
 

 

ZONDAG 14 NOVEMBER 2021 
- 2e  zondag van de voleinding - 

Dienst van Schrift en Tafel 
Oogstdienst 

Voorganger: ds. Marja Flipse 
Ouderling: Yna Visser 

Organist: Geerten van de Wetering 
Zondagskind: Robine 

Kloosterkerkkoor 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, vergeven en, vandaag, danken voor de 
oogst. In deze diensten staat telkens een psalm centraal. Vandaag klinkt psalm 67. Dit 
gebed, dat tevens een danklied is, komt het best tot zijn recht als het door de 
gemeenschap wordt gebeden en gedragen; daarom zingen we het, samen met het 
Kloosterkerkkoor. 
 
 
 
 
 
Bij de kinderdiensten: 
Van oogsten word je blij! Maar de oogst is nog maar het begin. Wat ga je doen met de 
opbrengst van al het harde werk? Dat kan een gewetensvraag zijn die je hoofdbrekens 
bezorgt…maar je kunt er ook gewoon heel blij van worden dat je iets hebt om aan een 
ander te geven. Vandaag maken we van de opbrengst van de druivenoogst 
krentenbollen - om weg te geven. En wie weet mogen we er wel eentje proeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn het geluid van  uw mobiele telefoon uit te zetten. 
Het is niet toegestaan tijdens de dienst te fotograferen. 
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ORGELSPEL:  
Vater unser im Himmelreich                                     Georg Böhm 
                                                                                   (1661 - 1733) 
 
BEGROETING 
 
STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 
BEMOEDIGING 

 
 

-gemeente gaat staan- 
INTROÏTUS:  Zomaar een dak boven wat hoofden 
Tekst:      Huub Oosterhuis 
Melodie: Tom Löwenthal 
 
 

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

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

 
 

 
- gemeente gaat staan - 

      Heer  ont-ferm  u,   Chris - tus  ont-ferm u, Heer ont  - ferm  u 

G:    A         -                  -                  men. 
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LOFLIED: Liefste Lied van Overzee 2, 53: Voor de schepping en haar vruchten, 
Tekst:     Sytze de Vries 
Melodie: Francis Jackson 
 
-gemeente gaat zitten, de kinderen komen naar voren - 
 
 
MOMENT MET DE KINDEREN  
 

 - de kinderen gaan naar hun eigen ruimten - 
 
GEBEDSGROET 

 
 
GEBED 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 
 

 
 
 
PSALM 67   Ida Gerhardt /Marie vd  Zeyde 
 
SCHRIFTLEZING: Lucas 12:33-48 
 
LIED: LB 718 
Tekst:     Ad den Besten 
Melodie: Willem Vogel 
 
 
PREEK 
 
 
AVONDMAALSLIED: LB 154b: 1, 6, 8 en 10 
Tekst:     Wim van der Zee 
Melodie :Genève 1562 – Psalm 136 
 

 V:   De    Heer    zij   met      u 

G:  Ook  met  u    zij   de    Heer 

G:      A   -    -    -    -    -    -   -   -   -      men. 
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AANKONDIGING VAN DE INZAMELING VAN DE GAVEN 
 
De eerste collecte (rode schaal) dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en 
eredienst. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
 
De tweede collecte (groene schaal), is bestemd voor Dreamhouse.  
In Yogyakarta leven veel kinderen op straat. Zij worden aan hun lot overgelaten en 
moeten zichzelf zien te redden. Dreamhouse zoekt de kinderen op straat op. Als de 
kinderen contact hebben met de organisatie kunnen ze terecht in de noodopvang en 
later ook bij overgangscentra van Dreamhouse.  
Kinderen die de straat definitief willen verlaten kunnen in een opvanghuis terecht, en 
gaan dan naar een plaatselijke school. Vrijwilligers helpen hen bij hun studie. 
Dreamhouse wil ook structureler aan preventie werken, ze willen zorgen dat 
kinderrechten beter nageleefd worden, door campagne te voeren voor het recht op 
onderwijs en het bestrijden van geweld tegen kinderen 
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 
 
