
 

 

ZONDAG 22 NOVEMBER 2020 
-3e zondag van de voleinding- 

Voorganger: ds. Alex van Ligten 
Ouderling: Yna Visser 

Organist: Daniël Rouwkema 
Zondagskind: Saphira 

Kloosterkerk–ensemble o.l.v. Daniël Rouwkema 
 
Bij de dienst:  
Voor deze Zondag, de laatste van het kerkelijk jaar, staan er op alle kerkelijke roosters 
teksten die vol zijn van het laatst der tijden, of zoals boven onze schriftlezing staat: 
‘Het oordeel van de Zoon des mensen’.  
Voor wie hoopt dat daar een preek bij komt vol dreiging met hel en verdoemenis: 
helaas. Voor alle anderen: dat gaat gelukkig meevallen. We zullen hopelijk in alles 
wat gezongen en gesproken wordt, ervaren dat het werkelijk vrolijk is wat over God 
geschreven staat, passend bij het lied na de lezingen. 

Alex van Ligten. 
Bij de kinderdiensten: 
Het is een rare tijd voor iedereen zo met corona en alles wat wel en niet kan en mag. 
Gelukkig mogen de kinderen wel naar school, maar andere dingen zijn er niet of gaan 
heel anders. Misschien maak je je daar een beetje zorgen over. In de Bijbel staat ook 
iets over 'zorgen hebben', of juist 'geen zorgen' hebben. We kunnen daar nog een 
heleboel van leren. 
 
Dit is de laatste zondag voor de adventsperiode. In de adventsperiode gaan we zoals 
gebruikelijk met de kinderen een kunstwerk maken, dat doen we in de kerk en kunnen 
we ook thuis doen. Wees de komende weken welkom om mee te werken aan het 
Adventskunstwerk! 
 
Bij de muziek:  
Bach componeerde cantate ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’ (BWV 140) voor de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar. 
Bach bewerkte zelf een aria uit deze cantate voor orgel. 
Het eerste deel uit Sonate 1 opent met dezelfde drieklank (en toonsoort) als de melodie 
van het eerder genoemde koraal, toeval? 
Wachet auf, ruft uns die Stimme 
Der Wächter sehr hoch auf der Zinne 
Wach auf, du Stadt Jerusalem  
 
Tijdens de dienst mag er door de gemeente helaas niet gezongen worden. 
Wilt u zo vriendelijk zijn het geluid van  uw mobiele telefoon uit te zetten. 
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ORGELSPEL-verstilling- 
deel I uit Sonate 1 BWV 525   Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
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: Psalm 97: 1 en 3 
Tekst: Ad den Besten 
Melodie: Genève 1562 
Zetting: Daniël Rouwkema 
Antifoon: 
Verheug u, rechtvaardigen, in de Heer, en breng hulde aan zijn heilige naam.  
(Psalm 97:12) 
 
 
  

Herhaling antifoon 
 

-gemeente knielt of gaat zitten- 
 
GEBED OM ONTFERMING 
Na het "….zo bidden wij U"  van de voorganger antwoordt de gemeente met: 
Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U 
 
V.:  God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding, 
door Jezus Christus, onze Heer. 
G.: Amen 

- gemeente gaat staan - 
LOFLIED: Psalm 97: 6 
 

 - gemeente gaat zitten, de kinderen 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: Amen 
 
SCHRIFTLEZING: Jesaja 2:1-5 
1 Het woord dat Jesaja zag 
over Juda en Jeruzalem: 
2 Geschieden zal het op de grote dag: 
de berg met het huis van HEM, GOD MET ONS, 
staat stevig op een hoge top, 
boven alle heuvels uit. 
Alle volken stromen toe, 
3 velen gaan op weg, ze zeggen: 
Laat ons opgaan, op ZIJN berg, 
naar het huis van Jacobs God, 
opdat Hij ons zijn wegen wijst, 
opdat wij zijn paden gaan. 
Want van Sion uit wordt de weg gewezen, 
het woord van HEM, GOD MET ONS, komt uit Jeruzalem. 
4 Richten zal hij de volken, 
rechtspreken over allen: 
zwaarden smeden zij om tot ploegscharen, 
speren tot snoeimessen. 
Geen zwaarden meer van volk tegen volk, 
niet langer nog leren zij oorlog. 
5 Huis van Jacob, laat ons nu gaan, 
laat ons wandelen in het licht van de ENE AANWEZIGE GOD. 
 
