
 

 

 
ZONDAG 6 JUNI 2021 

-2e zondag na Pinksteren- 
Voorganger: ds. Sophie van den Berg-Hofstee 

Ouderling: André Suurmond 
Organist: Geerten van de Wetering 

Zangers van het Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bij de kinderdienst. 
 
De Kloosterkerk staat in Den Haag, stad aan zee, met als stralend middelpunt de zon. 
In de Bijbel komt het woord zon zo'n 119 keer voor zowel in het Oude als in het 
Nieuwe Testament. 
Als wij de zon zien als beeld van God kun je je daar dan iets bij voorstellen?"" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helaas is het nog niet mogelijk om te zingen als gemeente. Het vocaal ensemble 
neemt de gemeentezang voor haar rekening. 
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ORGELSPEL 
Adagio                                                                                        Béla Bartók 
Uit: Mikrokosmos (vol. 5)                                                          (1881 - 1945) 
 
BEGROETING 

-de kaarsen worden aangestoken-  
STILTE 
 
BEMOEDIGING 

 
      K:           die    he   -  mel   en     aar     -    de    ge -  maakt  heeft 

 
       K: en    niet laat   va  -     ren     de   wer-ken van  zijn   han -  den 

- gemeente gaat staan - 
INTROÏTUS: LB 90a: 1, 3, 5 en 6 
Tekst:      Isaac Watts – ‘O God, our help in ages past’ 
Melodie: Supplement to the New Version 1708 
 
Koor: Antifoon  LB 703                                melodie: Daniël Rouwkema 
Alles uit Hem ontstaan, alles door Hem geschapen, alles in Hem zijn doel.  
Hem de eer in eeuwigheid. 
Koor: herhaling antifoon 

- gemeente knielt of gaat zitten - 
 
GEBED OM ONTFERMING 
Na het "….zo bidden wij U"  van de voorganger antwoordt het koor namens de 
gemeente met: 

 
V.:  God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding, 
door Jezus Christus, onze Heer. 

 

  

V:  Onze   hulp   is   in   de   naam   van   de   Heer, 

G:            die      he   -   mel  en       aar     -      de     ge   -  maakt   heeft, 

V:            die    trouw houdt tot  in      eeu           –      wig -  heid, 

G: en     niet laat   va    -       ren    de   wer-ken   van  zijn  han  -  den. 

  

V:  Onze   hulp   is   in   de   naam   van   de   Heer, 

G:            die      he   -   mel  en       aar     -      de     ge   -  maakt   heeft, 

V:            die    trouw houdt tot  in      eeu           –      wig -  heid, 

G: en     niet laat   va    -       ren    de   wer-ken   van  zijn  han  -  den. 

 

  

                   Heer      -     ont -ferm  -    U,        Chris   tus  ont -   ferm     U,  

              Heer   -         -        ont   -    ferm            U. 
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  K:      A  -   men 

- gemeente gaat staan - 
LOFLIED: LB 117a 
Tekst:           Joachim Sartorius – ‘Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all’ 
Melodie:       Melchior Vulpius 
 

- gemeente gaat zitten, de kinderen gaan naar hun eigen ruimte - 
 
 
GEBEDSGROET 
V: De Heer zij met u 
G: Ook met u zij de Heer 
 
GEBED 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 
 
 
SCHRIFTLEZING: Prediker 3:1-15 
 
 
LIED: LB 850: 1, 3. 4 en 5 
Tekst:     René van Loenen, bij Job 38-42 
Melodie: Willem Vogel – ‘De dag raakt in de nacht vergeten’ 
 
 
PREEK 
 
ORGELIMPROVISATIE bij 'Turn! Turn! Turn!' - The Byrds. 
 
GEBEDSINTENTIES  
 
VOORBEDEN - 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 

 
  

       G:      A  –   men. 

 

  

       K:      A  –   men. 
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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 
 
1e collecte  
Deze dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst.  
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
 
2e collecte 
De diaconale collecte is voor het Respijthuis Martin. Het stelt zich ten doel 
laagdrempelige opvang te bieden aan de meest kwetsbaren in de samenleving, 
waaronder ongedocumenteerden en daklozen en/of thuislozen zonder zorgvraag op het 
terrein van verslaving of GGZ. Op medische indicatie korte tijd kan verblijven om te 
herstellen van ziekte of medische en waar men voorlichting en preventieve verzorging 
aangeboden krijgt. Eventueel tot en met de laatste levensfase.  
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 
 
3e collecte  
Deze dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument 
Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk:  NL29 INGB 0000 0585 71 
 
 

- gemeente gaat staan, de kinderen komen terug in de kerk- 
 

SLOTLIED: LB 827 
Tekst:            Willem Barnard, bij Galaten 3,16-22 
Melodie:        Genève 1551 – Psalm 1 
Koorzetting:  Daniël Rouwkema 
 
ZEGEN 

 
 

- gemeente gaat zitten-  
ORGELSPEL: Improvisatie 

 

  

  

    
         K:       A -      -        -          -      men.   
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-gemeente verlaat de kerk op aanwijzingen van de ambtsdragers- 
 
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.  
 
AGENDA 
 
woensdag 9 juni 
 
 
 
 
zondag 13 juni 

 
19.15-20.00 u 
 
 
 
 
10.00 u 
 

 
Midweeks meelezen: de tekst van de 
komende zondag gelezen en 
besproken - aanmelding bij de 
predikanten voor de Zoomlink 
 
ds. Rienk Lanooy, dienst van Schrift 
en Tafel 
 

 
Scan de QR-code met de camera (app) van uw mobiele telefoon (of evt. een 
algemene QR-code scanner app). 
Klik vervolgens op de link die u dan in beeld krijgt en kies dan de bank waarmee u 
overmaakt. 
Let op: maak geen gebruik van uw bank-app om de QR code te scannen, dat werkt de 
QR code alleen bij de ING. 
 
De QR- code verdeelt uw gave automatisch als volgt: 
30% pastoraat en eredienst - 50% diaconie - 20% onderhoud van de Kloosterkerk 
 

 
 
 
De diensten zijn voorlopig  toegankelijk voor max.75 personen.  
U dient zich eenmalig te registreren via de http://www.kloosterkerk.nl/van-het-
bestuur-54-3/ De diensten zijn natuurlijk ook steeds digitaal bij te wonen via 
www.kloosterkerk.nl/preken/youtube-kanaal-kloosterkerk/ en via 
http://www.Kerkomroep.nl(alleen audio). 
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