
 
 

ZONDAG 11 OKTOBER 2020 
Voorganger: ds. Marja Flipse 
Ouderling: André Suurmond 

Organist: Geerten van de Wetering 
Zondagskind: Saphira 

Kloosterkerk–ensemble o.l.v. Daniël Rouwkema 
In de dienst wordt gedoopt: 

Doris Pauline Eveline de Bruijn 
 

Bij de dienst: 
We vervolgen vanmorgen onze tocht door de eerste hoofdstukken van Genesis, het boek 
van de oerverhalen. Oeroude verhalen waarin de meest fundamentele vraagstukken van 
ons menszijn aan bod komen. Het verhaal van Noach en de ark spreekt al millennia lang 
tot de verbeelding: een wereld die ondergaat in het water en opnieuw geboren wordt, 
met de belofte dat God die wereld nooit meer verloren zal laten gaan. Ook Doris, die 
vandaag gedoopt wordt, mag die belofte horen. 
 
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 zeker ook vouwen en meisjes in de Bijbel die daar zeker 
niet voor onderdoen.  
 
Vandaag voor de oudsten het Godly Play verhaal over Ruth. Ruth gaat op reis samen 
met Noomi, zonder eigenlijk te weten waar ze terecht gaat komen. Verschillende keren 
wordt gevraagd of ze dit echt wel wil, maar ze gaat door, dat is een mooie basis te 
spelen in en met haar verhaal. De oudste kinderen lezen het verhaal van Ruth en Noomi 
zelf. Stel je eens de vraag die Ruth kreeg: ga je wel mee of toch maar niet. Het zijn 
vragen die niet alleen aan Ruth zijn gesteld, maar ook aan jou: doe je iets wel of juist 
niet. Ja of nee: jij kiest! 
 
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 
 
BIJ DE MUZIEK 
In de koraalbewerking over het Luthers dooplied Christ unser Herr zum Jordan kam, is 
het kabbelende water hoorbaar in de bas, terwijl daar tegenaan speelse stemmen bewegen 
en de melodie er doorheen klinkt.  
Bachs bewerking over Liebster Jesu wir sind hier is een prachtige, ingetogen 
koraalbewerking. Het lied is in Nederland ook bekend als dooplied (Lied 347). 
 
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. 
Wilt u zo vriendelijk zijn het geluid van  uw mobiele telefoon uit te zetten. 
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ORGELSPEL - verstilling - 
IMPROVISATIE 
 
 
 
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: Psalm 18: 1, 5 en 9 
Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit 
Melodie: Lyon 1547/Genève 1551 
 

-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: ‘Voor de schepping en haar vruchten' 
Tekst:  Sytze de Vries naar Fred Pratt Green 
Melodie: Francis Jackson. 
 

- gemeente gaat zitten - 
 
INLEIDING TOT DE DOOP 
 

-de kinderen komen naar voren om de doop bij te wonen-  
 
 
 
LIED: Geroepen om te zingen: 80 
Tekst: Hanna Lam 
Muziek: Jos van der Kooy 
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DOOPBELOFTE OUDERS 

-het water wordt in de doopvont gegoten- 
 
HEILIGE DOOP 

-de doopkaars wordt aangestoken- 
 

 
 
LIED: LB 778 ( staande gezongen): 1, 2 en 4 
Tekst: Ad den Besten 
Melodie: Johanna Wagenaar – ‘Wil onze kindren, Heer, bewaren’ 
 

 - gemeente gaat zitten, de dopeling verlaat de dienst. Daarna gaan de kinderen 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: Genesis 9: 8-17 
 
 
ORGELSPEL 
Christ unser Herr zum Jordan kam (BWV 684)                      J.S. Bach 
Uit: Dritter Theil der Clavierübung                                           (1685 - 1750) 
 
 
PREEK 
 
 
KOOR: My eyes for beauty pine  Herbert Howells ( 1892-1983) 
 
My eyes for beauty pine 
My soul for Goddes grace 
No other care nor hope is mine 
To heaven I turn my face 
One splendour thence is shed from all the stars above 
Tis named when God's name is said 
Tis love, 'tis heavenly love 
And every gentle heart that burns with true desire 
Is lit from eyes that mirror part of that celestial fire 
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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, de gemeente blijft zitten tot zij bij hun ouders zijn- 
 
SLOTLIED (staande gezongen): ‘De boog van Gods erbarmen’  
Tekst: Sytze de Vries naar Alan Gaunt 
Melodie: Samuel Sebastian Wesley 
 
ZEGEN 
 
G: Amen 

-gemeente gaat zitten- 
 

ORGELSPEL: Liebster Jesu, wir sind hier (BWV 731)                                  J.S. Bach 
 

-gemeente verlaat de kerk op aanwijzingen van de ambtsdragers- 
 
Denkt u aan de collecten bij de uitgang 
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. 
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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 dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument 
Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
 
AGENDA 
donderdag 15 oktober 
 
zondag 18 oktober 
 
 
 

20.15 u 
 
10.00 u. 
 
 
 

Gewoon bijbellezen (zie toelichting) 
 
ds.Rienk Lanooy 
Kerkomroep (www.kerkomroep.nl) 
en YouTube kanaal van de 
Kloosterkerk 
 

"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%" .  
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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. 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 