LIED: LB 762: 1, 4 en 5 
Tekst: Willem Barnard, bij Jesaja 25,6-8 
Melodie: Toon Hagen 
Zetting: Daniël Rouwkema 
 
 
 
 
 
 
 
SCHRIFTLEZING: Mattheüs 25:31-46 
31 Wanneer de mensenzoon komt in zijn glorie, 
en alle engelen met hem, 
zal hij gezeten zijn op de troon van zijn glorie. 
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32 En voor zijn aangezicht  
zullen alle volkeren bijeengebracht worden 
en hij zal ze van elkaar afscheiden, 
zoals de herder de schapen afscheidt van de bokken, 
33 en de schapen aan zijn rechterzijde zet 
en de bokjes aan de linkerkant. 
34 Dan zal de koning zeggen tot die rechts van hem: 
Kom hier, gezegenden van mijn Vader, 
jullie erfgenamen van het koninkrijk 
dat je toebedeeld is van de grondlegging van de wereld af. 
35 Want ik leed honger en jullie hebben mij te eten gegeven, 
ik had dorst en jullie hebben mij laten drinken, 
een vreemdeling was ik en jullie hebben mij opgenomen, 
36 naakt en jullie hebben mij kleding omgedaan, 
ik was ziek en jullie hebben naar mij omgezien, 
in gevangenschap was ik en jullie zijn naar mij toe gekomen. 
37 Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: 
Heer, wanneer hebben wij u zien hongeren 
en hebben wij u gevoed, 
of dorstig en hebben u laten drinken? 
38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien  
en u bij ons opgenomen, 
of naakt en hebben wij u gekleed? 
39 Wanneer hebben wij u ziek gezien of in gevangenschap 
en zijn we naar u toe gekomen? 
40 Dan antwoordt de koning hun en zegt: 
Waarlijk, ik zeg jullie: 
voor zover jullie dit gedaan hebben  
aan een van mijn naaste verwanten,  
aan hen die er het slechtst aan toe zijn, 
hebben jullie het aan mij gedaan. 
 
41 Dan spreekt hij ook tot die aan de linkerkant: 
Gaan jullie weg van mij, ongezegenden, 
naar het altijd brandende vuur dat is bereid 
voor de tegenstrever en zijn helpers. 
42 Want toen ik honger had, hebben jullie mij niets te eten gegeven, 
toen ik dorst had, niets te drinken, 
43 een vreemdeling was ik en niet hebben jullie mij opgenomen, 
naakt en niet hebben jullie me gekleed, 
ziek en gevangen zonder dat jullie naar mij hebben omgezien. 
44 Dan zullen ook zij antwoorden: 
Heer, wanneer hebben wij u gezien, 
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hongerig of dorstig of vreemd of naakt 
of ziek of gevangen 
en zijn we u niet dienstbaar geweest? 
45 Dan antwoordt hij hun en zegt: 
Waarlijk, ik zeg jullie, voor zover jullie dit niet gedaan hebben 
aan een van dezen, die er het slechtst aan toe zijn, 
hebben jullie het niet aan mij gedaan.  
46 En zij zullen weg gaan in voortdurende schaamte, 
en de anderen, de rechtvaardigen,  
zullen hun weg gaan aan Gods hand, een leven lang. 
 
 
LIED: LB 324 
Tekst: Huub Oosterhuis 
Melodie: Antoine Oomen 
 
 
PREEK 
 
 
ORGELSPEL: 
'Wachet auf, ruft ins die Stimme' (Schübler Choräle) BWV 645  J.S. Bach. 
 
