
 
 
 
 

ZONDAG 6 DECEMBER 2020  
-2e Advent “Populus Sion” (Volk van Sion – Jes. 30,19) - 
Voorganger: ds. Rienk Lanooy 

Ouderling: Gilbert Laurens 
Organist: Geerten van de Wetering 

Zondagskind: Julia 
Kloosterkerk–ensemble o.l.v. Daniël Rouwkema 

 
 
Bij de dienst: 
Vier vrouwen kent de oorkonde van de verwekking van Jezus in het eerste hoofdstuk 
van Matteüs. Het zijn Tamar, Rachab, Ruth en Batseba, Wat hen verbindt is dat het 
geen doorsnee-vrouwen zijn: ze hebben een eigen verhaal, er is iets over hen te 
vertellen wat weer terug te vinden is in hun verre nakomeling, Jezus Messias. Wij 
zouden zeggen: er is iets van hun DNA in hem te vinden. Vandaag gaat het over de 
tweede in de reeks: Rachab, vrouw uit Jericho, herbergierster, die niet kieskeurig is in 
wie ze in haar huis ontvangt, maar wel een duidelijke voorkeur heeft voor de 
bevrijdende kracht van de Eeuwige en daarnaar handelt. 
 
 
 
 
Bij de kinderdiensten: 
Wat lijk je toch veel op je moeder/je oma/ je oudtante! Heeft iemand dat wel eens tegen 
jou gezegd? Jezus heeft bijzondere vrouwen in de familie: Tamar, Rachab, Ruth, 
Batseba en natuurlijk zijn moeder Maria. In de adventstijd klinken hun verhalen. We 
bouwen samen een heuse stamboom waarin we hun gezichten herkennen. Zo begrijpen 
we met Kerst nog beter waar Jezus eigenlijk vandaan komt. Misschien herkennen we in 
hem wel wat trekjes van zijn voormoeders.  
Ken jij ook iemand bij wie je altijd kunt aankloppen als je in de problemen zit, en die 
dan altijd raad weet? Zo iemand is Rachab. Zij woont helemaal op het randje van de 
stad – een perfecte plek om mensen binnen te laten én als het nodig is te helpen 
ontsnappen. Het wordt deze week een spannend verhaal over een dappere vrouw! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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- 
Nun komm, der Heiden Heiland (BWV 659)                               J.S. Bach 
uit: Leipziger Orgelchoräle                                                           (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: LB 433 
Tekst:      Martin Luther – ‘Nun komm, der Heiden Heiland’ 
Melodie: Erfurt 1524 
 
Koor Antifoon: Uw God ziet uit naar het uur dat Hij u in de armen sluit. 
 
 
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 blijft zitten - 
LIED OM ONTFERMING: LB 453: 1, 2 en 4 
Tekst:     Tom Naastepad 
Melodie: Frits Mehrtens 
 

- de kinderen komen naar voren- 
 
GESPREK MET DE KINDEREN 
 

- de kinderen verlaten de dienst en gaan naar hum eigen ruimten- 
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GEBEDSGROET 
V: De Heer zij met u 
G: Ook met u zij de Heer 
 
GEBED 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 
G: Amen 
 
 
SCHRIFTLEZINGEN: Uit: Jozua 2 en Matteüs 1,1-6 
 
 
LIED: LB 452: 1 en 3 
Tekst:     Tom Naastepad 
Melodie: 16e eeuw/Scheidt’s Tabulatur-Buch 1650 – ‘Von Gott will ich nicht lassen’ 
 
 
 
 
PREEK 
 
 
ORGELSPEL: 
Nun komm, der Heiden Heiland (BWV 660)                               J.S. Bach 
uit: Leipziger Orgelchoräle                                        
 
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 (groene zak) is voor Kloosterkerk Wereldwijd en dient ter 
ondersteuning in de kosten van het onderwijs aan een drietal kansarme jongeren in 
Suriname. 
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk Wereldwijd: NL37 INGB 0000 1951 00 
 
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 435: 1 en 3 
Tekst:      Georg Weissel – ‘Macht hoch die Tür, die Tor macht weit’ 
Melodie:  Halle 1704 
 
 
 
ZEGEN 
 
G: Amen 

-gemeente gaat zitten- 
 

ORGELSPEL: 
Nun komm, der Heiden Heiland (BWV 661)                               J.S. Bach 
uit: Leipziger Orgelchoräle                                                              
 
-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. Wilt u een gesprek met de 
voorganger van vandaag naar aanleiding van de dienst, dan kunt u hem bellen of een 
e-mail sturen: 070-3244779  e-mail: lanooy@kloosterkerk.nl 
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AGENDA 
 
zondag 6 december 
 
 
 
 
 
 
 
donderdag 10 december 
 
 
  
 
zondag 13 december  
 
 
 
 
 
 
 
 
zondag 20 december 
 

 
17.00 u 
 
 
 
 
 
 
 
20.15 u 
 
 
 
 
10.00 u 
 
 
 
 
17.00 u en 19.00 u 
 
 
 
