
ZONDAG 10 FEBRUARI 2019 

- 5e zondag na Epifanie - 

Dienst van Schrift en Tafel 

Voorganger: ds. Aafke Zaal uit Hemmen 

Ouderling: Gerda Hoekstra 

Diaken: Veronica de Lange 

Organist: Geerten van de Wetering 

Zondagskind: Niels 

 

 

Bij de dienst: 

Je moet er nog van groeien…’ Groei is goed, wordt vaak verondersteld. Een 

groeiende economie, groeiende kerken, persoonlijke groei doen het goed in de 

beeldvorming. Als het in de bijbel over groei gaat, gaat het dan ook over dat soort 

groei of over iets anders? In de tijd van Epifanie staan we vooral stil bij Lukas. Hij 

vertelt tot tweemaal toe in zijn geboorteverhaal van Jezus dat het kind opgroeit 

(Lukas 2,40 en 52) en hij bedoelt daar niet zozeer mee dat de jongen in lengte 

toeneemt. Lukas heeft het over toenemen in wijsheid en genade. Wat voor soort 

groei is dat en wat betekent dat voor onze kijk op ‘groei’. 

 

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 van de rijke man die bij Jezus op bezoek komt. Welke rol heeft 

Jezus in dit verhaal en welke de rijke man? Wat kunnen we daarvan leren? Een mooie 

uitdaging om dat eens te gaan onderzoeken. 

 

 

 

 

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 achter in 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- 

Scherzo                                                       Gabriel Verschraegen 

Uit: Sonate in e                                            (1919 - 1981) 

 

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: LB 138: 1, 2 en 4 

Tekst: Willem Barnard 

Melodie: Lyon 1547/Genève 1551 

 

-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 686: 1 en 3 

Tekst: Huub Oosterhuis 

Melodie: Bernard Huijbers 

 

-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 
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GEBED 

V. …. door Jezus Christus onze Heer 
 

  

       G:      A  –   men.  
 

EERSTE SCHRIFTLEZING: Psalm 131 

 

LIED: LB 849 

Tekst: Ruth C. Duck – ‘Come and seek the ways of wisdom’ 

Melodie: Donna Kasbohm 

 

TWEEDE SCHRIFTLEZING: Lukas 18: 15-18 

 

LIED: LB 782: 1 en 3 

Tekst: Jan Wit, bij Matteüs 18,3 

Melodie: Brugge 1614 – ‘Heer Jezus heeft een hofken’ 

 

PREEK 

 

AVONDMAALSLIED: LB 377: 1, 2, 3, 4 en 5 

Tekst: Charlotte Elliott – ‘Just as I am’ 

Melodie: Arthur Henry Brown 

 

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 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) is voor Kerk in Actie. Noodhulp Ethiopië. De extreme 

droogte in Ethiopië houdt aan. Waterbronnen staan leeg. Oogsten mislukken en vee 

sterft. In 2019 hebben meer dan 5 miljoen mensen dringend hulp nodig. Ze zijn 

afhankelijk van noodhulp. Rekening  Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 

0002 8471 14 
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. 
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ORGELSPEL TIJDENS 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: Verheft uw harten 

G: wij zijn met ons hart bij de Heer 

V: laten wij loven de Heer onze God 

G: Wij loven en prijzen zijn Naam. 

 

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 COMMUNIE 

Schmücke dich, o liebe Seele                      Johann Sebastian Bach 

Uit: Leipziger Orgelchoräle                            (1685 -1750) 

 

LOFPRIJZING: 

V: Looft de Heer mijn ziel 

G: en al wat in mij is Zijn heilige naam 

V: want lankmoedig en rijk aan goedertierenheid is de Heer 

G: en Zijn barmhartigheid kent geen einde 

 

SLOTLIED (staande gezongen) LB 991: 1, 4, 7 en 8 
Tekst: Willem Barnard, bij Genesis 33 

Melodie: Frits Mehrtens – ‘De laatsten worden de eersten’ 
 

ZEGEN 

 

  

  

    
         G:       A -      -        -          -      men.   

 
 

ORGELSPEL 

 
AGENDA 

zondag 10 februari 

dinsdag 12 februari 

woensdag 13 februari 

donderdag 14 februari 

vrijdag 15 februari 

zondag 17 februari 

 

17.00 u 

20.15 u 

10.15 u 

20.00 u 

19.00 u 

10.00 u 

 

Zin op Zondagmiddag (zie toelichting) 

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

Ochtendbijbelgroep o.l.v. ds. Klaas Wigboldus 

Informatiebijeenkomst vrijwilligers Kloosterkerk 

Jeugdkapel bovenbouw 

ds. Rienk Lanooy, m.m.v. Kloosterkerkkoor o.l.v.Daniël 

Rouwkema 

 

 

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). 

johnria
Doorhalen

johnria
Doorhalen
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Lezing en Lunch: 

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

 

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. 

 

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,-. 

 

 

 


