
ZONDAG 26 JULI 2020 
-8e zondag na Pinksteren-  

Voorganger: ds. Evert Jan de Wijer, Amsterdam 
Ouderling : Gilbert Laurens 

Organist: Iddo van der Giessen 
Kloosterkerkkwartet  o.l.v. Daniël Rouwkema 

 
 

Bij de dienst: 
De zomerse gelijkenissen van Jezus in het Evangelie volgens Matteüs nodigen uit tot tot 
een verwijlen bij verre bestemmingen, al was het alleen maar, in deze gegeven 
omstandigheden, in het eigen hoofd. Toch zou ons daarmee de scherpte van deze 
gelijkenissen kunnen ontgaan. Ook de zomer kent zijn dagelijkse beslommeringen. Er is 
veel wat onze aandacht vraagt. Hoe blijf je daarbinnen gericht op wat werkelijk van 
waarde is? Hoe vind en hervind je vreugde en blijdschap omdat soms even iets van het 
Koninkrijk der hemelen wordt ontdekt? 
 
 
 
 
 
Bij de kinderdiensten: 
In de zomervakantie vertellen we in de kinderdiensten drie verhalen van Salomo, deze week 
het eerste verhaal: Salomo wordt Koning. 
 
Salomo volgt zijn vader David op als koning van Israël, maar voordat het zover is, gebeuren 
er nog allerlei spannende dingen.  
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn het geluid van  uw mobiele telefoon uit te zetten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de dienst mag er door de gemeente helaas niet gezongen worden 
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ORGELSPEL- verstilling - 
Andante con moto uit Sonata V in D-Dur, Opus 65 -  Felix Mendelssohn Bartholdy 
         (1809-1847) 
 
BEGROETING 
 
STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 
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 : Psalm 98: 1 en 3 
Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit 
Melodie: Straatsburg 1545/ Genève 1551- Psalm 118 
Koor: 
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3 Laat heel de aarde een loflied wezen, 

de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 

 
-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: LB 871 
Tekst:     Isaac Watts, bij Psalm 72,5-19 – ‘Jesus shall reign where’er the sun’  
Melodie: Psalmodia Evangelica 1780 
Koor: 

 
 
2 Het lied in alle talen zal 

zijn liefde loven overal, 
en uit de kindermond ontspringt 
de lofzang die zijn naam omringt. 

3 Zijn rijk is volle zaligheid, 
wie was gevangen wordt bevrijd, 
wie moe was komt tot rust voorgoed, 
wie arm was leeft in overvloed. 
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4 Laat loven al wat adem heeft 

de koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin 
stem met het lied der engelen in. 

 
-gemeente gaat zitten, de kinderen verlaten de dienst en gaan naar hun eigen ruimten- 
 
GEBEDSGROET 
 
V: De Heer zij met U 
G: Ook met u zij de Heer 
 
GEBED 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 
G: Amen 
 
 
SCHRIFTLEZING: Matteüs 13, 44 - 52 
 
 
LIED: LB 765: 1, 2 en 4 
tekst: W. Barnard, bij Matteüs 13, 24-30 
melodie: Frits Mehrtens 
Koor: 

 
 
2 In deze onstuimige lente, 

waarin heel de wereld bestaat, 
verwekt Gij de elementen 
en wie scheidt het goed van het kwaad? 

4 Heer, zijn wij het zaad van uw akker, 
Gij doet ons ontkiemen tot graan. 
Wij sliepen en Gij roept ons wakker, 
Gij doet ons uit  aarde ontstaan. 
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PREEK 
 
Koor: ‘Jesu, Priceless Treasure’  Johann Sebastian Bach ((1685 - 1750) 
 
Jesus, priceless treasure,  
Source of purest pleasure,  
Friend most sure and true:  
Long my heart was burning,  
Fainting much and yearning,  
Thirsting, Lord, for you.  
Yours I am, O spotless Lamb,  
So will I let nothing hide you,  
Seek no joy beside you! 
 
