
 
 
 
 

ZONDAG 10 JANUARI 2021 
-1e na Epifanie- 

Voorganger: ds. Marja Flipse 
Ouderling: Yna Visser 

Organist: Geerten van de Wetering 
Kloosterkerk–ensemble o.l.v. Daniël Rouwkema 

 
 
 
 
 
Bij de dienst: 
De verhalen rond kerstmis vertellen ons wie Jezus is in de ogen van anderen: engelen, 
herders, familie, vreemden, wijzen, een koning. Jezus is twaalf jaar oud in het eerste 
ons overgeleverde verhaal waarin hij zelf de regie in handen neemt en laat zien waar hij 
voor staat. Hij is zich er dan al van bewust waar hij thuishoort: bij zijn Vader, die een 
onweerstaanbare aantrekkingskracht op hem heeft.   
Ook de profeet Jona weet wat er van hem verwacht wordt. Die boodschap heeft hij luid 
en duidelijk doorgekregen. Maar hij doet er alles aan om zijn roeping te ontlopen. Is dat 
eigenlijk wel een optie, wegrennen voor God - of kom je jezelf dan juist tegen? 
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ORGELSPEL-verstilling- 
Improvisatie Psalm 139 
 
 
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. 

 
      K:           die    he   -  mel   en     aar     -    de    ge -  maakt  heeft 

  

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. 
 

       K: en    niet laat   va  -     ren     de   wer-ken van  ijn   han -  den 
 
 
INTROÏTUS: LB 139: 1, 5 en 14 
Tekst:     Jan Willem Schulte Nordholt 
Melodie: Genève 1551 – Psalm 30 
Zetting: Daniël Rouwkema 
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5 Al nam ik voor mijn vlucht te baat 

de vleugelen van de dageraad, 
al woonde ik aan de verste zee, 
uw hand gaat altijd met mij mee. 
Waar ik de vleugels uit zou spreiden, 
Gij houdt mij vast, Gij blijft mij leiden. 

14 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op de weg ten leven. 

 
 
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. 
 

      K:      A  -   men 
 
 
 
LOFLIED: LB 282: 1 en 2 
Tekst:     Sytze de Vries 
Melodie: Christiaan Winter 
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2 Hier wordt uw woord van kracht, 

dat mij herschept en adem geeft, 
de ziel wil zijn  
van al wat leeft. 
Het fluistert in mijn oor 
hoe vurig Gij mij wacht. 

 
SCHRIFTLEZING: Jona 1 
 
LIED: LB 944: 1, 2 en 3 
Tekst:     Muus Jacobse 
Melodie: Genève 1551 – Psalm 132 
Zetting: Daniël Rouwkema 
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2 En wees niet toornig over mij, 

wanneer ik U geen liefde bied. 
Ik noem U, maar ik ken U niet, 
ik buig mij, maar ik ben het niet 
en mijn gebed is tegen mij. 

3 Spreek zelf in mij het rechte woord. 
Zo vaak ik woorden voor U vond, 
heb ik mij in mijn woord vermomd. 
Nu wacht ik tot Gij zelve komt 
en spreekt, zodat uw knecht het hoort. 

 
 
SCHRIFTLEZING: Lucas 2:40-52 
 
 
 
LIED: ‘In de weldaad van uw woorden’ 
Tekst:  Sytze de Vries 
Melodie: Peter Sneep 
 

1.In de wel daad van uw woor den

word ik kind aan huis,

want de scha duw van uw vleu gels

lokt mij als een thuis.

Als zelfs vo gels vei lig bij U zin gen,

waar om ik dan niet?

Waar zal ik bij U de ruim te vin den

voor mijn hoog ste lied?

 

1.In de wel daad van uw woor den

word ik kind aan huis,

want de scha duw van uw vleu gels

lokt mij als een thuis.

Als zelfs vo gels vei lig bij U zin gen,

waar om ik dan niet?

Waar zal ik bij U de ruim te vin den

voor mijn hoog ste lied?
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PREEK 
 
LIED LB: 517: 1, 3 en 4 
Tekst:     Elisabeth Kreuziger – ‘Herr Christ, der einig Gotts Sohn’ 
Melodie: Erfurt 1524 
Zetting: Daniël Rouwkema 
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3 U kennen doet ons bloeien, 

uw liefde doet ons goed. 
Wanneer wij in U groeien 
smaakt elke dag ons zoet. 
Wij dorsten heel ons leven 
om ons aan U te geven. 
Kom ons dan tegemoet! 

4 Gij, licht van den beginne 
en Vaders rechterhand, 
die heerst en alle dingen 
tot ons geluk omspant, 
laat, ook als wij niet willen, 
ons hart in u verstillen, 
door liefde overmand. 

 
 
 
GEBEDSINTENTIES  
 
 
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 
 

 
AANKONDIGING  VAN DE COLLECTES 
 
1e collecte  
Deze dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst.  
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
 
2e collecte 
De diaconale collecte (groene zak) is voor de Lukaskerk. De Lukaskerk staat aan de 
rand van de Schilderswijk. Haar belangrijkste drijfveer is ‘het heil voor allen’. Het heil 
ziet zij eerst concreet in voedsel en kleding. Daarnaast gaat het om de geestelijke 
waarden die zij christelijk verwoordt maar die anderen net zo goed op een andere 
manier kunnen verwoorden. Daarmee wordt haar theologie daadwerkelijk 
oecumenisch.  
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 
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3e collecte  
Deze dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument 
Kloosterkerk . Rekening Kloosterkerk:  NL29 INGB 0000 0585 71 
 
 
SLOTLIED: LB 834 
Tekst:     Johann Friedrich Ruopp – ‘Erneure mich, o ewigs Licht’ 
Melodie: Nürnberg 1676/1854 – ‘O Jesu Christe, wahres Licht’ 
Zetting: Daniël Rouwkema 
 

 
 
2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 

3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 
 
ZEGEN 
 
 

         G:             A-        -          -            -         men. 
 

        K:           A      -         -            -          men 
 

ORGELSPEL: 
Herr Christ, der ein'ge Gottes Sohn (BWV 601)                                     J.S. Bach 
Uit: Orgelbüchlein                                                                                   (1685 - 1750) 
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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 haar bellen of een e-mail sturen:  
Telefoon: 06- 48650217, e-mail: flipse@kloosterkerk.nl.  
 
Alle diensten zijn tot nadere aankondiging alleen digitaal bij te wonen via het 
YouTube-kanaal (beeld en geluid) van de Kloosterkerk of via kerkomroep.nl .  

 
AGENDA 
 
zondag 17 januaai 
 
 

 
10.00u 
 

 
ds. Rienk Lanooy 
 

 
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 
QR-code: 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. 
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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 
 
 
 

 


