
 
 
 

 
ZONDAG 9 FEBRUARI 2020 

-Septuagesima- 
Dienst van Schrift en Tafel 

Voorganger: Ds. Netty de Jong-Dorland, Utrecht 
Ouderling: Gilbert Laurens 

Diaken: Hans Steenbrink  
Organist: Geerten van de Wetering 

Zondagskind: Julia 
Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de kinderdiensten: 
In de periode tot aan de 40 dagen tijd vertellen we verhalen over de werken van Jezus.  
Vandaag zoekt Jezus de mensen op en vraagt ze: Volg mij! Wat zou jij doen als je in 
de schoenen stond van die vissers die gevraagd wordt alles achter zich te laten en 
Jezus te volgen?   
Voor de oudste kinderen is dit een nieuw Godly Play verhaal.   
De jongste kinderen horen ook een verhaal over de volgers van Jezus. De kinderen 
komen terug in de kerk om het avondmaal te vieren. 
 
 
 
 
 
 
 
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- 
Echo fantasia in a                                        J.P. Sweelinck 
                                                                     (1562 - 1621) 
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 
Koor antifoon: 
Wees ons genadig, schenk ons uw zegen, God, laat uw aanschijn over ons lichten. 
 
INTROÏTUS: Psalm 67 
 
Koor: herhaling antifoon 
 

-gemeente 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 305 
 
-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.  
 
SCHRIFTLEZING: Matteüs 5: 13-16 
 
LIED: LB 848  
 
 
PREEK 
 
AVONDMAALSLIED: LB 389 
 
 
 
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 Budgetmaatjes 070. Zij ondersteunen 
inwoners van Den Haag die om welke reden ook in de schulden zijn geraakt en daar 
uit willen komen. De wil om de schulden aan te pakken is daarbij belangrijker dan de 
aanleiding van de schulden.  
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 
 
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 
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       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 
Tijdens het tafelgebed zingen we LB 404b 
 
VERVOLG 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 brood en wijn te ontvangen. Als zij hun plaatsen met brood en wijn hebben 
ingenomen, wordt iedereen uitgenodigd. 
 
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. 
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TIJDENS DE COMMUNIE ZINGT HET KOOR: 
Agnus Dei                                                                  Healey Willan (1880-1968) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 
Jesu dulcis memoria                                                          T.L.de Victoria  (1548-1611) 
Jesu, dulcis memoria, dans vera cordi gaudia: 
sed super mel et omnia, ejus dulcis praesentia. 
O jezus, uw gedachtenis vervult het hart met lafenis, 
maar honingzoete zaligheid is pas uw tegenwoordigheid. 
 
ORGELSPEL TIJDENS DE COMMUNIE 
 
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 378 
 
 
ZEGEN 
 
 

  

  

    
         G:       A -      -        -          -      men.    
ORGELSPEL:  
Toccata in a                                        J.P. Sweelinck 
 
 
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 
 
 
zondag 9 februari 
 
 
 
donderdag 13 februari 
 
zondag 16 februari  
 
 
 

17.00 u 
 
 
 
20.15 u 
 
10.00 u 
 
 
 

Evensong m.m.v. Canticum Hagha o.l.v. 
Daniël Rouwkema, Geerten van deWetering, 
orgel. Liturg: Rienk Lanooy 
 
Gewoon bijbellezen ( zie toelichting) 
 
Ds Rienk Lanooy, doopdienst 
 
 
 

 
 

Vrijwilligersmarkt 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. 
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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 
 
 
 

'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 
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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 13 februari om 20.15u in de crypt van de Kloosterkerk 
 
 
 
 
 
 
 

De Kloosterkerk Creatief!! 
 
Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van onze Kloosterkerkgemeente en de 
Viering van de Open Monumentendagen zoeken wij enthousiast Kloosterkerk-
amateur -kunstenaars met de volgende uitdagende vraag: 
 
Schildert u graag? Maak een schilderij. 
Aquarelleert u ? Dit is uw kans. 
Tekent u met plezier? Zet onze kerk op papier. 
Fotografeert u enthousiast? Maak de mooiste foto. 
Etst u? Rembrandt ging u voor. 
Handig met naald en draad? Borduur dan nu ons kerkgebouw. 
Bedreven in patchwork? Maak met elkaar een wandkleed, 
Bent u dichter? Uw gedicht komt te hangen bij Cats. 
Componeert u? Maak Johann Sebastian Bach jaloers. 
Speel je graag met lego? Zet samen met andere kinderen de Kloosterkerk in elkaar. 
 
In het voorjaar zetten we de deur open voor iedereen, die wil komen werken aan zijn 
of haar werkstuk. Tijdens de Open Monumentendagen op zaterdag, 12 en zondag, 13 
september exposeren we de werkstukken. In de Nieuwsbrief van januari kunt u 
informatie vinden. 
 
Nu al vragen we om uw en jouw reactie. 
We willen graag weten wie van plan is om mee te werken. Stuur een mail naar 
johan2vandongen@hotmail.com 
 
 
 
 
 

 
Spreekt de sfeer in de Kloosterkerk u aan? 
 
Wilt u meer weten over diensten en activiteiten? 
 
Dan kunt u zich wenden tot de leden van de informatiecommissie, die 
voor en na de dienst aanwezig zijn bij de informatietafel in de 
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wandelruimte, of onderstaand formulier invullen en afgeven bij de 
informatietafel. 
 
De heer/mevrouw ………………………………………………………. 
 
adres                     …….…………………………………………………. 
        
postcode en woonplaats  ..………………………………………………. 
 
telefoon                .………………………………………………………. 
 
e-mail adres          ………………………………………………………. 
 

o wil graag lid worden van de Kloosterkerkgemeente 

o wil graag een gesprek hebben met een van de predikanten of      
contactpersonen uit de gemeente 

o wil zich graag abonneren op de Nieuwsbrief van de Kloosterkerk 
(digitale versie gratis, papieren versie € 32,50 per jaar)  
aanmelden via: leden@kloosterkerk.nl of 
kerk.bureau@kloosterkerk.nl 
 

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.  
Ook kunt u informatie vinden op onze website: www.kloosterkerk.nl 
 
 
 

 