Banish thoughts of sadness,  
For the Lord of gladness,  
Jesus, enters in;  
Though the clouds may gather,  
Those who love the Savior  
Still have peace within.  
Though I bear much sorrow here,  
Still in you lies purest pleasure,  
Jesus, priceless treasure! 
 
GEBEDSINTENTIES 

-gemeente knielt of blijft zitten- 
 
VOORBEDEN - 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 den 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- 
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-gemeente gaat staan- 

SLOTLIED: LB 991: 1, 4 en 8 
Tekst:     Willem Barnard, bij Genesis 33 
Melodie: Frits Mehrtens –‘de laatsten worden de eersten’ 
Koor: 
 

 
 

4 Het onderste komt boven, 
de torens vallen om, 
het woord is aan de doven, 
de waarheid aan de droom. 

8 De eersten zijn de laatsten, 
wie nakomt gaat voorop! 
Kies dan de goede plaatsen 
en geef uw hart aan God. 

 
 
ZEGEN 
 
 
G: Amen 

-gemeente gaat zitten- 
 

ORGELSPEL 
'Gigue' Fuga in G-Dur, BWV 577   Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
 
 

-gemeente verlaat de kerk op aanwijzingen van de ambtsdragers- 
 
Denkt u aan de collecten bij de uitgang 
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1e collecte 
Deze 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, Makeni Ecumenical Centre 
(MEC). MEC heeft als doel om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het leven 
van mensen in en rondom Makeni en meer algemeen in Lusaka. Wij ondersteunen het 
weeshuis St. Nicholas dat daar kinderen huisvest en begeleidt.   
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 
 
Als u uw gave bancair verricht met onderstaande  QR code is 60% hiervan bestemd voor 
pastoraat en eredienst en 40% voor onderhoud van het Monument Kloosterkerk 

 
 
Zondag 2 augustus 10.00u      ds. Marja Flipse 
 
Kerkomroep (www.kerkomroep.nl) en YouTube   
(www.youtube.com/channel/UCkfWMVfXPFSR1EnoFSNNxCw) 
 

Aanmelden voor de diensten. 
U kunt zich uiterlijk woensdag tot 17 uur aanmelden via reserveren@kloosterkerk.nl. 
Vermeldt u alstublieft duidelijk “aanmelding voor dd/mm/2020 ”, met de datum van de zondag 
waarom het gaat. 
Noteert u daarbij a.u.b. de namen van degenen die aanwezig zullen zijn. Mochten er 
kinderen/jongeren komen, wilt u dan ook hun leeftijd noteren zodat de leiding kinderdienst en 
crèchemedewerkers er rekening mee kunnen houden? 
  
Mocht mail niet mogelijk zijn, dan kunt u: 
Woensdag tussen 10 en 12 uur bellen naar het Kerkelijk Bureau (070 – 3461576). 
  
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. 
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Spreekt de sfeer in de Kloosterkerk u aan? 
 
Wilt u meer weten over diensten en activiteiten? 
 
Dan kunt u zich wenden tot de leden van de informatiecommissie, die 
voor en na de dienst aanwezig zijn bij de informatietafel in de 
wandelruimte, of onderstaand formulier invullen en afgeven bij de 
informatietafel. 
 
De heer/mevrouw ………………………………………………………. 
 
adres                     …….…………………………………………………. 
        
postcode en woonplaats  ..………………………………………………. 
 
telefoon                .………………………………………………………. 
 
e-mail adres          ………………………………………………………. 
 

o wil graag lid worden van de Kloosterkerkgemeente 

o wil graag een gesprek hebben met een van de predikanten of      
contactpersonen uit de gemeente 

o wil zich graag abonneren op de Nieuwsbrief van de Kloosterkerk 
(digitale versie gratis, papieren versie € 32,50 per jaar)  
aanmelden via: leden@kloosterkerk.nl of kerk.bureau@kloosterkerk.nl 
 

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.  
Ook kunt u informatie vinden op onze website: www.kloosterkerk.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


