
 

 

ZONDAG 6 FEBRUARI 2022 
- 5e zondag van Epifanie - 
Dienst van Schrift en Tafel 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 
Ouderling: Yna Visser 

Organist: Geerten van de Wetering 
Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema 

Zondagskind: Catelijne 
 

In deze dienst zal Emilie Schreuder tot ouderling worden bevestigd 
en zal Jan van Sloten bevestigd worden tot diaken 

 
  

Bij de dienst: 
In de weken na Kerstmis (Epifanie) worden verhalen uit ‘Richteren’ gelezen. Dat boek 
wordt ook wel ‘Rechters’ genoemd, een vertrouwder woord dat ons tegelijkertijd op het 
verkeerde been kan zetten. De rechters uit het boek Richteren lijken namelijk geenszins 
op die uit onze dagen. Het zijn veeleer charismatische leiders die het volk Israël dat 
zichzelf in de verdrukking heeft gebracht, uit de sores halen en dan weer even snel 
verdwijnen als ze zijn opgekomen. Daarmee hebben ze iets van de profeten en niet 
toevallig hoort dit boek dan ook tot de vroege profeten. Ook zij brengen het volk dat 
afdwaalt weer terug bij de Eeuwige. Ze doen dat evenwel op geheel eigen wijze, zoals 
ook vandaag te beluisteren valt, wanneer het gaat over de roeping van de richter 
Gideon. Dat gaat niet over één nacht ijs. 
 
 
 
Bij de kinderdiensten 
De komende drie zondagen vertellen wij in de kinderdienst verhalen over Rechters van 
het volk Israël: Gideon, Simson en Debora. Er is in die tijd nog geen koning in Israël. 
 
Vandaag hoor je het verhaal van Gideon. God laat de bange Gideon door verschillende 
tekens zien dat God bij hem is en voor de overwinning zal zorgen. Het wordt een 
bijzondere overwinning. Gideon valt aan met een klein leger zonder echte wapens. Hij 
gaat ten strijde met een kruik, een fakkel en een hoorn; en met vertrouwen. Zou jij dat 
zo aandurven?   
 
 
 
 
 
 
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:  
Toccata in F (BuxWV 157)                                       Dieterich Buxtehude 
                                                                                   (1637 - 1707) 
 
BEGROETING 
 
STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 
BEMOEDIGING 

 
 

-gemeente gaat staan- 
INTROÏTUS: Psalm 93: 1, 2 en 4 
Tekst:      Willem Johan van der Molen en Jan Wit 
Melodie: Genève 1562 
Koorzetting: Daniël Rouwkema 
 
KOOR: Antifoon: Geheiligd worde uw huis, Heer, tot in lengte van dagen. 
 
 

-gemeente gaat zitten- 
GEBED OM ONTFERMING 
Na het "….zo bidden wij U"  van de voorganger antwoordt de gemeente met: 

 
 
V.:  God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding, 
door Jezus Christus, onze Heer.  
 

 

      Heer  ont-ferm  u,   Chris - tus  ont-ferm u, Heer ont  - ferm  u 

G:    A         -                  -                  men. 
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- gemeente gaat staan - 

LOFLIED: LB 210: 1 en 3 
Tekst:      Heinrich Albert – ‘Gott des Himmels und der Erden’ 
Melodie:  Heinrich Alber 
 
 

-gemeente gaat zitten - 
BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 

-gemeente gaat staan- 
LIED: LB 670: 1 en 4  
Tekst:    Martin Luther – ‘Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist’, naar ‘Veni Creator Spiritus’ 
Melodie: Wittenberg 1539 
Vertaling:Jan Willem Schulte Nordholt 
 

 - gemeente gaat zitten, de kinderen gaan naar hun eigen ruimten - 
 
GEBEDSGROET 

 
 
 
GEBED 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 
 

 
 
 
SCHRIFTLEZING: uit Richteren 6 
 
 
LIED: Ballade van Gideon uit: Jij leve lang, 91 
Tekst:     Adri Bosch 
Muziek: Willem Vogel 
 
 
PREEK 
 

 V:   De    Heer    zij   met      u 

G:  Ook  met  u    zij   de    Heer 

G:      A   -    -    -    -    -    -   -   -   -      men. 
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AVONDMAALSLIED: LB 390 
Tekst:           Huub Oosterhuis 
Melodie:      Albert de Klerk 
Koorzetting: Daniël Rouwkema 
 