De derde collecte (paarse schaal) is voor Kerk in Actie: Sinds de burgeroorlog in 
2013 uitbrak zijn ruim 2 miljoen Zuid-Soedanezen op de vlucht in eigen land of naar 
andere landen. Velen wonen in vluchtelingenkampen. Sommigen wonen in tenten die 
door de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties zijn geleverd, maar veel 
mensen wonen ook in zelfgemaakte tenten. De vluchtelingenkampen zijn open. 
Mensen kunnen er in en uit lopen, bijvoorbeeld om naar school te gaan of 
boodschappen te doen. Veel mensen wonen meer dan een jaar in zo’n kamp. Voor 
voedsel en water zijn ze grotendeels afhankelijk van wat hulporganisaties hen leveren. 
Via Kerk in Actie steunt u de aanleg en reparatie van 22 waterpompen in verschillende 
vluchtelingenkampen. 
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 
 
 
Wanneer uw telefoon op “stil” staat, is het geen bezwaar om uw gaven over te maken 
op het desbetreffende bankrekeningnummer. 
 
 

-de kinderen komen terug in de kerk om het Avondmaal mee te vieren- 
 
 
GEBEDSINTENTIES 

-gemeente knielt of blijft zitten- 
 
VOORBEDEN- STIL GEBED  
V. …. door Jezus Christus onze Heer 
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-gemeente blijft geknield of zitten- 
DANKZEGGING 

 
 
TAFELGEBED 
 
Koor: 
Sanctus, en Benedictus                                          Herbert Sumsion  (1899-1995) 
                                                                                Bewerking Daniël Rouwkema 
Heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. Amen. 
 
Gezegend is Hij die komt, in de naam van de Heer. 
Hosanna in de hoge. 
 
 
VERVOLG TAFELGEBED 
 

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.  

G:   A   -    -    -    -    -    -   -   -   -    -   -men 
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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. 

 
WOORDEN OVER BROOD EN BEKER 
Koor:  Agnus Dei                         
O Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
O Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
O Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons vrede. 
 
NODIGING 
 
COMMUNIE 
Aanwezigen in de kerk worden per bank uitgenodigd om zelf brood en 
wijn/druivensap van de tafels te nemen. Vriendelijk verzoeken wij u uw glaasje in de 
daartoe bestemde bak achter te laten. In verband met de coronamaatregelen vragen 
wij u een mondkapje te dragen als u zich door de kerk verplaatst Als u deze dienst 
thuis meeviert, voelt u zich dan vrij om uw verbondenheid met Christus en met elkaar 
vorm te geven op de manier die u het meest aanspreekt. 
 
TIJDENS DE COMMUNIE ORGELSPEL 
 
KOOR: 
 
All creatures of our God and King                       Malcolm Archer (*1952) 
All creatures of our God and King; Lift up 
your voice and with us sing Alleluia! 
Thou burning sun with golden  beam, thou 
silver moon with softer gleam,  
O praise him Alleluia! 
 
Thou rushing wind that are so strong, ye 
clouds that sail in heav’n along, alleluia! 
Thou rising morn in praise rejoice, ye lights 
of evening find a voice.  
O praise him Alleluia! 
 
Thou flowing water, pure and clear, make 
music for the Lord to hear,  
O praise him allleluia!  
Thou fire so masterful and bright, that givest 
man both warmth and light, 
O praise him Alleluai! 
 

Al wat Gods levenskracht ontving, 
prijs hem uit volle borst en zing: Halleluja 
De zon met stralen van puur goud, 
de maan die kalm haar nachtwaak houdt, 
prijs de Schepper! Halleluja! 
 
Stormwind, onstuitbaar op de vlucht, 
wolken die zeilen door de lucht: Halleluja! 
Wassende maan, verheerlijk hem, 
sterren met flonkerende stem, 
prijs de Schepper! Halleluja! 
 
