ZONDAG 2 FEBRUARI 2020
-4e zondag na EpifanieVoorganger: ds Aafke Zaal uit Hemmen
Ouderling: André Meijster
Zondagskind: Rogier
Organist: Geerten van de Wetering

Bij de kinderdiensten
In de periode tot aan de 40 dagen tijd vertellen we verhalen over de werken van Jezus.
In de jongste groep een nieuw Godly Play verhaal over Zacheus. Zacheus is een kleine
man. Hij wil Jezus wel zien, maar zelf niet gezien worden. Daarom verstopt hij zich in
een boom. Zal hij Jezus te zien krijgen?
De jongste groep blijft tot het einde van de kerkdienst in de Godly Play ruimte. Na
afloop van de kerkdienst kunt u uw kind daar weer ophalen.
De oudste kinderen horen ook het verhaal over Zacheus en zijn bijzondere ontmoeting
met Jezus.
De oudste groep komt wel terug in de kerk.

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.

-3ORGELSPEL - verstilling-

BEGROETING
STILTE
-de kaarsen worden aangestokenBEMOEDIGING
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 staanINTROÏTUS: LB 25a
-gemeente knielt of gaat zittenGEBED 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 staanLOFLIED: LB 527
- gemeente gaat zitten, de kinderen verlaten de dienst en gaan naar hun eigen ruimtenGEBEDSGROET:
V: De Heer zij met U
G: Ook met u zij de Heer
GEBED
V. …. door Jezus Christus onze Heer
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G:

A

-

-

men.

SCHRIFTLEZING: 1 Koningen 21
LIED: LB 283: 1, 2 en 4
PREEK
LIED: LB 760: 1, 3 en 6
GEBEDSINTENTIES
VOORBEDEN- 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 maatjesproject Over de Drempel’ in
Den Haag. Door inzet van vrijwilligers ondersteunen zij vereenzaamde mensen in
ernstig vervuilde woningen. Dit helpt hen om hun leefsituatie te verbeteren.
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14
• De deurcollecte (paarse zak) is voor Kerk in Actie. Hulp voor mensen zonder
papieren. 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.

OPDRACHT VAN DE GAVEN

-5-de kinderen komen terug in de kerk, de gemeente blijft zitten tot zij bij hun ouders zijnSLOTLIED (staande gezongen) LB 213: 1, 3 en 5
ZEGEN

ORGELSPEL
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
woensdag 5 februari
donderdag 6 februari
vrijdag 7 februari
zondag 9 februari

10.15 u
12.45 u
20.15 u
20.15 u
19.30 u
10.00 u
17.00 u

Ochtendbijbelgroep
Pauzeconcert: Serena Jansen (zang) & Carla Bos (harp)
ABC cursus
‘Gewoon Bijbellezen’ ( zie toelichting)
Sirkelslag Young
ds.Netty de Jong- Dorland, Utrecht
Dienst van Schrift en Tafel m.m.v. het Kloosterkerkkoor o.l.v.
Daniël Rouwkema
Evensong m.m.v. Canticum Hagha o.l.v. Daniël Rouwkema,
Geerten van deWetering, orgel. Liturg: Rienk Lanooy

'De ware Jozef' – cursus 'Gewoon bijbellezen' over Jozef en zijn broers
In je eentje in de Bijbel lezen valt niet altijd mee. Je hebt uitleg nodig en gesprek met anderen
om de tekst tot je te kunnen laten spreken. Dat is wat de Kloosterkerk biedt in de jaarlijkse
cursus ‘Gewoon Bijbellezen!’. De ervaring leert: Wie het soms zo vreemde vocabulaire van
de Bijbel begint te verstaan, gaat zich dieper verbonden voelen met zijn wortels, de
christelijke traditie die onze cultuur draagt. Dit jaar gaat er gelezen worden uit het laatste
gedeelte van het boek Genesis waarin de bekende figuur van Jozef de hoofdrol speelt. De
verhalen van de zoon van Jakob en Rachel en zijn broers verbinden de geschiedenis van de
aartsvaders en -moeders met de uittocht uit Egypte en geven een antwoord op de vraag: ‘Hoe
kwam Israël eigenlijk in Egypte terecht?’ Het verhaal heeft t.o.v. de andere gedeeltes uit
Genesis een heel eigen kleur en zijn oorsprong wordt wel toegeschreven aan de
wijsheidstraditie van Israël, zoals die van het boek Spreuken. Vóór alles is het gewoon goed
geschreven literatuur waarin de God van Israël op de achtergrond een leidende rol speelt.
Op 6 en 13 februari om 20.15u in de crypt van de Kloosterkerk

-6Vrijwilligersmarkt op 16 februari!
Altijd al willen weten wat er op het kerkelijk bureau gebeurt of hoe de liturgie gemaakt
wordt?
Zondag 16 februari na de dienst staan diverse commissies in de wandelruimte om te vertellen
wat zij doen.
Als u geïnteresseerd ben kunt u zich ook aanmelden als vrijwilliger. Diverse commissies zijn
op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor de Kloosterkerk. Dat kan voor kleine
klusjes of grote taken. Er is genoeg te doen.
Lezing en Lunch: dinsdag 18 februari 10.00 uur: ds Rienk Lanooy: “Oud en der dagen zat”Gedachten bij een voltooid leven.

Het huwelijk van woorden en noten : over de (on)mogelijkheden van een vertaling
De Stichting Cantatediensten Kloosterkerk nodigt u van harte uit tot het bijwonen van een
workshop in het kader van 'Bach binnenstebuiten'.
Hoeveel mensen gaan er niet naar uitvoeringen van Bachwerken louter voor de muziek?
Voor velen zijn de woorden een bijvoegsel geworden, waar je niet te nauw naar luistert. Wie
Bach’s teksten toch wil begrijpen, moet een dubbele vertaalslag maken: in de taal én in de
tijd!Toch waren het de teksten die ooit de noten opriepen! Zijn de woorden dan nodig om de
muziek ten volle te verstaan? Er zijn verschillende pogingen gedaan om Bach’s muziek
dichterbij te brengen met een vertaling. Met succes? Niet alleen de rol van de tekst van
cantate 18 ‘Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt’, maar ook deze algemenere
vragen zullen worden belicht. Met voorbeelden ook van diverse vertalingen, zoals de
geruchtmakende van Jan Rot.
Spreker is Sytze de Vries, theoloog, predikant, lieddichter en tekstschrijver. Sinds 2005
werkt hij zelfstandig als dichter en schrijver, in de Werkplaats De Vertaalslag. Hij geeft
lezingen, zangavonden en cursussen op het snijvlak van Bijbelse theologie, kerklied en
liturgiek. Hij publiceerde diverse bundels met liturgische teksten en liederen, waaronder de
bundels ‘Het liefste lied van overzee’ , vertalingen van bekende Engelse hymns.
zaterdag 22 februari 2020, 16.00 - 18.30 uur.
Met medewerking van Residentie Bachkoor en Residentie Bachorkest o.l.v. Jos Vermunt.
Kloosterkerk, ingang kosterij.
Toegang € 10,-- incl. consumpties