 
AANKONDIGING VAN DE INZAMELING VAN DE GAVEN 
De eerste collecte (rode schaal) dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en 
eredienst. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
De tweede collecte (groene schaal) De diaconale collecte is voor Mara, Opstap: 
In Nederland zijn veel jongeren genoodzaakt iedere nacht weer een nieuwe slaapplaats 
te vinden. Alleen al in Den Haag zijn er tussen de 500-600 zwerfjongeren (die bekend 
zijn bij de hulpverlening). OPstap activeert zwerfjongeren door hen in contact te 
brengen met jonge vrijwilligers. Door samen dingen te doen, ontstaan er contacten 
waar zwerfjongeren op terug kunnen vallen. Contacten met mensen van buiten het 
hulpverleningscircuit en de straat zijn belangrijk om een nieuwe start te maken.  
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 
 
De derde collecte (paarse schaal) 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 om uw gaven over te maken 
op het desbetreffende bankrekeningnummer. 
 

-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 

 
 

-gemeente blijft geknield of zitten- 
DANKZEGGING 

G:   A   -    -    -    -    -    -   -   -   -    -   -men 
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TAFELGEBED 
 
Tijdens het Tafelgebed zingt het koor: 
 
Sanctus en Benedictus                                           Herbert Sumsion  (1899-1995) 
                                                                                Bewerking Daniël Rouwkema 
Heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. Amen. 
 
Gezegend is Hij die komt, in de naam van de Heer. 
Hosanna in de hoge. 
 
 
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. 
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WOORDEN OVER BROOD EN BEKER 
Koor:  Agnus Dei                                                  Herbert Sumsion  (1899-1995) 
                                                                                Bewerking Daniël Rouwkema 
O Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
O Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
O Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons vrede. 
 
NODIGING 
 
COMMUNIE 
Aanwezigen in de kerk worden per bank uitgenodigd om zelf brood en 
wijn/druivensap van de tafels te nemen. Vriendelijk verzoeken wij u uw glaasje in de 
daartoe bestemde bak achter te laten. In verband met de coronamaatregelen vragen 
wij u een mondkapje te dragen als u zich door de kerk verplaatst Als u deze dienst 
thuis meeviert, voelt u zich dan vrij om uw verbondenheid met Christus en met elkaar 
vorm te geven op de manier die u het meest aanspreekt. 
 
TIJDENS DE COMMUNIE ZINGT HET KOOR: 
Here , o my Lord,  I see Thee face to face        Percy Whitlock   (1903 -1946) 
 
Here , o my Lord,  I see Thee face to face;  
Here faith can touch and handle things unseen;  
Here would I grasp with firmer hands  
Thy grace; and all my weariness upon Thee lean. 
 
Here would I feed upon the Bread of God,  
Here drink with Thee the Royal wine of Heaven. 
Here would I lay aside each earthly load,  
and taste afresh the calm of sin forgiven. 
 
Hier staan wij, Heer, vandaag weer oog in oog; 
kom ik uw wonder rakelings nabij, 
durf ik mijn hand uitstrekken naar omhoog, 
leun ik op U, en ondersteunt U mij. 
 
Hier ligt Gods brood waarnaar ik zo verlang, 
wijn uit de hemel schenkt U mij hier in. 
Hier leg ik af mijn drukte en mijn dwang, 
ben ik weer vrij, proef ik een nieuw begin. 
                   tekst: Horatius Bonar, vertaling MF 
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LOFPRIJZING: 

 
 

-gemeente gaat staan- 
SLOTLIED:  LB 974:  1, 2 en 5 
Tekst:     Sytze de Vries, bij Romeinen 12,9-21 
Melodie: Wim ter Burg 
 
 
ZEGEN 

 
 

- gemeente gaat zitten - 
ORGELSPEL:  
Fuga in g (BWV 578)                                               Johann Sebastian Bach 
                                                                                  (1685 - 1750) 

 
 
-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 en desgewenst downloaden 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: telefoon: 070-3244779 of 
e-mail: lanooy@kloosterkerk.nl 
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AGENDA 
dinsdag  8 februari  
 
donderdag 10 februari 
 
zondag 13 februari 
 
 
 
