
ZONDAG 3 FEBRUARI 2019 

- 4e zondag na Epifanie - 

Voorganger: ds. Jessa van der Vaart 

Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink 

Organist: Geerten van de Wetering 

Zondagskind: Fenna 

 

 

Bij de kinderdiensten: 

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

van groeien...' centraal.  

 

We doen dat aan de hand van een zoektocht naar wijsheid. Er zijn vele verhalen van en 

over Jezus die ons wijzer kunnen maken. 

Vandaag het verhaal over Jezus die de kinderen zegent. Welke rol heeft Jezus in dit 

verhaal en welke de kinderen? Wat kunnen we daarvan leren? Een mooie uitdaging om dat 

eens te gaan onderzoeken. 

 

De tieners komen deze ochtend in de Crypt bij elkaar. Met leeftijdsgenoten van 12 – 15 

jaar hebben zij een Jeugdkapel-viering. Een voor hen bekend thema staat centraal. 

Geregeld ervaren zij het zelfs nog aan den lijve. Het thema is: '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- 

‘Ertöt uns durch dein Güte’                                                                       J.S. Bach /  

(slotkoraal cantate BWV 22 ‘Jesus nahm zu sich die Zwölfe’)                bew. M. Duruflé 

 

BEGROETING 
-de kaarsen worden aangestoken-  

STILTE 

 

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: LB 517: 1, 2, 3 en 5 

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

Melodie: Erfurt 1524 

 

 

-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.  
-gemeente gaat staan- 

LOFLIED: LB 869: 1, 5 en 6 

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

Melodie: Johann Crüger 

 

- gemeente gaat zitten, de kinderen verlaten de dienst en gaan naar hun eigen ruimten- 
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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: Jesaja 35: 1-10 

 

 

LIED: LB 326: 1, 2 en 3 

Tekst:     Sytze de Vries 

Melodie: Hannover 1646 – ‘Nun jauchzt dem Herren, alle Welt’ 

 

 

TWEEDE SCHRIFTLEZING: Lukas 5: 1-11 

 

LIED: LB 326: 4, 5 en 6 

 

 

PREEK 

 

LIED: LB 841 

Tekst:     Willem Barnard 

Melodie: Willem Vogel 

 

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. 
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INZAMELING VAN DE GAVEN ONDER ORGELSPEL 

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 Jong Transvaal een project van de Stichting 

Stad en Kerk (Stek). Steeds meer kinderen en jongeren in Den Haag maken gebruik van 

huiswerkbegeleiding na schooltijd. Privébegeleiding of begeleiding in kleine groepjes is 

duur en niet voor elk gezin weggelegd. Toch is onder de jongeren in Transvaal veel 

behoefte aan hulp bij het huiswerk maken. Daarin voorziet dit project. Gemotiveerde 

tutors begeleiden de leerlingen. 

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. 
 
 

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 838:1, 2 en 4 

Tekst:     Jan Wit 

Melodie: Johann Schop (gewijzigd) – ‘Ermuntre dich, mein schwacher Geist’ 

 
 

 
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 
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AGENDA: 

dinsdag 5 februari  

 

 

woensdag 6 februari 

 

 

 

donderdag 7 februari 

 

zondag 10 februari  

 

 

20.15 u 

 

 

12.45 u 

18.00 u 

20.15 u 

 

20.15 u 

 

10.00 u 

 

17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Lietaert Peerbolte (zie toelichting) 

 

Pauzeconcert door: Arthur Klaassens, hobo 

Open tafel 

“ABC van de christelijke traditie” 

 

“Gedoopt en hoe nu verder?” 

 

ds. Aafke Zaal, dienst van Schrift en Tafel 

 

Zin op zondagmiddag: Cantate BWV 82 

(zie toelichting) 

 

 

Van de kerkrentmeesters 

In de onlangs verzonden ledenbrieven wordt in het bijzonder ook aandacht gevraagd 

voor de mogelijkheid van een overeen te komen periodieke gift aan de kerk, met 

belangrijke fiscale voordelen. De daartoe benodigde formulieren, met toelichting, kunt u 

vinden op de informatietafel in de wandelruimte. U kunt ook een berichtje sturen naar 

de penningmeester (penningmeester@kloosterkerk.nl) of met het kerkelijk bureau bellen 

(070- 3461576, op dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur bereikbaar). U ontvangt 

dan (digitaal of per post) de - voor zover mogelijk - al ingevulde formulieren. 

 

 

Gewoon Bijbellezen: Handelingen van de apostelen 

Dinsdag 5 februari, 20.15 u 

Bert Jan Lietaert Peerbolte, hoogleraar Nieuwe Testament aan de VU, neemt u de derde 

avond verder mee in tekst en 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 laatste datum is 12 februari. 

 

 

 

Lezing en Lunch: 

dinsdag 19 februari 10.00 uur: Gea de Groot: De Heilige Berg Athos 
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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). 
 

 

Nieuwe cd organist Geerten van de Wetering 

Onlangs is de eerste solo-cd van organist Geerten van de Wetering verschenen, 

opgenomen in de Kloosterkerk. De titel van de cd luidt '1918 - Organ music from a new 

era'. Het jaar 1918, waarin WO I beëindigd werd, is als uitgangspunt genomen voor een 

nieuwe tijd, waarin ook in de (orgel)muziek vele nieuwe stromingen ontstaan. De cd is 

te koop bij de informatietafel voor €15,-. 

 

 


