ORDEN VAN DIENST VOOR DE VIERINGEN
BIJ HET 100-JARIG BESTAAN VAN DE
GEMEENTE VAN DE KLOOSTERKERK
19 september 2020 – 17.00 uur
20 september 2020 – 10.00 uur
20 september 2020 – 17.00 uur
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Bij de diensten: Op 19 september 1919 wordt de eerste steen gelegd van de
Duinoordkerk, op de plek waar nu het World Forum staat. De gemeente zal
dat huis bewonen tot het in 1942 op last van de bezetter wordt afgebroken.
Dan verhuist ze naar de Kloosterkerk om er voorgoed te blijven. Het
afgelopen jaar hebben stil gestaan bij ons honderdjarig bestaan. Althans, dat
was de bedoeling. Covid-19 gooide roet in het eten, ook voor dit weekeinde
waarin we met elkaar graag een groots festival hadden gevierd. Spijtig, niet in
het minst voor de jubileumcommissie. Het geraamte van dat festivalweekeinde
bestond uit een aantal getijdendiensten, diensten zoals de kloosters die vieren
en die structuur geven aan de dag. Van dit geraamte zijn drie diensten
overgebleven die we dit weekeinde vieren: zaterdag en zondag een vesper met
de nadruk op het verleden (zaterdag) en op de toekomst (zondag) en op
zondagmorgen is er de hoofddienst. De diensten zijn enigszins gevormd naar
de trits 'Geloof, hoop en liefde'. Op zondagmorgen vervolgen we - zo gaat dat
bij de getijden - ook de doorgaande lezing uit de Oerverhalen, het tweede
scheppingsverhaal uit Genesis 2.

De eerste voorzichtige stapjes in de richting van het samen zingen zijn gezet.
Nog steeds worden de liederen alleen gezongen door het ensemble, maar als
gemeente wordt u uitgenodigd om in te stemmen met de vaste gezongen
onderdelen van de liturgie.
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AVONDGEBED zaterdag 19 september 2020
Liturg: ds. Marja Flipse
Organist: Geerten van de Wetering
m.m.v. Kloosterkerk-ensemble
Dienst ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de gemeente van de Kloosterkerk,
voortgekomen uit de Duinoordkerk. We hanteren de orde van dienst voor het Avondgebed
zoals die in de Duinoordkerk gebruikelijk was.

VOORBEREIDING – Orgelspel en verstilling
Variaties over Gezang 222 (1957)

Bernard Renooij
(1915 - 2007)

VOTUM
V: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
GROET
V: De Heer is met u
G:

AANVANGSTEKST
-gemeente gaat staanAANVANGSLIED - LB 280: 1, 2, 3, 4 en 7
Tekst: Sytze de Vries
Melodie: Willem Vogel
SCHULDBELIJDENIS

-gemeente knielt of gaat zitten-

V: ….door Jezus Christus onze Heer
G: Amen
GENADEVERKONDIGING
V: ….
G: Amen
-gemeente gaat staanLOFVERHEFFING : LB 191
Tekst: Sytze de Vries
Melodie: Daniël Rouwkema
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V:
K:
V:
K:

V:
K:

Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
O God, kom mij te hulp.
Heer, haast u mij te helpen.
Eer zij de heerlijkheid Gods:
Vader, Zoon en heilige Geest,
zoals het was in het begin
en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Zegen de Heer!
De naam des Heren zij geprezen.

