
 
 

ZONDAG 8 NOVEMBER 2020  
- 1e zondag van de voleinding - 
Voorganger: ds. Marja Flipse 
Ouderling: André Suurmond 
Organist: Daniël Rouwkema 

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

 
Bij de dienst: 
In de maand november wordt in de Kloosterkerk een serie diensten gehouden waarin 
een ritueel centraal staat: dat van gedenken, danken voor de oogst en, vandaag, 
vergeven. In deze tijd van gedenken en danken komen we onszelf tegen. Soms stuiten 
we daarbij op blokkades, breuklijnen in onze relaties, met de ander en de Ander. Oud 
en nieuw zeer dat ons belemmert om voluit te leven. Dat mogen we in deze dienst 
neerleggen bij de Eeuwige, die ons wil bevrijden. 
 
 
Bij de kinderdiensten: 
Vandaag is er een Godly Play verhaal over een zoon die weggaat bij zijn vader, ver 
weg. Maar hij komt terug, niet als succesvol zakenman of rijke handelaar in mooie 
spullen, maar berooid en arm. 
 
Toch is er feest: de vader is zo blij dat hij zijn zoon weer in zijn armen kan sluiten. Een 
mooi verhaal over vergeving! 
 
 
 
 
 
Bij de muziek: 
De Pastorale van Jan Zwart komt uit een niet uitgegeven (koraal)cantate van het lied 
'Jezus neemt de zondaars aan'. 
Het derde vers in deze cantate was een zgn. orgelvers. 
Als een Herder wil Hij trouw 
't schaap, in een woestijn aan 't dwalen, 
waar 't zich zelf verliezen zou, 
van de doolweg wederhalen, 
brengen op de rechte baan: 
Jezus neemt de zondaars aan! 
Zwart zet de melodie in een 6/8e maatsoort waardoor het geheel meteen al een 
herderlijk, ontspannen en rustig karakter krijgt. 
In de omspeling van de melodie en qua vorm maakt Zwart een knipoog naar Bach's 
bewerking Herr Gott, nun schleuss den Himmel auf (BWV 617) in het Orgelbüchlein. 
 
 
 
Tijdens de dienst mag er door de gemeente helaas niet gezongen worden. 
Wilt u zo vriendelijk zijn het geluid van  uw mobiele telefoon uit te zetten. 
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ORGELSPEL-verstilling- 
Choralvorspiel 'Jesus nimmt die Sünder an'   Johann Christoph Kellner (1736-1803) 
 
 
 
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 139: 1, 2 en 14 
Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt 
Melodie: Genève 1551 – Psalm 30 
 

-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 632 
Tekst: Huub Oosterhuis 
Melodie: Stralsund 1665/Halle 1741 – ‘Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren’ 
Zetting: Daniël Rouwkema 
 

-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 
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SCHRIFTLEZING: Matteüs 19:16-22 
 
GEDICHT: The Plumber  Gillian Clarke (*1937) 
 
The Plumber 
 
Harry Patch (1898-2009) 
 
He’d often work crouched on the floor 
his toolbag agape beside him 
like a wound. 
 
He’d choose spanner or wrench, 
tap for an airlock, blockage, leak, 
for water’s sound. 
 
Not a man for talk. His work 
a translation, his a clean trade 
for silent hands. 
 
Sweet water washed away waste, 
the mud, the blood, the dirt, 
the dead, the drowned, 
 
the outcry, outfall, outrage of war 
transformed 
to holy ground. 
 
LIED: Liefste lied van overzee 2 45:1, 4, 5 
Melodie: C.Hubert H.Parry 
Tekst: Sytze de Vries 
 
PREEK 
 
KOOR: View me, Lord, a work of thine Richard H Lloyd (1933) 
 
View me, Lord, a work of thine;  
Shall I then lie drowned in night?  
Might thy grace in me but shine,  
I should seem made all of light. 
 
Cleanse me, Lord, that I may kneel  
At thine altar, pure and white;  
They that once thy mercies feel,  
Gaze no more on earths delight.  
 

 
Worldly joys, like shadows, fade  
When the heavenly light appears;  
But the covenants thou hast made,  
Endless, know nor days nor years.  
 
