
ZONDAG 13 JANUARI 2019 

- 1e zondag na Epifanie - 

Dienst van Schrift en Tafel 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy  

Ouderling: Marchien Holtrop 

Diaken: Veronica de Lange 

Organist: Joost de Nooijer 

 Zondagskind: Rogier 

__________ 

Bij de dienst 

In de weken na kerstmis, de tijd van Epifanie ('verschijning'), zien we in de 

evangelieverhalen dat Jezus ten tonele verschijnt. Lukas vertelt tot tweemaal toe dat het 

kind opgroeit (Lukas 2,40 en 52) en toeneemt in wijsheid en genade. Groter worden, 

groeien zijn woorden die horen bij het kind-zijn. Maar over wat voor soort groei gaat het 

bij dit kind? Vandaag klinkt het verhaal van de twaalfjarige Jezus in de tempel dat omlijst 

wordt door die twee voornoemde teksten over groei. 

 

Bij de kinderdiensten 

In de weken na Driekoningen tot aan de veertigdagentijd staat het thema 'Je moet er nog 

van groeien...' centraal. Vandaag doen we dat voor de oudste kinderen aan de hand van een 

zoektocht naar wijsheid. Bij wijsheid in de Bijbel wordt (terecht) direct gedacht aan de 

Bijbelboeken Spreuken en Hooglied. Deze boeken beschrijven geen verhalen uit de 

geschiedenis van het volk Israël, maar gaan over hoe mensen moeten leven en over wat 

belangrijk is in het leven. We richten ons vandaag op God die wijsheid geeft. 

 

Voor de jongste kinderen zijn er in drie Godly Play verhalen over het thema ‘groeien’. 

Vandaag beginnen we met de Gelijkenis van de Zaaier, die doorgaat met zijn werk tot de 

zaadjes in goede aarde vallen. Deze groep blijft in de Godly Play-ruimte tot het einde van 

de dienst. Na afloop van de dienst kunt u uw kind daar ophalen. 

 

Vandaag is ook de tweede Serious Quest in de serie van drie. Vandaag gaat ds. Carel ter 

Linden met de jongeren in gesprek. Tijdens deze verdiepende, catechetische activiteit staan 

de jongeren ook stil bij het thema 'Je moet er nog van groeien...'. 

 

 

In de Apostelkapel staat een kaarsentafel. U kunt daar een kaars aansteken voor iets wat u 

bezig houdt, of voor iemand die in uw gedachten leeft. Bij de ingang zijn knielkussens 

beschikbaar. 

 

Voor en na de dienst is er gelegenheid om boeken te lenen bij de boekentafel in de 

Wandelruimte. 

 

 

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- verstilling -  

 

 

BEGROETING 

 

STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 

BEMOEDIGING 

 

  

V:  Onze   hulp   is   in   de   naam   van   de   Heer, 

G:            die      he   -   mel  en       aar     -      de     ge   -  maakt   heeft, 

V:            die    trouw houdt tot  in      eeu           –      wig -  heid, 

G: en     niet laat   va    -       ren    de   wer-ken   van  zijn  han  -  den. 

 

  

V:  Onze   hulp   is   in   de   naam   van   de   Heer, 

G:            die      he   -   mel  en       aar     -      de     ge   -  maakt   heeft, 

V:            die    trouw houdt tot  in      eeu           –      wig -  heid, 

G: en     niet laat   va    -       ren    de   wer-ken   van  zijn  han  -  den.  
-gemeente gaat staan- 

 

INTROÏTUS: Psalm 92: 1, 2, 7 en 8 

Tekst:     Willem Barnard 

Melodie: Genève 1562 

 

 

-gemeente gaat zitten- 

 

GEBED OM ONTFERMING 

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

  

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

              Heer   -         -        ont   -    ferm            U. 

  
V.:  God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding, door 

Jezus Christus, onze Heer. 
 

  

       G:      A  –   men.  
-gemeente gaat staan- 
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LOFLIED: LB 906: 1, 2 en 6 

Tekst:     Gerhard Tersteegen – ‘Gott ist gegenwärtig’ 

Melodie: Joachim Neander ? – ‘Wunderbarer König’ 

 
 

 

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

 

GEBEDSGROET 
 

        V.:                      De  Heer   zij    met     u. 

        G.:                   Ook    met     u        zij      de    Heer. 
 

GEBED 

 V. …. door Jezus Christus onze Heer 
 

  

       G:      A  –   men.  
 

 

 

SCHRIFTLEZINGEN: 1 Johannes 5,1-4 en Lukas 2,40-52 

 

LIED: LB 517:1, 3 en 4 

Tekst:      Elisabeth Kreuziger – ‘Herr Christ, der einig Gotts Sohn’ 

Melodie: Erfurt 1524 

 

 

 

PREEK 

 

 

 

 

AVONDMAALSLIED: LB 707 

Tekst:    Jean Janzen, gebaseerd op Julian of Norwich ‘Mothering God, you gave me birth’ 

Melodie:Joseph A. Cole 
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INZAMELING VAN DE GAVEN  

De eerste collecte (rode zak) dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst. 

Rekening Kloosterkerk: 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: NL89 INGB 0002 8471 14 

De deurcollecte (paarse zak) 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 als u hem tijdens de collecte 

gebruikt om geld over te maken op het desbetreffende bankrekeningnummer. 

Bij de uitgang is een pinzuil geplaatst waar u uw gave met een (contactloze) pinbetaling 

kunt geven. 

