ZONDAG 4 JULI 2021
- 6e zondag na Pinksteren Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink
Organist: Geerten van de Wetering
Zondagskind: Catelijne
Bij de dienst:
In de zomermaanden is in de Kloosterkerk de expositie 'Tijd en eeuwigheid' te zien.
Papierkunst en gedichten (beeld en woord) vormen de kern van de tentoonstelling. Het
thema 'Tijd en eeuwigheid' komt ook terug in een aantal diensten. Het begint vandaag
met het begrip eeuwigheid in het evangelie naar Johannes. Jezus spreekt over eeuwig
leven in zijn afscheidsrede die begint met hoofdstuk 17. 'Kennen' is daarin een
sleutelwoord. We komen het ook tegen in de lezing uit de profetie van Jeremia en het
gedeelte uit Johannes 10, over de herder die zijn schapen kent en zij hem.
…
hoe lang zal het duren voordat we eindeloos zijn
voordat we op perfecte wijze
een beroep kunnen doen op een eeuwige bestemming
een bestemming dicht bij het licht
een bestemming ver van het licht
een lege plek in de lucht
een draad die je terug kan volgen als je bent blijven hangen
…
uit: 'Dicht bij het licht' van Gershwin Bonevacia
Bij de kinderdiensten:
De serie kinderverhalen in de zomer gaat over bijbel en creativiteit. In de bijbel wordt
heel wat afgebouwd. Koning Salomo bouwt een prachtige tempel, vol kostbare
materialen. De tempel is een symbool van God, een plaats om te bidden en te offeren.
De ark van het verbond staat er in het 'allerheiligste' en herinnert het volk aan Gods
verbond met Israël.
Hoe zou jouw kerk eruitzien? Is al die pracht en praal belangrijk om God te ontmoeten?

-3ORGELSPEL:
Morgenglanz der Ewigkeit
Uit: 13 Choralvorspiele (op. 79b)

Max Reger
(1873 - 1916)
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-gemeente gaat staanINTROÏTUS: LB 213: 1, 2 en 3
Tekst: Christian Knorr von Rosenroth – ‘Morgenglanz der Ewigkeit’
Melodie: Mühlhausen 1662/Halle 1704
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2

Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.

3

Laat uw heil'ge liefdegloed
onze koude werken doden
en versterk in ons de moed
om, de eeuw'ge nacht ontvloden,
voordat wij ten onder gaan,
op te staan.
-gemeente gaat zitten-

GEBED OM ONTFERMING
Na het "….zo bidden wij U" van de voorganger antwoordt de gemeente met:
G:

Heer

Heer -

-

-

ont -ferm - U,

Chris tus ont - ferm

ont - ferm

U.

U,

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

G:
G:

A -– men
men.
A

-gemeente gaat staanLOFLIED: Psalm 136: 1, 2, 3 en 13
Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit
Melodie: Genève 1562
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Geef de God der goden eer,
jubel voor der heren Heer.
Hij doet wonderen, Hij alleen
trouw door alle tijden heen.

13

Aan de God des hemels zij
eer en dank en heerschappij,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

3

Loof Hem die de hemel schiep,
zijn verstand is grondloos diep.
Hij bereidde zee en land.
Eeuwig houdt zijn liefde stand.

-gemeente gaat zitten, de kinderen verlaten de dienst en gaan naar hun eigen ruimte-

GEBEDSGROET
V.:
G.:

De Heer zij
Ook met

met

u

GEBED
V. …. door Jezus Christus onze Heer

G:

A – men.

zij

u.
de Heer.

-6SCHRIFTLEZING: Jeremia 31,31-34
LIED: LB 827: 1, 2 en 4
Tekst: Willem Barnard, bij Galaten 3,16-22
Melodie: Genève 1551 – Psalm 12

2

God onze toekomst, God is onze Vader,
Hij is het licht voor onze dagen uit.
De hele wereld leeft van zijn genade,
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd.

4

Ja, wij zijn allen kinderen der belofte,
kinderen van de dag die komen zal,
als Hij, de Zoon, de zon, daalt uit de hoogte,
roepend van recht en vrede overal!

SCHRIFTLEZING: Johannes 10,11-16 en 17,1-5
LIED: LB 653:1, 6 en 7
Tekst: Ad den Besten
Melodie: Georg Neumark ? ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’
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Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is ’t goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

7

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

PREEK
LIED: LB 517: 1 en 3
Tekst:
Elisabeth Kreuziger – ‘Herr Christ, der einig Gotts Sohn’
Melodie: Erfurt 1524
Vertaling: Sytze de Vries
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3

U kennen doet ons bloeien,
uw liefde doet ons goed.
Wanneer wij in U groeien
smaakt elke dag ons zoet.
Wij dorsten heel ons leven
om ons aan U te geven.
Kom ons dan tegemoet!