17.00 u 
 

 
Lessons & Carols voor de 
Adventstijd m.m.v.Daniël Rouwkema 
en een ensemble van zangers’ 
Liturg ds. Marja Flipse. Organist: 
Iddo van der Giessen 
aanmelden tot zaterdag 12.00 u via 
kerk.bureau@kloosterkerk.nl  
 
Het mysterie van de mens: voorbij 
Harari - voor(al voor) Young 
Professionals en studenten 
(zie toelichting) 
 
ds. Marja Flipse 
Kerkomroep (www.kerkomroep.nl) 
en YouTube kanaal van de 
Kloosterkerk) 
 
Concert met RO Brass & Geerten van 
de Wetering (orgel) - nadere info 
hieronder 
 
Kinderkerstfeest 

 
Kerst met RO Brass & Geerten van de Wetering (orgel)   
Zondag 13 december vindt er een concert plaats met muziek voor advent en kerst, 
uitgevoerd door koperblazers van het Residentie Orkest (RO Brass) en organist 
Geerten van de Wetering. Op het programma staat muziek van o.a. Bach, Gabrieli, 
Monnikendam en bekende kerstliederen.  
Het programma wordt tweemaal uitgevoerd, om 17.00 uur en 19.00 uur. Bij beide 
uitvoeringen is plaats voor 30 personen. Reserveren van een plaats kan 
via www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl. Aanmelden kan tot zaterdag 12  december 
12.00 uur. 
Daar is ook de link naar de livestream te vinden.  
 
 
 

Podcasts voor Advent en Kerstmis 
In deze adventsperiode maken Marja Flipse, Rienk Lanooy, Geerten van de Wetering 
en Daniël Rouwkema voor iedere adventsweek en voor kerstmis vijf podcasts bij 
meer of minder bekende advents- en kerstliederen. Ze zijn te vinden op de website 
van de Kloosterkerk onder 'Diensten' - de eerste via deze 
link: www.kloosterkerk.nl/kerkdiensten/podcast-voor-de-eerste-adventsweek/ 
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Aanmelden voor de diensten. 

 
U kunt zich uiterlijk vrijdag tot 17.00  uur aanmelden via 
reserveren@kloosterkerk.nl.  
Vermeldt u alstublieft duidelijk “aanmelding voor dd/mm/2020 ”, met de datum van 
de zondag waarom het gaat.  
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. 
 
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 
 
 



- 8 - 
 

MONNIKENWERK IN DE 20STE EEUW 
 
De term monnikenwerk roept allerlei associaties op en de 15de en 16de eeuw zijn de 
tijden geweest waarin op de plek van de Kloosterkerk ook letterlijk monnikenwerk 
werd verricht door de Orde der Predikheeren (Dominicanen).  In de periode van 
advent en kerst zijn in de kerk een viertal prachtige voorbeelden te zien van 
monnikenwerk in de 20ste eeuw, die door hun schittering licht in de kerk brengen in 
deze toch donkere tijden. 
Het betreft het werk van Carel Blotkamp (1945). Hij is bekend als vooraanstaand 
kunstcriticus, schrijver en emeritus hoogleraar moderne kunst aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam. Maar daarnaast is hij ook vooral beeldend kunstenaar en 
werkt hij al twintig jaar met materialen die bij het horen ervan de associatie kunnen 
oproepen van ‘geen kunst, maar kitsch’, nl. pailletten. Hij bouwt zijn werken –klein 
en groot- op uit duizenden kleurige pailletten en het vereist monnikenwerk om al die 
kleine glimmertjes één voor één, heel zorgvuldig rij voor rij op een ondergrond te 
bevestigen. De onderwerpen zijn heel divers, soms zijn het tekstwerken, gebaseerd op 
uitspraken van kunstenaars of dichtregels, maar ook op het oog meer abstracte 
patronen, die bij nadere beschouwing wel een verwijzing hebben. De kunstcommissie 
heeft een kleine selectie gemaakt met werken die vooral verwijzen naar de natuur. 
 
De kunstenaar zegt hier zelf over: ‘In mijn werk refereer ik aan bestaande 
kunstwerken, meestal via reproducties, maar ook aan de aura van het kunstwerk, aan 
opvattingen en gevoelens over kunst die bij kunstenaar en publiek leven. Naast 
beelden verwerk ik theorieën, uitspraken, cliché’s over kunst en kunstenaarschap, de 
hele wolk van woorden waarmee wij kunst omgeven. Ik zie mijn werk zelf als een 
soort mini-essays in beeldende vorm. En ja, onvermijdelijk is er ook een 
autobiografisch aspect in mijn omgang met bestaande beelden en woorden, al is het 
alleen al door de selectie.’ 
 
De kunstcommissie wenst iedereen een mooie en stralende tijd van Advent, waaraan 
de pailletten aan de witte muur hopelijk een kleine bijdrage kunnen leveren. 
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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 te vinden via het YouTubekanaal van de 
Kloosterkerk. 
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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
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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 
 
 
 

 


