
ZONDAG 17 FEBRUARI 2019 

-Septuagesima-  

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 

Ouderling: Gilbert Laurens 

Organist: Geerten van de Wetering 

Zondagskind: Sophia 

Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema 

 

 

 

Bij de lezingen: 

In deze weken van Epifanie (de 'verschijning' van Jezus) wordt er in de Kloosterkerk 

vooral gelezen uit het evangelie volgens Lukas. Lukas vertelt aan het begin van zijn boek 

tot tweemaal toe dat Jezus opgroeit (Lukas 2,40 en 52) en toeneemt in wijsheid en genade. 

Ook de mensen die Jezus ontmoet groeien door zijn aandacht voor hen. Vandaag geldt dat 

in het bijzonder een vrouw die al achttien jaar klein wordt gehouden door een ziekmakende 

geest. Jezus richt haar weer op. 

 

 

 

 

 

 

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 Bartimeus; Jezus zorgt ervoor dat de blinde bedelaar weer kan 

zien. Welke rol heeft Jezus in dit verhaal en welke Bartimeus, die Jezus blijft roepen? 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. 

 

 

 

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 

Koor: Antifoon 

Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen want Hij richt op die zijn terneergeslagen 

 

INTROÏTUS: Psalm 145: 1, 2, 3 en 4 

Tekst:     Ad den Besten 

Melodie: Genève 1562 

 

Koor: herhaling antifoon 
 

-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. 
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       G:      A  –   men.  
-gemeente gaat staan- 

LOFLIED: LB 871 

Tekst:     Isaac Watts, bij Psalm 72,5-19 – ‘Jesus shall reign where’er the sun’ 

Melodie: Psalmodia Evangelica 1780 

 

-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: Jesaja 29,17-24 

 

LIED: Psalm 43: 1, 3 en 4 

Tekst:     Ad den Besten en Jan Wit 

 

TWEEDE SCHRIFTLEZING: Lukas 13,10-21 

 

KOOR: 

We plant a grain of mustard seed                         Thomas Ravenscroft (1588-1635) 

 

We plant a grain of mustard seed, and in our faith we find  

the proof of God is love, indeed, which blossoms from its kind. 

 

Our actions, more than words, define how love’s example feeds a greater love,  

for love divine bursts forth from smallest seeds. 

 

When stooped to lend a helping hand, we find a touch that heals,  

for love invested will expend to bear the fruit love yields. 

 

Make love our purpose, love our aim, for love endures all things,  

and choosing love our lives will claim the peace forgiveness brings. 
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PREEK 

 

LIED: LB 816 

Tekst:     René van Loenen 

Melodie: Niek Hermanides 

 

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: NL29 INGB 0000 0585 71 

 De diaconale collecte (groene zak) is voor het Oecumenisch Aandachtscentrum. Het 

Aandachtscentrum is een open huis, in het hartje van Den Haag waar men vrijblijvend 

kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander delen. 

Iedereen is welkom, wordt met respect benaderd, kan hier even op adem komen en een 

luisterend oor vinden.  

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 
 
TIJDENS DE COLLECTE ZINGT HET KOOR: 
 
Wirf dein Anliegen auf den Herrn                 Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)          
 

Wirf dein Anliegen auf den Herrn , der wird dich versorgen 

und wird den Gerechten  nicht ewiglich in Unruhe lassen.  

Denn seine Gnade reicht,  so weit der Himmel ist,  

und keiner wird zu Schanden, der seiner harret.                                      

 

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

 

SLOTLIED (staande gezongen): LB 315: 1 en 2 
Tekst:      Fedde Schurer 

Melodie: Johannes Gijsbertus Bastiaans – ‘Straks groeten w’onze moederstranden’ 

 

ZEGEN 
 

         G:             A-        -          -            -         men. 
 

ORGELSPEL  

AGENDA: 

maandag 18 februari 

 

dinsdag 19 februari 

 

 

woensdag 20 februari 

 

 

 

 

zaterdag 23 februari 

 

 

zondag 24 februari 

20.00 u 

 

10.00 u 

 

 

12.45 u 

 

18.00 u 

20.15 u 

 

16.00 

 

 

10.30 u 

 

Literatuurkring 

 

Lezing & Lunch: Gea de Groot: De Heilige Berg 

Athos 

 

Pauzeconcert door Carlos À.Nicloas Alonso, cello 

en Carlos Leal Cardin, cello 

Open tafel 

‘ABC van de christelijke traditie’ 

 

‘Bach binnenstebuiten’: workshop door Govert 

Jan Bach (zie toelichting) 

 

ds. Carel.ter Linden, dienst met cantate BWV 22 

‘Jesus nam zu sich die Zwõlfe’ 

 

 

Bach Binnenstebuiten, 23 februari, met Govert Jan Bach 
De Stichting Cantatediensten Kloosterkerk organiseert een aantal workshops over de 
cantates van J.S. Bach. Zaterdag 23 februari 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. Vervolgens spreekt Govert Jan Bach over cantate BWV 22, 
een scharniermoment in J.S. Bach’s biografie. 
Toegang € 10,--. 
 

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. 

 

 


