
 

 

ZONDAG 21 NOVEMBER 2021 
-3e zondag van de voleinding- 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 
Ouderling: Hijme Stoffels 

Organist: Geerten van de Wetering 
Zondagskind: Fenna 

 
Bij de dienst: 
Vandaag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Aan de novemberserie over de 
psalmen voegen we vandaag de laatste psalm toe, en wel Psalm 139. Het is een 
prachtige, voor velen ook dierbare tekst – eigenlijk moet je zeggen: gebed – over 
kennen en gekend worden, maar er staat ook, zoals wel vaker in de psalmen het geval 
is, een passage in die ons, op het eerste gehoor, minder aanspreekt: woorden over 
zondaren, vijanden, over haten en verachten. Vandaag klinkt Psalm 139 in zijn geheel, 
met al die fraaie en minder fraaie woorden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de kinderdienst: 
Voor ons is een dak boven ons hoofd, veiligheid en onderwijs vanzelfsprekend! Helaas 
is het in de wereld niet overal zo! 
Gelukkig zijn er overal mensen die daar proberen te helpen waar het minder goed gaat. 
Zij zijn als het ware de rechterhand van God. 
Dreamhouse is zo'n veilig thuis voor kinderen in Indonesië die op straat leven.  
Hoe zou zo'n Dreamhouse eruit kunnen zien en wat zou jij kunnen doen voor deze 
kinderen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 
Wachet auf, ruft uns die Stimme (BWV 645)                  Johann Sebastian Bach 
Uit: Orgelbüchlein                                                               (1685 - 1750) 
 
BEGROETING 
 
STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 
BEMOEDIGING 

 
 

-gemeente gaat staan- 
 
INTROÏTUS: Psalm 97: 1 en 5  
Tekst: Ad den Besten 
Melodie: Genève 1562 
 
 

-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.  

 
 
 

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

G:    A         -                  -                  men. 
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-gemeente gaat staan- 
LOFLIED: LB 713: 1, 2 en 5 
Tekst: Willem Barnard 
Melodie: Willem Vogel 
 

- gemeente gaat zitten, de kinderen gaan naar hun eigen ruimten- 
 
 
GEBEDSGROET 

 
 
 
GEBED 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 
 
 
SCHRIFTLEZINGEN: Psalm 139 en 1 Johannes 4,17-21 
 
 
LIED: LB 756: 1, 2, 3, 4 en 5 
Tekst: Lewis Henley – ‘Thy kingdom come, o God’ 
Melodie: Leighton George Hayne 
Vertaling: Willem Barnard 
 
 
PREEK 
 
 
LIED: LB 912: 1, 2 en 6 
Tekst: Frances Ridley Havergal – ‘Take my life and let it be’ 
Melodie: Justin Heinrich Knecht – ‘Ohne Rast und unverweilt’ 
Vertaling: C.B. Burger 
 
 

 V:   De      Heer    zij     met      u 

G:  Ook  met  u    zij     de    Heer 

G:     A   -    -    -    -    -    -   -   -   -      men. 
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GEBEDSINTENTIES 
- gemeente knielt of blijft zitten - 

 
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 INZAMELING VAN DE GAVEN: 
1e collecte (rode schaal) 
Deze dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst.  
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
 
2e collecte (groene schaal) 
De diaconale collecte is ter ondersteuning van het project 'Sinterklaas een handje 
helpen'. Sinds enkele jaren organiseert de Diaconie op 5 december een 
Sinterklaasactie. Haagse families waar vanwege financiële omstandigheden geen 
Sinterklaas gevierd kan worden, krijgen toch een kans de Sint te ontmoeten. Uiteraard 
heeft de Goedheiligman cadeautjes bij zich. Uw steun voor deze actie kan de Sint zeer 
goed gebruiken.  
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 
 
3e collecte (paarse schaal) dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het 
monument Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
 
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, de gemeente blijft zitten tot zij bij hun ouders 
zijn- 
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SLOTLIED (staande gezongen): LB 747: 1, 4 en 5 
Tekst: Johann Walter – ‘Herzlich tut mich erfreuen’ 
Melodie: Wittenberg 1545/1552 
Vertaling: Jan Willem Schulte Nordholt 
 
ZEGEN 

  
- gemeente gaat zitten - 

 
ORGELSPEL: IMPROVISATIE 
 
 

-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 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:  telefoon: 070-3244779 of e-mail: 
lanooy@kloosterkerk.nl 
 
 
 
AGENDA 

woensdag 24 november  
 
 
donderdag 25 november 
 
 
zondag 28 november 
 

18.30u 
 
 
20.00u 
 
 
10.30 u 

Open Tafel 
 
 
‘De terugkeer van de ziel’, dr. Rico Sneller 
(zie informatie) 
 
ds.Marja Flipse, dienst met cantate 
‘Nun komm' der Heiden Heiland’ (BWV 62) 
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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. 

 
 
 

De terugkeer van 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. 
 
 

Concert met 6e Orgelsymfonie & Messe Solennelle (Louis Vierne) 
Vrijdagavond 26 november vindt er een bijzonder concert plaats in de Jacobuskerk: 
vijf Haagse organisten voeren dan gezamenlijk (ieder een deel) de 6e Orgelsymfonie van 
Louis Vierne uit. Daarnaast voert een projectkoor o.l.v. Geerten van de Wetering de 
Messe Solennelle uit, Vierne's indrukwekkende mis voor koor en orgel. Kaarten zijn te 
koop via https://www.ticketkantoor.nl/shop/hokvierne 
 


