

- de kinderen verlaten de dienst, de 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.  
 
 
 
PREEK 
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ORGELSPEL 
 
 
GEBEDSINTENTIES  

-gemeente knielt of blijft zitten- 
 
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 

- de kinderen komen terug in de kerk- 
 

-gemeente gaat staan- 
 
 
SLOTLIED: LB 974: 1 en 2 
Tekst:     Sytze de Vries 
Melodie: Wim ter Burg 
 
 
 
 
ZEGEN 
 
G: Amen 

-gemeente gaat zitten- 
ORGELSPEL 
Rhosymedre ('Lovely')                                        Ralph Vaughan Williams 
uit: Three Preludes (1920)                                   (1872 - 1958) 

-gemeente verlaat de kerk op aanwijzingen van de ambtsdragers- 
 
Denkt u aan de collecten bij de uitgang 
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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 5 juli: 17.00 u :   ds. Rienk Lanooy , dienst met doop 
aanwezigheid is, helaas, alleen mogelijk op uitnodiging 
 
 
 
 
 
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 
 


