
ZONDAG 20 JANUARI 2019 

- 2e zondag na Epifanie - 

Voorganger: ds. Lowik Schoch 

Ouderling: Astrid Poot 

Organist: Geerten van de Wetering 

Zondagskind: Niels 

 

 

 

 

 

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 de vraag: Hoe moet je leven? De wijsheid uit Spreuken 

staat centraal: “Je kunt beter een eenvoudige maaltijd hebben en liefde, dan een groot 

feestmaal en haat. “ 

 

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

Vandaag gaan we aan de slag met het mosterdzaadje: het kleinste zaadje dat er bestaat. 

Het kan uitgroeien tot iets groots. 

De jongste kinderen blijven 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 derde Serious Quest in de serie van drie. Vandaag gaat jeugdouderling 

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

staan de jongeren stil bij de 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. 

 

De agenda en overige informatie vindt u achterin de liturgie 

 

 

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 
-de kaarsen worden aangestoken-  

STILTE 

 

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 84: 1 en 3 

Berijming: Jan Wit 

Muziek:  Genève 1562 

 

-gemeente knielt of 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.  
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-gemeente gaat staan- 

LOFLIED: Psalm 117a 

Tekst: Joachim Sartorius – ‘Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all’ 

Melodie: Melchior Vulpius 

Vertaling: Jan Willem Schulte Nordholt 

 

- 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.  
 

EERSTE SCHRIFTLEZING: 1 Koningen 17: 17-24 

 

LIED: LB 869: 5 en 6 

Tekst:      Johann Jakob Schütz – ‘Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut’ 

Melodie: Johann Crüger 

   Flor PeetersAdagio       (1903 – 1986) 

TWEEDE SCHRIFTLEZING: Lucas 7: 11-17 

 

LIED: LvK 274: 1, 5 en 7 

Muziek: Tera de Marez Oyens 

Tekst: W. Barnard 

 

PREEK 

 

LIED: LvK 462:4 

Tekst:         Petro Parson  

Melodie:    Johannes Gijsbertus Bastiaans  

 

GEBEDSINTENTIES  

-gemeente knielt of blijft zitten- 

 

GEBEDEN - STIL GEBED - GEBED DES HEREN: 
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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 Huishouding Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 

 De diaconale collecte (groene zak) is voor Kloosterkerk Wereldwijd.  De Stichting 

Plattelandsontwikkeling Senegal (SPS) ondersteunt al bijna 20 jaar kleinschalige 

projecten in dorpen rondom Ndondol, een plaats ongeveer honderdvijftig kilometer 

van de Senegalese hoofdstad Dakar.  Al jaren helpt de Stichting vrouwengroepen bij 

het opzetten van een tuinbouwproject. Er worden tomaten en uien verbouwd, die 

verkocht worden aan een marktkoopman. Met hulp van SPS zijn er nu vijftien 

vrouwengroepen actief. Aangezien er in de dorpen geen sanitaire voorzieningen zijn, 

financiert de Stichting de bouw van een WC/douche ruimte naast het tuinbouwterrein. 

Hier kunnen de vrouwen na hun zware werk zich  opfrissen en hun behoeften doen.  

Het schoonhouden en onderhoud wordt door de groep gedaan.  

Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk Wereldwijd: NL37 INGB 0000 1951 00 

 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. 
 

OPDRACHT VAN DE GAVEN 

 -de kinderen komen terug in de kerk, de gemeente blijft zitten tot zij bij hun ouders zijn- 

 

SLOTLIED (staande gezongen): LB 655: 1, 3 en 5 
Tekst:      Willem Barnard 

Melodie:  Frits Mehrtens 
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ZEGEN 

 
 

         G:             A-        -          -            -         men. 
 

 

 

ORGELSPEL: Fuga in d-moll (BWV 539)                       J.S. Bach 

 

 

__________ 

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: 

 

zondag 20 januari 

 

 

dinsdag 22 januari 

 

 

zaterdag 26 januari 

 

zondag 27 januari 

10.00 u 

11.15 u  

 

20.15 u 

 

 

16.00 u 

 

10.30 u 

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

‘Ouders, kinderen en koffie’ 

 

Gewoon Bijbellezen o.l.v. Prof.dr. Bert Jan 

Lietaert Peerbolte (zie toelichting) 

 

‘Bach Binnenstebuiten’ (zie toelichting) 

 

ds Rienk Lanooy, dienst met cantate BWV 3 

‘Ach Gott, wie manches Herzeleid’. 

 

Gewoon Bijbellezen: Handelingen van de apostelen 

 

'Gewoon bijbellezen' met Bert Jan Lietaert Peerbolte. 

Dinsdag 22 januari begint een nieuwe serie 'Gewoon bijbellezen'. Dit keer staat het boek 

Handelingen van de apostelen centraal. Bert Jan Lietaert Peerbolte, hoogleraar Nieuwe Testament 

aan de VU, neemt u mee door de tekst en de achtergronden van dit boek waarin Petrus en Paulus 

ieder een hoofdrol voor zich opeisen. Van harte welkom in de crypt van de Kloosterkerk om 

20.15u. De andere data zijn 29 januari, 5 en 12 februari. 

 

 

 
 

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 
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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,--.  
 

 

Zin op Zondagmiddag -  Cantate BWV 82 'Ich habe genug' - 10 februari, 17.00u 

In de serie Zin op Zondagmiddag (iedere tweede zondagmiddag van de maand) zal op 

zondagmiddag 10 februari cantate BWV 82 'Ich habe genug' van Johann Sebastian Bach worden 

uitgevoerd. De solocantate, geschreven voor Maria Lichtmis begin februari, is voor een kleine 

bezetting: bassolo en instrumentaal ensemble. De uitvoering wordt verzorgd door Bert van de 

Wetering (bas), ensemble Gardino Musicale en Geerten van de Wetering (orgel). 
 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 