 
 
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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AANKONDIGING  VAN DE COLLECTES 
U kunt uw gaven voor onderstaande doelen in de kerk of thuis digitaal geven; in de 
kerk kan dat ook contant bij de uitgang. 
 
1e collecte (Rode schaal) 
Deze dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst.  
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
2e collecte (Groene schaal) 
De diaconale collecte is voor Jarige Job. De armste gezinnen in Den Haag kunnen de 
verjaardagen van hun kinderen eigenlijk niet vieren omdat er gewoon te weinig geld 
is. Maar de kinderen kunnen worden verrast met een Verjaardagsbox waar alles in zit 
om een echte verjaardag te vieren (traktaties, slingers, een mooi cadeau enz.). De 
distributie vindt plaats via de Voedselbank. De kinderen zelf weten niet van het 
bestaan van Jarige Job af.  
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 
3e collecte (Paarse schaal) 
Deze dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument 
Kloosterkerk . Rekening Kloosterkerk:  NL29 INGB 0000 0585 71 
 

-de kinderen komen terug in de kerk, gemeente gaat staan- 
 
SLOTLIED: LB 362 
Tekst: Huub Oosterhuis 
Melodie: Bernard Huijbers – ‘Een smekeling, zo kom ik tot uw troon’ 
Zetting: Daniël Rouwkema 
 
 
ZEGEN 
 
 
G. Amen 

-gemeente gaat zitten- 
ORGELSPEL: 
Tuba Tune      Norman Cocker (1889-1953) 
 
-gemeente verlaat de kerk op aanwijzingen van de ambtsdragers- 
 
 
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 / bekijken en desgewenst downloaden via het YouTube kanaal 
Stichting Kloosterkerk en via www.kerkomroep.nl.  
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Digitale collecte m.b.v. QR-code: 
U kunt de QR-code alleen gebruiken als u een ING rekening heeft. Scan de QR-code 
van uw keuze met uw ING bankieren app. De QR- code verdeelt u gave automatisch 
als volgt 
o QR-code 1: 60% pastoraat en eredienst/40% Onderhoud van de Kloosterkerk 
o QR-code 2: 30% pastoraat en eredienst/50% diaconie/20% onderhoud van de 
Kloosterkerk 
Heeft u geen ING-rekening verzoeken wij u gebruik te maken van een 
bankoverschrijving. 

QR code 1 QR code 2
 

 
 
 
 
 
Aanmelden voor de diensten. 
  
U kunt zich uiterlijk vrijdag tot 17.00  uur aanmelden via reserveren@kloosterkerk.nl.  
Noteert u daarbij a.u.b. de namen van degenen die aanwezig zullen zijn. Mochten er 
kinderen/jongeren komen, wilt u dan ook hun leeftijd noteren zodat de leiding 
kinderdienst en crèchemedewerkers er rekening mee kunnen houden?  
   
Mocht mail niet mogelijk zijn, dan kunt u woensdag tussen 10 en 12 uur bellen naar 
het Kerkelijk Bureau (070 – 3461576).  
Op basis van loting wordt bepaald welke 30 mensen naar de kerk kunnen komen. 
Iedereen ontvangt uiterlijk op zaterdag bericht. De mensen die mogen komen èn de 
mensen voor wie helaas geen plaats is. 
Volgende week moet u opnieuw reserveren en doet u weer mee met de loting. 
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AGENDA 
donderdag 26 november 
(onder voorbehoud) 
 
 
zondag 29 november 
 

20.15 u 
 
 
 
10.30 u. 
 