GEBEDSINTENTIES
- gemeente knielt of blijft zitten -

-9GEBEDEN - 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
Honderdduizenden besmettingen per dag, overvolle ziekenhuizen en overledenen die
daar gewoon op de grond blijven liggen… De acute noodsituatie in India laat de
verwoestende gevolgen van corona zien. Om te voorkomen dat de ramp zich in deze
mate uitbreidt naar omringende landen, maar ook naar Afrika en de rest van de wereld,
zijn de samenwerkende hulporganisaties een landelijke actie gestart. Met de actie, die
‘Samen in actie tegen corona’ heet, biedt SHO medische noodhulp aan
coronaslachtoffers. Ook wil zij het mogelijk maken dat ook mensen in kwetsbare
landen zich zo snel mogelijk kunnen laten vaccineren. De opbrengst van deze collecte
wordt verdubbeld door de Protestantse Diaconie Den Haag
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
- de kinderen komen terug in de kerk -gemeente gaat staan-

- 10 SLOTLIED: LB 825:1, 4 en 5
Tekst: Ad den Besten
Melodie: Peter Sohr/Halle 1704 – ‘Du Lebensbrot, Herr Jesu Christ’

4

Hij meet ons tijd en ruimte toe
genoeg om Hem te vinden.
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe
wij tasten in den blinde
naar Hem, uit wie ons leven is.
Eens treedt Hij uit de duisternis
en noemt ons zijn beminden.

ZEGEN

G:

A- -

-

-

men.

5

Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.

- 11 -gemeente gaat zittenORGELSPEL:
Aria (1944)

Hendrik Andriessen
(1892 - 1981)

Aan het eind van de dienst klinkt een ingetogen werk van Hendrik Andriessen, vader
van de afgelopen week overleden Louis Andriessen. Beide componisten hebben, ieder
op eigen wijze, veel betekend voor de Nederlandse (kerk)muziek.

-gemeente verlaat de kerk op aanwijzingen van de ambtsdragersIndien 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 en desgewenst downloaden 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: 070-3244779 of
e-mail: lanooy@kloosterkerk.nl
AGENDA
woensdag 7 juli

12.45 u

Pauzeconcert: Hans van Haeften, orgel
(Amersfoort)

zondag 11 juli

10.00 u

ds. Marja Flipse

De diensten zijn voorlopig toegankelijk voor max.150 personen.
U dient zich eenmalig te registreren via de http://www.kloosterkerk.nl/van-hetbestuur-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).

- 12 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

Het is zo ver! De pauzeconcerten mogen weer live! Vanaf woensdag 16 juni a.s. is
het mogelijk u welkom te heten. Dat doen we met inachtneming van alle maatregelen
die nodig zijn om het op een veilige manier te doen. Het enige wat u moet doen, is u
opgeven via onze website, www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl. Ter plaatse
aanmelden kan ook maar dan kan een plaats niet worden gegarandeerd.

- 13 TIJD EN EEUWIGHEID: POËZIE IN WOORD EN BEELD
Tijdens de zomermaanden biedt de Kloosterkerk aan iedereen die de kerk bezoekt
een bijzonder project: de tentoonstelling TIJD EN EEUWIGHEID. Hierbij zal de
bezoeker twee kunstvormen ervaren: de papierkunst van Annita Smit en de poëzie
van vijf eigentijdse dichters: Gershwin Bonevacia, Babs Gons, Marjolijn van
Heemstra, Iduna Paalman en Mustafa Stitou. Alle kunstenaars is de vraag gesteld
zich voor hun nieuwe werken in woord en beeld te laten inspireren door het thema
‘Tijd en Eeuwigheid’. Het is de bedoeling dat de bezoeker a.h.w. even kan
vertragen. De objecten en de gedichten in de combinatie met de omlijsting van de
Kloosterkerk zullen hem uitnodigen om voor een moment naar binnen te keren en
zichzelf de vraag te stellen: ‘Wat maakt de kunst in mij wakker?’ Het gaat in deze
tentoonstelling niet om intellectuele kennis, maar vooral om de directe relatie
tussen de kunst en de kijker. Deelnemers die verdere verdieping zoeken of het
thema na het tentoonstellingsbezoek verder willen laten doorwerken, kunnen
beschikken over een ultradunne publicatie met een inleiding op het thema van de
tentoonstelling, een essay van de filosoof en schrijver Joke Hermsen en de vijf
gedichten. Beeldend kunstenaar Annita Smit maakt haar prachtige objecten heel
dikwijls van dundruk bijbelpapier, waarin soms nog flarden van bijbelteksten
doorschemeren. Omdat dit papier is ‘gered’ uit de papierbak van de drukker – het
gaat om misdrukken en overdrukken – werkt het als ‘upcyling’ van een bijzondere
grondstof: ultra dun papier waarop eeuwenoude religieuze teksten zijn gedrukt. De
beide kunstvormen - beeldende kunst en poëzie- benutten papier als medium en
ieder van de werken heeft zeggingskracht als zelfstandig kunstwerk. Gelijktijdig
gaan de objecten van papier en de gedichten ‘met elkaar in gesprek’ vanwege het
thema en de fysieke ruimte die ze delen. De kunstcommissie hoopt met deze
tentoonstelling heel veel mensen een plezier te kunnen doen om zo na een voor
velen moeilijke tijd de kunst opnieuw in woord en beeld te ontdekken.
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Kerkwachten gezocht
Deze zomer is de prachtige tentoonstelling 'Tijd en eeuwigheid' te zien, een
samenwerkingsverband van het Bijbels Museum, de Kloosterkerk en Escher in het
Paleis. Om al het moois op een verantwoorde manier te kunnen laten zien zijn
kerkwachten onmisbaar. Daarom zoeken we naar vrijwilligers die deze
zomermaanden als kerkwacht willen helpen. Wie belangstelling heeft, kan zich
melden bij ouderling Open Kerk, Hijme Stoffels, via h.stoffels@kloosterkerk.nl

- 15 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 ..……………………………………………….

o

telefoon

.……………………………………………………….

e-mail adres

……………………………………………………….

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

