
 
 

ZONDAG 4 OKTOBER 2020  
- 18e zondag na Pinksteren - 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 
Ouderling: Astrid Poot 

Organist: Geerten van de Wetering 
Zondagskind: Maarten 

Kloosterkerk–ensemble o.l.v. Daniël Rouwkema 
 
 
Bij de dienst: 
Deze weken staan de eerste hoofdstukken van Genesis, het boek van de oerverhalen, 
centraal. Oeroude verhalen waarin de meest fundamentele vraagstukken van ons 
mens-zijn aan bod komen. Wie heeft in onze werkelijkheid de regie in handen? Wat 
betekent het om je een schepsel te weten? Hoe verhouden wij mensen ons tot elkaar en 
tot de wereld om ons heen? Vandaag klinkt een scharnierverhaal tussen de 
scheppingsverhalen en die over Noach. Het gaat er over geslachten die komen en 
gaan, over het onderscheid tussen goden en mensen, over sterfelijkheid en 
onsterfelijkheid. Hier komen we dicht bij de mythische kant van deze verhalen. Wat 
hebben ze nog – of weer – te vertellen? 
 
 
Bij de kinderdiensten: 
In september hebben de jongste kinderen Godly play verhalen gehoord, in oktober is 
het de beurt aan de oudste kinderen. In deze periode hebben we een serie over 
girlpower’ verhalen. De Bijbel staat vol met stoere en spannende verhalen waar 
mannen een hoofdrol hebben, maar er zijn ook vrouwen en meisjes in de Bijbel die 
daar zeker niet voor onderdoen.  
 
Vandaag gaat voor de oudsten het Godly Play verhaal over Sara. Sara is de vrouw van 
aartsvader Abraham en heeft door met hem mee te gaan op reis naar het beloofde land 
veel lef getoond. Ze maakt hierdoor veel mee: een mooie basis om te spelen in en met 
haar verhaal. De jongste kinderen lezen het verhaal van Abraham zelf: God doet aan 
Abraham een belofte die wordt verbeeld met het aantal sterren aan de hemel en de 
zandkorrels aan de zee. Als je weet hoeveel dat er zijn, weet je hoe groot die belofte 
is! 
De oudste kinderen blijven tot het einde van de dienst in hun eigen Godly Play ruimte. 
De leiding brengt uw kind aan het einde van de dienst naar de wandelruimte en wacht 
op uw komst. 
 
 
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, 
ook niet het ordinarium, dit i.v.m. het toegenomen besmettingsgevaar in onze 
stad. 
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ORGELSPEL-verstilling- 
Ach wie nichtig, ach wie flüchtig                           Georg Böhm 
                                                                                (1661 - 1733) 
 
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 Psalm 89: 1 en 3 
 
 

-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 207 
 
 

 -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 
 
 



- 4 - 
SCHRIFTLEZING: Uit Genesis 5 en Genesis 6: 1-4 
 
LIED:  LB 807:1, 2, 4 en 6 
 
 
 
PREEK 
 
ORGELSPEL: Ach wie nichtig, ach wie flüchtig                Georg Böhm 
(Var. VI - VIII)                                                   
 
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 723 
 
 
ZEGEN 
G. Amen 

-gemeente gaat zitten- 
ORGELSPEL:  Improvisatie 
 
-gemeente verlaat de kerk op aanwijzingen van de ambtsdragers- 
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Wilt u a.u.b. deze liturgie mee (naar huis) nemen. Indien u de tekst van de preek wilt 
ontvangen kunt u deze over enkele dagen downloaden van de website: 
www.kloosterkerk.nl. Overigens kunt u de complete dienst de komende zes weken 
(nog eens) beluisteren / bekijken en desgewenst downloaden via het YouTube kanaal 
Stichting Kloosterkerk en via www.kerkomroep.nl. Wilt u een gesprek met de 
voorganger van vandaag naar aanleiding van de dienst, dan kunt u hem bellen of een 
e-mail sturen. Zie daarvoor de contactgegevens op de achterzijde van de liturgie. 
 
 
 
 
Denkt u aan de collecten bij de uitgang 
 
1e collecte (Rode schaal) 
Deze dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst.  
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
 
2e collecte (Groene schaal) 
Jong Transvaal is een project van de Stichting Stad en Kerk (Stek). Steeds meer 
kinderen en jongeren in Den Haag maken gebruik van huiswerkbegeleiding na 
schooltijd. Privébegeleiding of begeleiding in kleine groepjes is duur en niet voor elk 
gezin weggelegd. Toch is onder de jongeren in Transvaal veel behoefte aan hulp bij 
het huiswerk maken. Daarin voorziet dit project. Gemotiveerde tutors begeleiden de 
leerlingen. 
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 
 