Het mysterie van de mens: voorbij Harari - 
voor(al voor) Young Professionals en studenten. 
(zie toelichting) 
 
ds. Pieter Lootsma,  dienst met cantate ‘Jauchzet 
Gott in allen Landen’ BWV 51 van J.S. Bach. 
Kerkomroep (www.kerkomroep.nl) en YouTube 
kanaal van de Kloosterkerk 

 
 
 
 
Het mysterie van de mens: voorbij Harari – – voor(al voor) Young Professionals 
en studenten 
Wie of wat is de mens eigenlijk? Wie de boeken van Yuval Noah Harari of Dick 
Swaab leest, leeft in de veronderstelling dat de mens in haar/zijn huidige vorm 
binnenkort misschien niet eens meer bestaat, omdat we regelmatig worden ‘ge-
update’, of omdat onze genen zo zijn aangepast dat wij niet meer ziek worden, of 
slechts heel langzaam oud. 
Toch is het de vraag of we uit het werk van Swaab of Harari wel een goed beeld 
krijgen van wie de mens is. Dat we het menselijk gen-profiel steeds beter kunnen 
ontcijferen staat vast, maar wat is daarmee gewonnen? In hun speurtocht naar het 
wezen van de mens hebben diverse grote denkers het over een heel andere boeg 
gegooid. 
Tijdens vier bijeenkomsten gaat dr. Rico Sneller in op het onbewuste, het 
droomleven, de creativiteit en de bezieldheid van de mens. Ook zal het gaan over de 
dialogische spanning waarin elk mens staat, een spanning tot iets of iemand anders. 
Wie met al deze aspecten kennis maakt, krijgt niet alleen een ander invalshoek dan 
het materialistische mensbeeld dat Swaab of Harari impliciet uitdragen. Hij/zij 
beschikt ook over mogelijke criteria om na te denken over voorgenomen mens-
verbeterende technieken binnen de wetenschap. 
De bijeenkomsten worden begeleid door Dr. Rico Sneller en zijn goed te volgen voor 
wie zich enige denkinspanning wil getroosten. Er is ruimschoots gelegenheid voor 
het stellen van vragen. 
Wanneer: Kloosterkerk, donderdag 19, 26 november, 3 en 10 december 20.15 uur in 
de kerkruimte, zodat er genoeg afstand kan worden gehouden. Nu er veel uitvalt aan 
activiteiten en samenkomsten stellen we deze bijeenkomsten open voor een breed 
publiek, met voorrang voor studenten en young professionals.  
Het is wel nodig dat je je aanmeldt en bij 30 mensen is het vol. Aanmelden bij 
lanooy@kloosterkerk of flipse@kloosterkerk.nl 
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De digitale Adventskalender 2020 voor de Kloosterkerk 

 
We hebben een digitale Adventskalender gemaakt met kinderen en leiding van de 
Kloosterkerk, de Marcuskerk en de Kinderwinkel. 
 
Deze kalender is bedoeld voor kinderen van ongeveer 5 jaar tot 88 jaar en ouder. De 
beide predikanten van de Kloosterkerk: ds. Rienk Lanooy en ds. Marja Flipse doen 
ook mee. Zij vertellen elke zaterdag over één van de stammoeders van Jezus. zoals 
die genoemd worden in Mattheüs 1. Elke dag is er iets nieuws te ontdekken, met een 
paar vaste onderdelen: op zaterdag leggen de dominees uit waarom de stammoeder 
waar de volgende dag over wordt gepreekt, zo belangrijk is. Op zondag wordt de 
adventskaars voor die week aangestoken en zingen 4 meisjes, samen met 2 jongens 
van het Haags Matrozenkoor onder muzikale begeleiding van onze organist, Geerten 
van de Wetering een kaarsenlied met elke week een nieuw aspect van Advent. Een 
van de meisjes vertelde dat ze het zo fijn vindt om mee te zingen en op zo’n manier 
iets voor een ander te kunnen doen, dat ze er een partijtje voor heeft afgezegd, en zo 
waren er meer kinderen die iets uit hun ‘agenda’s’ afzegden. Een reden temeer voor u 
en voor jou om misschien op een vast moment van de dag samen met het gezin of 
alleen, op laptop, tablet of een ander medium, mee te reizen op weg naar Bethlehem. 
Zij gaan jullie voor. 
 
De Adventskalender is vanaf 28 november ’20 te vinden via de website van de 
Kloosterkerk. 
 
mede namens alle medewerkenden een vriendelijke groet, 
 
Yna Visser, ouderling Open kerk. 
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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 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 
 
 
 

 


