
 
 

ZONDAG 18 OKTOBER 2020  
- 20e zondag na Pinksteren - 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 
Ouderling: Gilbert Laurens 
Organist: Jan Pieter Lanooy 

Zondagskind: Timo 
Kloosterkerk–ensemble o.l.v. Daniël Rouwkema 

 
Bij de dienst: 
Vandaag staan voor het laatst 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? Over die laatste vraag gaat het in het 
laatste oerverhaal, dat van de bouw van de stad en toren in Babel. Na het voorgoed 
begonnen begin van na de zondvloed vult de aarde zich langzaam maar zeker met de 
mens, althans, dat is de bedoeling. Maar die mens denkt daar anders over dan de 
Eeuwige en zo ontstaat de 'Bubbel van Babel'. En dan daalt de Eeuwige af... 
 
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 klinkt voor de oudsten het Godly Play verhaal over Ester. Ester wordt een 
heuse koningin in een vreemd land. In dat vreemde land is het niet altijd veilig voor het 
volk van Ester. Op haar eigen sterke manier zorgt ze ervoor dat haar volk geen gevaar 
meer loopt'. 
De jongste kinderen lezen samen het hele verhaal van Ester. Stel je eens voor dat je in 
de schoenen van Ester had gestaan: heb je genoeg lef om dat te doen wat zij heeft 
gedaan voor haar familie en haar volk. 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: Ralph Vaughan Williams (1872-1958) wordt gezien als een van 
Engelands belangrijkste componisten. Enerzijds als opvolger van componisten als 
Elgar, Delius, Parry en Stanford en anderzijds als leerling van Ravel en Debussy. Zijn 
zetting van Let all the world in ev'ry corner sing (Psalm 150) is de laatste van Five 
Mystical Songs voor bariton-solo, koor en orkest op teksten van George Herbert (1593-
1633).  
 
 
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- 
Choral Dorien JA 67                                                    Jehan Alain                                                               
                                                                                      (1911 - 1940) 
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 87: 1, 2 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 871 
 

 - gemeente gaat zitten, de kinderen 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: Genesis 10,32 en 11,1-9; Lukas 4,42-44 
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LIED:   VAN DE TOREN VAN BABEL 
Tekst Willem Barnard (1920-2010) 
Muziek (naar Psalm 130) Daniel Rouwkema 
 
De toren van de vromen 
die naar de hemel gaan 
is overeind geklommen 
en staat tegen de maan. 
Zij willen zich verheffen 
tot in het geestenrijk, 
de aarde is te effen, 
te weinig eeuwigheid! 
 
Zij willen niet de aarde, 
zij willen niet de tijd, 
zij willen zich bewaren, 
zij willen zich niet kwijt. 
De toren van de vromen, 
de aanloop tot het Al,  
de hooggespannen dromen, 
zij komen voor de val. 
 
De weg leidt naar beneden 
en wijst ons naar elkaar, 
een menselijke vrede 
sedert uw hemelvaart. 
Nu moeten wij aanvaarden 
de tijd onder de zon, 
het leven op de aarde 
dat weer opnieuw begon. 
 
 
PREEK 
 
MOTET:  
Let all the world in, ev'ry corner sing       Ralph Vaughan Williams  (1872-1958) 
 
Let all the world, in every corner, sing: My God and King! 
The heavens are not too high, His praise may thither fly, 
The earth is not too low, His praises there may grow, 
Let all the world in every corner sing, my God and king! 
 
Let all the world in every corner sing, my God and king! 
The church with psalms must shout, no door can keep them out; 
But, above all, the heart must bear the longest part. 
Let all the world in every corner sing, my God and king! 
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Loof overal, loof al wat adem heeft, loof God die leeft. 
Zo hoog de hemel niet of daarheen reikt het lied, 
de aarde niet zo wijd, of God wordt lof bereid. 
Loof overal, loof al wat adem heeft, loof God die leeft. 
 
Loof overal, loof al wat adem heeft, loof God die leeft. 
De kerk zingt schoon en luid het lied dat niemand stuit, 
het hart is ’t bovenal, dat eeuwig zingen zal. 
Loof overal, loof al wat adem heeft, loof God die leeft. 
 
 
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 
U kunt uw gaven voor onderstaande doelen in de kerk of thuis digitaal geven; in de 
kerk kan dat ook contant 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) 
De diaconale collecte is voor het Oecumenisch Aandachtscentrum. Het 
Aandachtscentrum is een open huis, in het hartje van Den Haag waar men vrijblijvend 
kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander delen. 
Iedereen is welkom, wordt met respect benaderd, kan hier even op adem komen en een 
luisterend oor vinden.  
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 
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3e collecte (Paarse schaal) 
Deze dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument 
Kloosterkerk . Rekening Kloosterkerk:  NL29 INGB 0000 0585 71 
 

- de kinderen komen terug in de kerk, gemeente gaat staan- 
 
 
SLOTLIED: LB 823: 1, 2 en 5 
 
 
 
 
ZEGEN 
G. Amen 

-gemeente gaat zitten- 
 

ORGELSPEL: 
Fuga in g-moll BWV 542                             Johann Sebastian Bach  (1685 - 1750)  
 
 
 
-gemeente verlaat de kerk op aanwijzingen van de ambtsdragers- 
 
 
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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"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).  
Op basis van loting wordt bepaald welke 30 mensen naar de kerk kunnen komen. 
Iedereen ontvangt uiterlijk op zaterdag bericht. De mensen die mogen komen èn de 
mensen voor wie helaas geen plaats is. 
In tegenstelling tot de werkwijze tot op heden, komt u niet meer automatisch op de 
lijst voor de volgende week als u bent uitgeloot. Volgende week moet u opnieuw 
reserveren en doet u weer mee met de loting. 
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AGENDA 
woensdag 21oktober 
 
 
 
 
 
 
 
donderdag 22 oktober 
 
zondag 25 oktober 
 
 
 

12.45 u. 
 
 
 
 
20.15 u 
 
 
20.15 u 
 
10.30 u. 
(wintertijd) 
 
 

Pauzeconcert -Livestream: 
Estehaagse Ensemble: James Hewitt 
(barokviool) 
Xiangji Zeng (viool,altviool)-Live 
 
Cursus ‘Abc van de christelijke 
traditie’ 
 
Gewoon bijbellezen (zie toelichting) 
 
ds.Marja Flipse, dienst met cantate 
‘Ich geh und suche mit Verlangen’ 
BWV 49 (Dialogus)  
Kerkomroep (www.kerkomroep.nl) 
en YouTube kanaal van de 
Kloosterkerk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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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 

 
 
 
 
 


