
 

 

 
 

ZONDAG 20 JUNI 2021 
-4e zondag na Pinksteren- 

Voorganger: ds Ranfar Kouwijzer 
Ouderling: Gerda Hoekstra-Vermunt 

Organist: Jeroen Koopman 
Kloosterkerk-ensemble o.l.v. Daniël Rouwkema 

Zondagskind: Robine 
 
Bij de dienst: 
Het is vandaag Wereldvluchtelingendag. Dat is een dag ingesteld door de Verenigde 
Naties om aandacht te vragen voor het lot van hen die wereldwijd op de vlucht zijn 
voor oorlog en geweld. Het gaat om 80 miljoen mensen Dat wil zeggen dat er op 
iedere honderd mensenkinderen één vluchteling is.  
 
Het valt op dat alle Bijbelse hoofdpersonen een geschiedenis met vluchten hebben. 
Het begint al met Adam en Eva die de hof van Eden gedwongen moeten verlaten. 
Aartsvader Abraham is een landverhuizer die geconfronteerd met hongersnood ook 
nog in Egypte aanklopt. Mozes was een vreemdeling die ternauwernood een genocide 
in Egypte overleefde en die later ontvlucht naar Midian. Het exiel van Koning David 
is zelfs in ons volkslied terechtgekomen: “Als David moeste vluchten voor Saul den 
tiran…” Jozef, Maria en Jezus zetten de lijn voort: “Sta op en vlucht naar Egypte want 
Herodes wil het kind ombrengen”. Zijn er eigenlijk ook Bijbelse protagonisten die níet 
hoeven te vluchten? 
Het kan natuurlijk toeval zijn. Het waren ruige tijden en er gebeurde nou eenmaal 
veel. Maar misschien is het géén toeval dat het verhaal van bevrijding exclusief 
verteld wordt aan de hand van levens van mensen die weet hebben van uitwijken en 
van ballingschap. Je land verlaten en ergens anders opnieuw beginnen is toch ook een 
beetje sterven – en hopelijk weer opstaan.  
 
Bij de kinderdienst: 
"Wie zee zegt, vooral de Noordzee, zegt zout! In de Bijbel is zout een symbool voor een 
verbond. God sloot een zoutverbond met David, dat wil zeggen een eeuwigdurend 
verbond. 
In het verhaal van Sodom en Gomorra gebruikt God juist zout -zwavel- om een hele 
stad te vernietigen vanwege het slechte gedrag van hun inwoners. 
Lot mag vluchten als hij zich aan de afspraak houdt. Zijn vrouw houdt zich daar niet 
aan en het loopt slecht met haar af!" 
 
 
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: 
Praeludium in c moll BWV 549                                          J.S. Bach 

(1685-1750) 
BEGROETING 
 

-de kaarsen worden aangestoken-  
STILTE 
 
BEMOEDIGING 
 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
K: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
K: en niet laat varen de werken van zijn handen 

-gemeente gaat staan- 
INTROÏTUS: Psalm 10: 1, 2 en 4 
Tekst:           Muus Jacobse 
Melodie:       Genève 1554  
Koorzetting: Claude Goudimel 
 

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

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

 
 

- gemeente gaat staan - 
 
LOFLIED: LB 158b 
Tekst:            Huub Oosterhuis – Lucas 1,77-79 
Melodie:       Antoine Oomen 

 

  

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

              Heer   -         -        ont   -    ferm            U. 
 

 

  

       K:      A  –   men. 
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- gemeente gaat zitten, de kinderen verlaten de dienst en gaan naar hun eigen ruimte - 
 
 
GEBEDSGROET 
V: De Heer zij met u 
K: Ook met u zij de Heer 
 
GEBED 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 
 
 
 
SCHRIFTLEZING (bloemlezing):  Genesis 12:10, Exodus 2:15, 
1 Samuel 19:10, Zacharia 2:10 en Mattheus 2:13 
 
LIED: LB 322 
Tekst:            Huub Oosterhuis 
Melodie:       Antoine Oomen 
 
 
SCHRIFTLEZING: Genesis 26: 1-13 
LIED: Psalm 1 vrij , Huub Oosterhuis ‘Goed is dat je niet doet wat slecht is’ 
Melodie: Antoine Oomen 
Koor: 
Goed is dat je niet doet wat slecht is 
niet achter oplichters aanloopt niet met Ploert en Schender 
heult niet je schouders ophaalt 
‘ploert en schender, ach zo is de wereld’. 
 