 

 

ORGELSPELTIJDENS DE COLLECTE 

 

OPDRACHT VAN DE GAVEN 

 

 - 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 
 

  

       G:      A  –   men.  
-gemeente blijft geknield of zitten- 

DANKZEGGING 

V:       Ver      -     heft            uw                 har        -                   ten, 

G:    Wij       zijn      met      ons      hart      bij       de         Heer, 

V:    La  -   ten     wij       dan  -    ken    de     Heer      on  -  ze       God, 

G:   Wij        lo     -    ven     en      prij    -  zen      zijn      naam. 
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TAFELGEBED  

 tijdens het tafelgebed zingen we LB 404b 

 
 

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.  
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 

 

NODIGING 

Na de woorden: “Komt nu want alle dingen zijn gereed,” komen de assistenten naar voren 

om samen te communiceren. Als zij hun plaatsen met brood en wijn hebben ingenomen, 

wordt iedereen uitgenodigd. 
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COMMUNIE  

 Men volge de aanwijzingen van de assistenten die rij voor rij de kerkgangers 

uitnodigen. 

 Voor degenen die tijdens het avondmaal de voorkeur geven aan druivensap boven 

wijn, staat op de tafel bij de uitdeelpunten op ieder blad een aantal bekertjes met 

druivensap. Daarbij ligt een kaartje om verwarring te voorkomen. 

 Het zondagskind deelt druivensap uit voor de kinderen,  zij/hij staat voorin de kerk. 

 

ORGELSPEL TIJDENS DE COMMUNIE 

 

 

LOFPRIJZING: 

 

  

 V:  Loof    de    Heer, mijn    ziel,          

 G:   en   zijn  barm-har-tig- heid heeft geen  ein  -  de.                      

 G:  en     al    wat   in     mij    is    zijn   hei - li  -  ge   Naam,                     

 V: want lank-moe-dig  en  rijk   aan goe-der- tie - ren-heid  is    de   Heer,              

 
 

 

SLOTLIED ( staande gezongen): LB 519 

Tekst:     Willem Barnard, bij Lucas 2,42-52 

Melodie: Johannes Eccard/Königsberg 1602/Leipzig 1625 – ‘O Jesu Christ, meins Lebens 

Licht 

 

ZEGEN 
 

  

  

    
         G:       A -      -        -          -      men.   

 

ORGELSPEL 

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 
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u hem bellen of een e-mail sturen. Zie daarvoor de contactgegevens op de achterzijde van 

de liturgie. 

AGENDA 

 

zondag 13 januari 

 

 

maandag 14 januari 

 

dinsdag 15 januari 

 

 

woensdag 16 januari 

 

 

 

 

donderdag 17 januari 

 

zondag 20 januari 

 

 

10.00 u 

 

 

20.00 u 

 

10.00 u 

 

 

12.45 u 

 

 

20.15 u 

 

19.30 u 

 

10.00 u. 

10.00 u 

11.15 u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Serious Quest’ Voor tieners uit de 

onderbouw o.l.v. ds. Carel ter Linden 

 

Literatuurkring 

 

Lezing &Lunch, ds. Rienk  Lanooy: Voltooid 

leven, wat zegt de bijbel hierover? 

 

Pauzeconcert door The Hague String Trio: 

Justyna Briefjes, viool, Julia Dinerstein, 

altviool, Miriam Kirby, cello 

‘Cursus ABC van de christelijke traditie’ 

 

Film en theologie (zie toelichting) 

 

Ds. Lowik Schoch 

‘Seroius Quest’ o.l.v.Gilbert Laurens 

‘Ouders, kinderen en koffie’  
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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 

 
 
 
 
 
 
 

Bach Binnenstebuiten, 26 januari 2019, met drs. Lydia Vroegindeweij 
 
 

Opnieuw organiseert de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk een aantal workshops 
over de cantates van J.S. Bach. Zaterdag 26 januari tussen 16.00 -19.00 luistert u eerst 
naar een gedeelte van de repetitie o.l.v. Jos Vermunt. Vervolgens gaat iedereen naar de 
Crypt voor een drankje en hapje. Daar wordt dan ook de Calov-bijbel gepresenteerd, een 
herdruk van de Luther-bijbel waarin Bach zijn aantekeningen maakte. Vervolgens spreekt 
Lydia Vroegindeweij over 'troost' in de cantates van Bach, in het bijzonder cantate 3 'Ach 
Gott, wie manches Herzeleid'.  
 
Toegang € 10,--.  
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Onderstaande pagina  kunt u  invullen en in de collectezak stoppen, afgeven bij 

de informatietafel of opsturen naar: Kerkelijk Bureau Kloosterkerk, 

Lange Voorhout 4, 2514 ED Den Haag. 

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie. 

 

dhr/mevr: ..……………….………………………….……………………. 

 

adres: …..………….…………..…………………….……………………. 

 

pc + woonplaats: ………..………………………….…………………….. 

 

telefoon: …………….………..…………………………………………… 

 

e-mail adres: ……………………………………………………………… 

 

¤   wil graag een gesprek hebben met:  

¤  een van de predikanten  

¤  een contactpersoon uit de gemeente 

¤   wil graag informatie ontvangen over de Kloosterkerkgemeente 

¤   wil  zich graag abonneren op nieuwsbrief van de Kloosterkerk 

     ( digitale versie gratis, papieren versie € 32,50 per jaar) 

¤   wil graag lid worden van de Kloosterkerkgemeente 

 

 
 
 
 