Sprankelend water, kabbel voort, 
maak de muziek die hij graag hoort, 
prijs de Schepper! Halleluja! 
Vlammen, die ondanks hun venijn 
toch bron van licht en warmte zijn, 
prijs de Schepper! Halleluja! 
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And all ye men of tender heart, forgiving 
others take your part, O sing ye, Alleluia!  
Ye who long pain and sorrow bear,  
praise God and on Him cast your care. 
O praise him Alleluia! 
 
 
Let all things their creator bless, and worship 
him in humbleness, O praise him Alleluia!  
O praise the Father praise the Son, and praise 
the Spirit, three in One. 
O praise him Alleluia 
 

Wie, tot verbroedering bereid, vreugde vindt in 
meerstemmigheid, laat u horen! Halleluja! 
Wie kampen met gemis en pijn, 
laat God uw troost en helper zijn  
en prijs hem! Halleluja! 
 
 
Elk schepsel met uw eigen stem, stel uw talent 
in dienst van hem: prijs de Schepper! 
Halleluja! Loof wie u schiep en wie u redt, loof 
wie u aanvuurt en ontzet:  
prijs de Schepper! Halleluja! 
                                           (vertaling MF) 
 

LOFPRIJZING: 

 
 
 
SLOTLIED:  (staande gezongen ) LB 978 
Tekst:     Jan Wit 
Melodie: Hamburg 1690 – ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’ (2) 
 
 
 
ZEGEN 

 
 

- gemeente gaat zitten - 
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ORGELSPEL:  
Nun danket alle Gott                                                    Siegfried Karg-Elert 
(opus 65, no. 59)                                                          (1877 - 1933) 

 
-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 en desgewenst downloaden via 
www.kerkomroep.nl 
Wilt u een gesprek met de voorganger van vandaag naar aanleiding van de dienst, dan 
kunt u haar bellen of een e-mail sturen: telefoon: 06- 48650217, e-mail: 
flipse@kloosterkerk.nl 
 
 
 
AGENDA 
zondag 14 november 
 
 
 
woensdag 17 november 
 
 
 
donderdag 18 november 
 
 
zondag 21 november 
 
 
 
 

11.15 u 
17.00 u 
 
 
12.45 u 
19.00 u 
20.15 u 
 
20.00 u 
 
 
10.00 u 
 

Ouders, kinderen en koffie (zie onder) 
Preek van de Leek, Martine Gosselink. 
Directeur van het Mauritshuis 
 
Pauzeconcert: Concerto Valiante 
Midweeks bijbellezen per zoomverbinding 
ABC van de christelijke traditie 
 
‘Verdieping in de ziel’ dr. Rico Sneller (zie 
toelichting) 
 
Ds Rienk Lanooy 
 
 
Helaas kunnen we vanwege de 
aangescherpte coronamaatregelen niet 
samen koffiedrinken, maar kinderen en 
hun (groot)ouders/begeleiders die het 
gezellig vinden om elkaar te ontmoeten 
zijn van na afloop van de dienst van harte 
welkom in de Apostelkapel. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verdieping in de ziel 
Terwijl veel wetenschappers de ziel allang hebben afgeschreven, floreert buiten het 
wetenschappelijk taalgebied diezelfde ziel als nooit tevoren. Niet alleen in de religie 
en de kunst, maar juist ook in de moderne wijsbegeerte van de 19e en 20e eeuw. 
Vanaf de Duitse Romantiek is de ziel niet meer weg te denken. 
In deze cursus over de ziel komen op vier achtereenvolgende dinsdagen de volgende 
thema's aan de orde: Hebben wij een ziel? De ziel van mens en wereld. Inspiratie, 
creativiteit en extase. De ziel en dood. 
Docent: Dr. Rico Sneller 
Data:     4, 11, 18 en 25 november, steeds om 20.00u in de Kloosterkerk 
Aanmelden mag (voor een indicatie van het aantal bezoekers) maar niet noodzakelijk. 
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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  ..………………………………………………. 
 
telefoon                .………………………………………………………. 
 
e-mail adres          ………………………………………………………. 
 

o 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 