Goed is dat je goede woorden overweegt en wil: 
heb je naaste lief die is als jij 
de vluchteling, de arme, doe hen recht. Prent ze in het hart van je verstand, die 
woorden 
zeg ze voor je uit gezegend ben je 
een boom aan stromen levend water vruchten zul je dragen 
blad dat niet vergeelt het zal je goed gaan. 
 
Oplichter ongezegend zal je zijn.  
Een storm steekt op je waait de leegte in. 
 

 

  

       K:      A  –   men. 
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PREEK 
 
 
LIED: LB 437: 1, 4, 5 en 6 
Tekst:      Friedrich von Spee – ‘O Heiland, reiss die Himmel auf’ 
Melodie: Augsburg 1666 
Koorzetting: Daniël Rouwkema 
 
GEBEDSINTENTIES  
 
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 
 
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 (groene zak) is voor de Stichting Invaliden Vakantieweken 
(SIV). Doel van de stichting is inwoners van Den Haag en omstreken met een 
(ernstige) functionele beperking in staat te stellen om voor een betaalbaar bedrag te 
genieten van een vakantie op een mooie plek in Nederland. Het doel wordt 
verwezenlijkt door de inzet van vele vrijwilligers met  hart voor gehandicapten. 
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 
3e collecte  
De deurcollecte (paarse zak) is voor Kerk in Actie: Natte tenten, onvoldoende sanitair 
en te weinig eten. Zo wachten duizenden vluchtelingen, waaronder veel kinderen, in 
Griekse vluchtelingenkampen. Ze zijn hier aangekomen uit landen als Afghanistan, 
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Syrië, Congo en Ethiopië, op zoek naar warmte, veiligheid en een betere toekomst. Is 
dit de plek waar ze eindigen? Hun situatie is urgenter dan ooit.  
Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met 3 partnerorganisaties. Samen geloven 
we dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding 
en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de 
landen van herkomst in een beter leven voor kinderen. 
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 
 

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

SLOTLIED: LB 769: 1, 2 en 3 
Tekst:           Tom Naastepad 
Melodie:       volksmelodie uit Wales 
Koorzetting: Daniël Rouwkema 
 
ZEGEN 

 
 

-gemeente gaat zitten- 
 

ORGELSPEL:                                                Fuga in c moll BWV 549       J.S. Bach 
 

 
-gemeente verlaat de kerk op aanwijzingen van de ambtsdragers- 
 
 
 

Ds Ranfar Kouwijzer is predikant-directeur van de Pauluskerk in Rotterdam. Deze 
kerk biedt huisvesting aan zo’n 50 mensen zonder verblijfstitel, heeft dagelijkse 
vluchtelingenspreekuren en maakt zich hard voor een humaan vluchtelingenbeleid 
 
 
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.  
 

 

  

  

    
         G:       A -      -        -          -      men.   
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AGENDA 
 
woensdag 23 juni  
 
 
 
 
zondag 27 juni 
 

19.15 u-20.00 u 
 
 
 
 
10.30u 
 

Midweeks meelezen: de tekst van de 
komende zondag gelezen en 
besproken - aanmelding bij de 
predikanten voor de Zoomlink 
 
ds. Marja Flipse, dienst met cantate 
‘Vergnügte Ruh’ BWV 170 

 
 
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 weer toegankelijk voor max. 115 personen.  
U dient zich éénmalig te registreren op: 
https://www.kloosterkerk.nl/van-het-bestuur-54-3/ 
De diensten zijn natuurlijk ook steeds digitaal bij te wonen via het YouTube-kanaal 
(beeld en geluid) van de Kloosterkerk of via kerkomroep.nl. 
 
 
 


