
ZONDAG 6 januari 2019 
Eerste zondag na Epifanie 

 
Bij de dienst 
Het boek Openbaring schildert een visioen, geeft een alomvattende visie: de toekomst 
van Godswege in de gestalte van een zwangere vrouw. 
Daartegenover staat het kwaad van een razende en tierende draak. De komst van de 
Messias gaat gepaard met strijd tegen het kwaad. 
Een stem uit de hemel spreekt van de heerschappij van Gods Messias die nu zichtbaar 
wordt. Uiteindelijk een feestelijke boodschap!  
 
Bij de kinderdiensten 
 
In de Apostelkapel staat een kaarsentafel. U kunt daar een kaars aansteken voor iets wat 
u bezighoudt, of voor iemand die in uw gedachten leeft. Bij de ingang zijn knielkussens 
beschikbaar. 
 
 
 
ORGELSPEL – verstilling –  
  Partita over 'De lofzang van Maria' [Deel I - VI]   Piet Post (1919 - 1979) 
 
BEGROETING 
 
STILTE 
 

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

– gemeente gaat staan – 
 
INTROÏTUS: Psalm 23; 1, 2 en 3 

Voorganger: 
Ouderling: 

Organist: 
Zondagskind: 

ds. Anton Wessels 
Sanne ten Bokkel Huinink 
Geerten van de Wetering 
Sophia 
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Tekst: Martinus Nijhoff 
Melodie: Straatsburg 1545 
 

– gemeente knielt of 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 – 

LOFLIED: LB 158a; 1 en 3 
Tekst: Willem Barnard 
Melodie: Straatsburg 1525 
 
GEBEDSGROET: 
 
V: De Heer zij met u 
G: Ook met u zij de Heer 
 
GEBED 
 V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 
 
SCHRIFTLEZINGEN: Openbaringen 12, 1-18 en Mattheüs 2, 19-23 
 
LIED: LB 519 
Tekst: Willem Barnard 
Melodie: Johannes Eccard 
 
PREEK 
 

 

  

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

              Heer   -         -        ont   -    ferm            U. 
 

 
  

       G:      A  –   men. 

 
  

       G:      A  –   men. 
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LIED: LB 510; 1, 2, 3 en 5 
Tekst: Joost van den Vondel 
Melodie: Antwerpen 1644 
 
 
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 

 
INZAMELING VAN DE GAVEN ONDER ORGELSPEL 
• De eerste collecte (rode zak) dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en 

eredienst. Rekening Kloosterkerk IBAN: NL29 INGB 0000 0585 71) 
• De diaconale collecte (groene zak) is voor de Lukaskerk. De Lukaskerk staat aan 

de rand van de Schilderswijk. Haar belangrijkste drijfveer is ‘het heil voor allen’. 
Het heil ziet zij eerst concreet in voedsel en kleding. Daarnaast gaat het om de 
geestelijke waarden die zij christelijk verwoordt maar die anderen net zo goed op 
een andere manier kunnen verwoorden. Daarmee wordt haar theologie 
daadwerkelijk oecumenisch.  
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: IBAN: NL89 INGB 0002 8471 14 

• De deurcollecte (paarse zak) dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud 
aan het monument Kloosterkerk.  
Rekening Kloosterkerk IBAN: NL29 INGB 0000 0585 71 

 
 
OPDRACHT VAN DE GAVEN 
 
 
SLOTLIED (staande gezongen): Liedboek 13b; 1, 2 en 4 
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Tekst: Joost van den Vondel (1587-1679) 
Melodie: Adriaan Cornelis Schuurman 1938 
 
 
ZEGEN 
 

 
 
ORGELSPEL 
  Uit Partita over 'De lofzang van Maria':  Fugato [Deel VII]   Piet Post 
 

__________ 
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 
 
 
AGENDA: 
 

9 januari 10.15 u. Ochtendbijbelgroep 
 

13 januari 10.00 u Dienst van Schrift en Tafel,  
ds. Rienk Lanooy 
 

15 januari 10.00 u Lezing en Lunch.  
ds Rienk Lanooy: Voltooid leven, wat 
zegt de bijbel hierover? 
 

16 januari 12.45 u The Hague String Trio: Justyna 
Briefjes, viool; Julia Dinerstein, 
altviool; Miriam Kirby, cello 
 

   
 
  

 

         G:             A-        -          -            -         men. 
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Film en theologie 
 
In mei 2017 kwam de film 'Hier ben ik' van ds. Ad van Nieuwpoort uit. Daarin is te 
zien hoe enkele Bloemendalers worstelen met hun leven, waarin ambitie en 
gejaagdheid bepalend zijn. Zondags bezoeken zij de kerk in Bloemendaal, waar ds. Ad 
van Nieuwpoort hun een alternatief biedt door stil te staan bij oude teksten in de 
bijbel, die uitnodigen op zoek te gaan naar de eenvoudige schoonheid van het bestaan. 
Na een korte inleiding van ds. Ad van Nieuwpoort wordt de film in de Kloosterkerk 
getoond. Daarna is er ruimte voor gesprek met hem. 
Donderdag 17 januari 2019, 19.30 – 22.00 uur 
 
Toegang € 5 per persoon 
 
 