PSALM 100 – gemeente blijft staan –
Chant: Henry George Ley (1887-1962)
Antifoon: 1. Koor :
Dient de Heer met vreugde, allen op aarde.
Komt voor zijn aanschijn met gejubel.
Allen:

Koor:
Juich de HEER toe, heel de aarde,
dien de Heer met vreugde,
kom tot hem met jubelzang.
Erken het: de Heer is God,
Hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe,
zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.
Kom zijn poorten binnen met een loflied,
hef in zijn voorhoven een lofzang aan,
breng hem hulde, prijs zijn naam:
de HEER is goed,
Zijn liefde duurt eeuwig,
Zijn trouw van geslacht op geslacht.
Glorie aan de Vader en de Zoon:
en de adem van de Geest.
Als in den beginne, zo nu en altijd:
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
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Antifoon (allen)

-gemeente gaat zittenSCHRIFTLEZING: Genesis 28:10-22
-gemeente gaat staanLOFZANG VAN MARIA: LB 157B
Tekst: Huub Oosterhuis – Lucas 1,46-55
Melodie: Ignace de Sutter

refrein allen:
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refrein allen:

Eer aan de Vader, aan de Zoon en aan de Geest,
nu en altijd, door al de eeuwen, Amen!
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-gemeente gaat zittenOVERDENKING

DIENST DER GEBEDEN: LB 191
Tekst: Sytze de Vries
Melodie: Daniël Rouwkema
V:
K:
V:
K:
Allen:

V:
K:
V:
V:
K:
V:
K:
V:
K:
V:
K:

De Heer met u allen!
Zijn vrede met u!
Laten wij bidden:
Heer, ontferm u.
Christus, ontferm u.
Heer, ontferm u.

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.

Toon ons, God, uw erbarmen,
en schenk ons uw heil!
Geef wie ons regeren bevrijding,
dat zij antwoorden als wij roepen.
Uw kerk zal zich hullen in gerechtigheid
en uw getrouwen zullen juichen.
Bevrijd uw volk, God,
en zegen uw erfdeel.
Geef in onze dagen vrede,
wie anders dan Gij zal voor ons strijden?
Schep mij een zuiver hart, o God,
en neem uw heilige Geest niet van mij.
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Gebed van de (zater)dag
V: …
G:

Avondgebed:
V: O God,
De bron van elk waarachtig verlangen,
Van ieder juist oordeel en van alle goede daden,
Geef uw kinderen de vrede die de wereld hun niet biedt.
Dan is ons hart bereid de weg van uw gebod te gaan
En zullen wij, bevrijd van vrees voor wie ons dreigt,
Ons leven leven gerust en stil,
Door Jezus Christus onze Heer.
G:

Gebed om bescherming in de nacht
V:

G:

Dit bidden wij,
Dat Gij, God, onze duisternis verlicht!
Laat uw erbarmen onze afweer zijn
Tegen de listen en lagen van de nacht die komt.
Omwille van de liefde van uw enige Zoon
En onze Bevrijder, Christus Jezus.
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MOTET (koor): Locus iste, Anton

Bruckner (1824-1986)

Locus iste a Deo factus est in aestimabile sacramentum irreprehensibilis est.
Deze plaats is door God gemaakt, door God is hij gemaakt tot een hoog te schatten
heiligdom, hij is onberispelijk.

GEBED
AVONDLIED: LB 246B : 1, 2, 5 en 7
Tekst: Matthias Claudius – ‘Der Mond ist aufgegangen’
Melodie: Johann Abraham Peter Schulz
Vertaling: Muus Jacobse
ZEGEN
V: ….
G:

SLOTRESPONSIE
V:
K:
V:
K:

De Heer met u allen
Zijn vrede met u
Loven wij de Heer
Wij danken God

-gemeente verlaat de kerk op aanwijzingen van de ambtsdragersMinikerkdienst 27 september
Op zondag 27 september vindt van 9.30 tot 10.00 uur weer een minikerkdienst
plaats voor kinderen van 0-6 jaar en hun ouder(s). Zo kunnen ook de kleinsten iets
meemaken van een echte kerkdienst. Thema van deze minikerkdienst is ‘Samen
delen’.
In het kader van de coronamaatregelen vragen we je vooraf aan te melden door te
mailen naar ariene.volmer@gmail.com. Graag in de mail ook het aantal
volwassenen/kinderen aangeven.
Let op: er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

