
 
 

ZONDAG 12 JULI 2020  
-6e zondag na Pinksteren- 

Bevestiging en intrede van ds. Marja Flipse 
Voorgangers: ds. Rienk Lanooy en ds. Marja Flipse 

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

Zondagskind: Julia 
Kloosterkerk dubbelkwartet *) o.l.v. Daniël Rouwkema 

Strijkkwintet uit het Residentie Bachorkest 
 

 
 'Daily Bread' gebrandschilderd raam in Durham Cathedral, ontworpen door Mark Angus en 
geplaatst in 1984 als geschenk van de medewerkers van Marks & Spencer in Durham ter 
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de winkelketen. Het beeldt een bovenaanzicht van 
het laatste avondmaal uit.  
 
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 Exodus centraal. Hoe trekt het volk van God uit 
Egypte? Waar gaan ze naar toe? We luisteren ook naar de vragen van de kinderen over de nieuwe 
dominee: waar komt ze vandaan? Welke vragen hebben ze over haar komst? 
 
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 
 
*) bestaande uit zangers van het Kloosterkerkkoor, Residentie Bachkoor en Residentie Kamerkoor 
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ORGELSPEL-verstilling- 
Nun danket alle Gott (BWV 657)                                              Johann Sebastian Bach 
Uit: Leipziger Orgelchoräle                                                        (1685 - 1750) 
 
BEGROETING 
 

-de kaarsen worden aangestoken-  
STILTE 
 
BEMOEDIGING 
 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
G: en niet laat varen de werken van zijn handen 

-gemeente gaat staan- 
 

INTROÏTUS: LB 217  
Tekst: Oda Swagemakers 
Melodie: Willem Mesdag 

-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’ 
Melodie: Abbot’s Leigh 
Vertaling: Sytze de Vries 
 

-gemeente gaat zitten, de kinderen komen naar voren- 
 
GESPREK MET DE KINDEREN 
 

-de kinderen gaan weer terug naar hun plaatsen om de bevestiging bij te wonen - 
 
BEVESTIGING ds. Marja Flipse 
 
PRESENTATIE 
 
INLEIDING TOT DE BEVESTIGING 
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GELOFTE 
 
ORGELIMPROVISATIE over Veni Creator Spiritus 
 
 
HANDOPLEGGING  
 
VERWELKOMING DOOR GEMEENTE (gemeente gaat staan): 
Gemeente, wilt u Marja als herder en leraar in uw midden ontvangen en haar 
hooghouden in haar ambt? 
G: JA, DAT WILLEN WIJ VAN HARTE. 
 
 
LIED: Psalm 134 
Ecce nunc     Daniel Rouwkema (*1974) 
 
Behold now, praise the Lord,  all ye servants of the Lord. 
Ye that by night stand in the house of the Lord, even in the courts of the house of our 
God. 
Lift up your hands in the sanctuary, and praise the Lord. 
The Lord that made heaven and earth give thee blessing out of Sion. 
Glory be to the Father, and to the Son, 
and to the Holy Ghost. 
As it was in the beginning, is now, and ever shall be, 
world without end. Amen. 
 

-gemeente gaat zitten, kinderen gaan naar hun eigen dienst- 
 
GEBEDSGROET 
V: De Heer zij met u 
G: Ook met u zij de Heer 
GEBED 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 
G: Amen 
 
SCHRIFTLEZINGEN: I Petrus 2: 3-10 en Matteüs 16: 5-12 
 
 
LIED: Behold, the Tabernacle of God   William H.Harris (1883-1973) 
 
Behold, the tabernacle of God is with men, 
and the Spirit of God dwelleth within you. 
For the temple of God is holy, which temple you are. 
For the love of whom you do this day 
celebrate the joys of the temple 
with a season of festivity. Alleluia. 
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PREEK 
 
 
LIED: Ubi Caritas III    Ola Gjeilo (*1978) 
 
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Simul ergo cum in unum congregamur: 
Ne nos mente divamur, caveamus. 
Cessent iurgia maligna, cessent lites. 
Et in medio nostri sit Christus Deus. 
 
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 150a 
Melodie: C. Hubert H. Parry 
Tekst: Sytze de Vries  
 
 
ZEGEN 
 
G: Amen 

 
-gemeente gaat zitten- 

ORGELSPEL 
Processional (1964)                                   William Mathias 
                                                                      (1934 - 1992) 
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TOESPRAKEN 
 
JUBILEUMLIED bij 100 jaar Kloosterkerkgemeente: “Dat liefde onze bron mag zijn” 
Tekst: Gerda Hoekstra-Vermunt en Rienk Lanooy 
Melodie: Daniël Rouwkema 
Koor: 

 
Voor Marja Flipse 

 
2 Wees welkom, wees gekend, gezien, 

geschraagd op alle dagen 
opdat je in dit Haagse huis 
het fundament helpt dragen 
en jij - met ons - erop vertrouwt:  
Gods nieuwe Stad 
wordt steen  
voor steen ook hier gebouwd. 

 
 



- 7 - 
3 Dat liefde onze bron mag zijn 

genadig ons gegeven, 
dat wij, gemeente Kloosterkerk, 
vanuit die liefde leven. 
Van dag tot dag, van jaar tot jaar, 
zo bouwen wij, 
in U verbonden met elkaar. 

 
 
 

-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 Kloosterkerk Wereldwijd, Stichting Vrienden van 
Nazareth. De stichting verstrekt in samenwerking met de Sana Foundation 
studiebeurzen aan jonge Palestijnse Israëli, bij voorkeur vrouwen, zodat zij in eigen 
land kunnen studeren. (Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk Wereldwijd:  
NL37 INGB 0000 1951 00) 
 
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 17.00u         ds.Rienk Lanooy  doopdienst 
aanwezigheid is, helaas, alleen mogelijk op uitnodiging 
 
 
 
Zondag 19 juli 10.00u     ds. Marja Flipse 
 
Kerkomroep (www.kerkomroep.nl) en YouTube   
(www.youtube.com/channel/UCkfWMVfXPFSR1EnoFSNNxCw) 
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Reserveren voor de komende zondagsdiensten 
 

Uiterlijk tot woensdag kunt u zich aanmelden via reserveren@kloosterkerk.nl voor de 
dienst van de komende zondag. Mochten er kinderen/jongeren komen, wilt u dan ook hun 
leeftijd noteren zodat de leiding kinderdienst en crèchemedewerkers er rekening mee 
kunnen houden? 
 
 Op woensdagen kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur ook bellen met het Kerkelijk Bureau 
(070 – 3461576) om te reserveren. Op basis van het principe “wie het eerst komt die het 
eerst maalt” worden de beschikbare plaatsen verdeeld. Als u geen bericht ontvangt, hebt u 
een plaats. U ontvangt dan geen bevestiging. Als het maximale aantal kerkgangers bereikt 
is, ontvangt u wél een bericht en wordt u – als u dat wilt – alvast op de lijst voor de 
volgende week geplaatst. 
 
 


