
KLOOSTERKERK
Vesper op 31 december 2020 – 17.00 uur

voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Gerda Hoekstra-Vermunt
Organist: Geerten van de Wetering
Trompettist: Robert-Jan Hoffman

Overture                                                       G.F. Händel
Uit: Suite in D (HWV 341)                        (1685 – 1759)

Welkom

Lofprijzing
Gezegend zijt Gij,
koning der wereld
in wiens hand
wij geborgen zijn
als de avond valt
en het jaar ten einde gaat;
zegen ons deze avond 
met het licht en de liefde
van uw nabijheid.
Amen

Psalmgebed: Uit: Psalm 139 (Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij)

Gij
Gij peilt mijn hart, Gij doorgrondt mij.
Gij weet mijn gaan en mijn staan.

Gij kent mijn gedachten van verre,
mijn reizen en trekken, mijn rusten.

Mijn wegen, alle, zijn U bekend –
ieder woord dat komt op mijn lippen,
onuitgesproken nog, Gij hoort het al.

Achter mij zijt Gij en voor mij uit.
Gij legt uw handen op mij.
Dit is wat ik niet kan begrijpen,
niet denken, dit gaat mij te boven.

Hoe zou ik uw adem ontkomen,
waarheen vluchten voor uw aangezicht.
…

Had ik vleugels van morgenrood,
vloog ik over de verste zeeën,
ook daar Gij, uw hand,
uw rechterhand die mij vasthoudt

Zou ik roepen: 'Duisternis, bedek mij,
licht, verander in nacht' – 
voor U bestaat de duisternis niet.
Voor U is de nacht even licht als de dag,
de duisternis even stralend als het licht.



Gigue (Allegro)                                               G.F. Händel
Uit: Suite in D (HWV 341)                        

Een enkel woord bij de lezing

Lezing: Romeinen 8, 31b-39

Stilte

Air (Minuetto)                                               G.F. Händel
Uit: Suite in D (HWV 341)   

Gebeden: Avondgebed, 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 inzameling: De oudjaarscollecte is voor de Centrale Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te ’s-Gravenhage. De Diaconie ondersteunt actief het werk in de wijkgemeenten ten behoeve
van ouderen, kinderen, jongeren, opvang voor vluchtelingen, ontmoeting met christelijke migranten en 
vertegenwoordigers van andere godsdiensten – rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB
0002 8471 14

Zegen

Bourrée - March                                               G.F. Händel
Uit: Suite in D (HWV 341)   
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U kunt dit avondgebed de komende zes weken (nog eens) beluisteren / bekijken via het YouTube 
kanaal Stichting Kloosterkerk en via www.kerkomroep.nl. Alle diensten zijn tot nadere aankondiging 
alleen digitaal bij te wonen via het YouTube-kanaal van de Kloosterkerk of via kerkomroep.nl.

www.kloosterkerk.nl

AGENDA
3 januari 2021 – 10.30u (live stream) ds. Rienk Lanooy, dienst met cantate 'Ach Gott, wie 

manches Herzeleid' (BWV 58) van J.S. Bach