In thy word, Lord, is my trust,  
To thy mercies fast I fly.  
Though I am but clay and dust,  
Yet thy grace can lift me high. 
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VOOR HET AANGEZICHT VAN GOD 
 
Tijdens een moment van verstilling klinkt :Pastorale 'Als een Herder wil Hij trouw'  
Jan Zwart (1877-1937) 
 
  

-gemeente gaat staan- 
 
VERGEVING 
V: Psalm 103: 8-13 
 
 
LIED (staande gezongen): LB 816 
Tekst: René van Loenen 
Melodie: Niek Hermanides 
Zetting: Daniël Rouwkema 
 

-gemeente gaat zitten- 
 
 
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. 
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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) 
De diaconale collecte (groene zak) is ter ondersteuning van het project 'Sinterklaas een 
handje helpen'. Sinds enkele jaren organiseert de Diaconie op 5 december een 
Sinterklaasactie. Haagse families waar vanwege financiële omstandigheden geen 
Sinterklaas gevierd kan worden, krijgen toch een kans de Sint te ontmoeten. Uiteraard 
heeft de Goedheiligman cadeautjes bij zich. Uw steun voor deze actie kan de Sint zeer 
goed gebruiken.  
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 
 

-de kinderen komen terug in de kerk, gemeente gaat staan- 
SLOTLIED: LB 834 
Tekst: Johann Friedrich Ruopp – ‘Erneure mich, o ewigs Licht’ 
Melodie: Nürnberg 1676/1854 – ‘O Jesu Christe, wahres Licht’ 
Vertaling: Ad den Besten 
Zetting: Daniël Rouwkema 
 
 
ZEGEN 
 
G. Amen 

-gemeente gaat zitten- 
 

ORGELSPEL 
Paean (uit Five short pieces)     Percy Whitlock (1903-1946) 
 
 
-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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Digitale collecte m.b.v. QR-code: 
U kunt de QR-code alleen gebruiken als u een ING rekening heeft. Scan de QR-code 
van uw keuze met uw ING bankieren app. De QR- code verdeelt u gave automatisch 
als volgt 
o QR-code 1: 60% pastoraat en eredienst/40% Onderhoud van de Kloosterkerk 
o QR-code 2: 30% pastoraat en eredienst/50% diaconie/20% onderhoud van de 
Kloosterkerk 
Heeft u geen ING-rekening verzoeken wij u gebruik te maken van een 
bankoverschrijving. 

QR code 1 QR code 2
 

 
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. 
Volgende week moet u opnieuw reserveren en doet u weer mee met de loting. 
 
AGENDA 
 
zondag 15 november 
 
 
 
donderdag 19 november 
(onder voorbehoud) 

 
10.00u 
 
 
 
20.15 
 

 
ds. Rienk Lanooy, oogstdienst 
Kerkomroep (www.kerkomroep.nl) 
en YouTube kanaal van de 
Kloosterkerk 
Reeks voor Young Professionals 
(zie toelichting) 
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Het mysterie van de mens: voorbij Harari – – voor(al voor) Young Professionals 
en studenten 
Wie of wat is de mens eigenlijk? Wie de boeken van Yuval Noah Harari of Dick 
Swaab leest, leeft in de veronderstelling dat de mens in haar/zijn huidige vorm 
binnenkort misschien niet eens meer bestaat, omdat we regelmatig worden ‘ge-
update’, of omdat onze genen zo zijn aangepast dat wij niet meer ziek worden, of 
slechts heel langzaam oud. 
Toch is het de vraag of we uit het werk van Swaab of Harari wel een goed beeld 
krijgen van wie de mens is. Dat we het menselijk gen-profiel steeds beter kunnen 
ontcijferen staat vast, maar wat is daarmee gewonnen? In hun speurtocht naar het 
wezen van de mens hebben diverse grote denkers het over een heel andere boeg 
gegooid. 
Tijdens vier bijeenkomsten gaat dr. Rico Sneller in op het onbewuste, het 
droomleven, de creativiteit en de bezieldheid van de mens. Ook zal het gaan over de 
dialogische spanning waarin elk mens staat, een spanning tot iets of iemand anders. 
Wie met al deze aspecten kennis maakt, krijgt niet alleen een ander invalshoek dan 
het materialistische mensbeeld dat Swaab of Harari impliciet uitdragen. Hij/zij 
beschikt ook over mogelijke criteria om na te denken over voorgenomen mens-
verbeterende technieken binnen de wetenschap. 
De bijeenkomsten worden begeleid door Dr. Rico Sneller en zijn goed te volgen voor 
wie zich enige denkinspanning wil getroosten. Er is ruimschoots gelegenheid voor 
het stellen van vragen. 
Wanneer: Kloosterkerk, donderdag 19, 26 november, 3 en 10 decmber 20.15 uur in 
de kerkruimte, zodat er genoeg afstand kan worden gehouden. Nu er veel uitvalt aan 
activiteiten en samenkomsten stellen we deze bijeenkomsten open voor een breed 
publiek, met voorrang voor studenten en young professionals.  
Het is wel nodig dat je je aanmeldt en bij 30 mensen is het vol. Aanmelden bij 
lanooy@kloosterkerk of flipse@kloosterkerk.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