3e collecte (Paarse schaal) 
Deze is voor Kerk in Actie. De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar 
veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk 
helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. 
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk:  NL89 INGB 0002 8471  
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"QR code - Steeds meer mensen maken gebruik van de QR code ! 
Let op: De QR codescanner op de bankapp werkt alleen als deze van dezelfde bank is 
als de ontvangende bank, niet wanneer het van een andere bank is. Mocht u een 
andere bank hebben dan de ING voor st. Kloosterkerk en de ABNAMRO voor st. 
Monument Kloosterkerk, dan kunt u ook gebruik maken van een algemene QR 
scanner of de tikkie app. De QR code geeft automatisch een correcte verdeling van de 
middelen, ook in de boekhouding. 
Mocht u geen QR code gebruiken, wilt u dan a.u.b. een duidelijke omschrijving in uw 
bankopdracht meegeven ? bijv. "gemeente en pastoraat", of "gemeente en 
pastoraat/onderhoud", of "gemeente en pastoraat/diaconie/onderhoud" ? Zo komt uw 
bijdrage op de goede plek. Wanneer er geen omschrijving bij staat, wordt de bijdrage 
toegewezen aan "gemeente en pastoraat /onderhoud - 60%/40%" .  
 

   

 
 
Aanmelden voor de diensten. 
  
U kunt zich uiterlijk vrijdag tot 17.00  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).  
In tegenstelling tot voorheen, krijgt u vanaf heden WEL een bericht als er plaats 
is voor u in de kerk. U ontvangt dus WEL een bevestiging. Als het maximale 
aantal kerkgangers is bereikt, ontvangt u bericht, dat er helaas geen plaats is en 
wordt u – als u dat wilt – alvast op de lijst voor de volgende week geplaatst. 
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AGENDA 
woensdag 7 oktober 
 
 
 
 
 
donderdag 8 oktober 
 
zondag 11 oktober 
 
 
 

10.00 u. 
12.45 u. 
 
20.15 u 
 
 
20.00 u. 
 
10.00 u. 
 
 
 
 

Ochtendbijbelgroep 
Pauzeconcert: Celloklas Koninklijk 
Conservatorium o.l.v. Lucia Swarts 
Cursus ‘Abc van de christelijke 
traditie’ 
 
Gewoon bijbellezen (zie toelichting) 
 
ds.Marja Flipse, dienst met doop 
Kerkomroep (www.kerkomroep.nl) 
en YouTube kanaal van de 
Kloosterkerk 

 
Cursus ‘Abc van de christelijke traditie’ 

Zou je wel eens verder willen praten over de inhoud van een kerkdienst en wat daar 
gezegd en gezongen wordt? Bespeur je bij jezelf de wens om tijd te maken voor 
jezelf om nader stil te staan bij je leven en geloven? Zou je graag andere mensen 
leren kennen met een vergelijkbare belangstelling als jij?  
Dan is de cursus ‘ABC van de christelijke traditie’ iets voor je. Deze cursus wordt elk 
jaar gegeven, dit jaar voor het eerst door ds. Marja Flipse en ds. Rienk Lanooy 
samen. In ongeveer zestien woensdagavonden sta je met deelnemers van twintig tot 
tachtig jaar stil bij vragen als: - De bijbel, wat is dat voor een boek? - Hoe kun je het 
zo lezen, dat de oude woorden ook in deze tijd aanspreken? - Waar denk je eigenlijk 
aan, als je ‘God’ zegt? - Wie is Jezus voor je? - Wat betekent het verhaal van zijn 
lijden en opstanding voor mensen vandaag? - Wat wordt er bedoeld met de ‘heilige 
Geest’? - Hoe kun je bidden? - Kun je spreken over zoiets als ‘christelijke ethiek’? 
Wat gebeurt er in de liturgie van de kerkdienst? De cursus staat open voor iedereen, 
of je niet wel of niet lid bent van de Kloosterkerk.  
De eerste avond (corona-proof!) zal zijn op 7 oktober om 20.15 uur.  
Voor nadere informatie en/of opgave kun je terecht bij beide predikanten 
(flipse@kloosterkerk.nl / lanooy@kloosterkerk.nl) Van harte welkom! 
 
 
 

Cursus ‘Gewoon Bijbellezen’ 
 

Dit jaar wordt een boek gelezen waarvan wel gezegd is dat het helemaal niet in de 
Bijbel thuishoort: het Hooglied. Een prachtig liefdesgedicht waarin uitbundig wordt 
bezongen wat een genot het kan zijn als twee mensen van elkaar houden. God komt 
in dit boek helemaal niet aan het woord, of zelfs ter sprake. Of horen we in de 
tweespraak van de geliefden ook de stem van de Liefde zelf? Naast het ‘gewoon 
lezen’ van teksten uit het Hooglied gaan we ook in op de manier waarop er door de 
eeuwen heen met dit bijzondere boek is omgesprongen. 
Begeleiding: ds. Marja Flipse en ds. Rienk Lanooy 
Donderdag 8, 15, 22 en 29 oktober om 20.15u. 
 



- 8 - 
 
 
 
 
 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