 

20.00 u 
 
20.00 u 
 
10.00 u 
 
 

Leesgroep Maria ( zie toelichting) 
 
“De ziel” dr. Rico Sneller ( zie toelichting) 
 
Ds Marja Flipse 
 
 

 
Scan de QR-code met de camera (app) van uw mobiele telefoon (of evt. een 
algemene QR-code scanner app). 
Klik vervolgens op de link die u dan in beeld krijgt en kies dan de bank waarmee u 
overmaakt. 
Let op: maak geen gebruik van uw bank-app om de QR code te scannen, dat werkt de 
QR code alleen bij de ING. 
 
De QR- code verdeelt uw gave automatisch als volgt: 
30% pastoraat en eredienst - 50% diaconie - 20% onderhoud van de Kloosterkerk 

 
 
 
 
 
 
De diensten zijn toegankelijk voor max. 150 personen.  
U dient zich eenmalig te registreren op http://www.kerktijd.nl. 
De diensten zijn natuurlijk ook steeds digitaal bij te wonen via het YouTube-kanaal 
(beeld en geluid) van de Kloosterkerk of via kerkomroep.nl. 
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Leesgroep Maria: icoon van genade 
 
In 2021 kwam het boek Maria: icoon van genade van Arnold Huijgen uit. Het is een 
protestantse visie op Maria, geen gebruikelijk perspectief. Om dichter bij dat perspectief 
te komen, gaan we met een groep Huijgens boek lezen. Dat gebeurt vanaf 25 januari 
o.l.v. Bert Jan Lietaert Peerbolte, hoogleraar Nieuwe Testament aan de VU en ds. Rienk 
Lanooy. De opzet is zo dat de deelnemers het boek zelf lezen en op de avonden zelf de 
inhoud met alle vragen en opmerkingen met elkaar wordt besproken. Op de laatste 
avond, 8 maart, komt de schrijver zelf aan het woord. 
 
In de Kloosterkerk op de dinsdagavonden: 8/2, 22/2 en 8/3 van 20.00 tot 21.30 uur. 
Graag aanmelden bij Rienk Lanooy (lanooy@kloosterkerk.nl). 
 
 
 
 
 
 
 

Afronding cursus over 'De Ziel' op 10 februari 
De cursus over De Ziel met dr. Rico Sneller kwam in november voortijdig aan zijn 
einde, maar nu is er een datum geprikt voor de laatste avond over De ziel en de dood. 
Die avond zal zijn op 10 februari en begint om 20.00u (einde 22.00u) en vindt plaats op 
het koor van de Kloosterkerk. Ieder is welkom! 
 
 
 
 
 

Lezing en Lunch 
Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 15 februari, in de Apostelkapel. 
Yna Visser verzorgt de lezing over Exodus; de vereniging die opvang en begeleiding 
biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden. Exodus: uittocht uit 
angstland of zit de angst voor de vrijheid en het zelf weer op de rails moeten zetten van 
je leven zo diep, dat de brug naar die vrijheid niet sterk genoeg is? Wat en wie is er 
nodig om de stap te zetten? Hebben we een antwoord? Yna Visser neemt ons mee op 
deze reis van ‘buiten’ naar 'binnen’ en vice versa. 
Onder meer voor de catering willen we graag het aantal deelnemers weten en vragen 
wijom u aan te melden via email: lezingenlunch@gmail.com. Uw deelname wordt dan 
genoteerd, maar u ontvangt geen bevestiging. Als u niet beschikt over email, dan kunt u 
zich ook telefonisch aanmelden bij Bert Schellekens op nummer 06-48948835. 
Inloop vanaf 10.00 uur. Aanvang 10.30 uur. Bijdrage € 5,00. 
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Pearls of Live: een familie retraite op zaterdag 19 februari 2022 
van 13-16 uur in de Kloosterkerk onder leiding van dominee Marja Flipse.   
Een middag waarin wij met behulp van de Levensparels laten zien dat wat op zondag 
in de kerk gebeurt ook een plekje kan krijgen door de week.  
Bedoeld voor kinderen van  basisschool- en middelbare schoolleeftijd en   
Hun (groot) ouders en begeleiders.  
(Eventueel broertjes/zusjes in de crèche leeftijd zijn ook van harte welkom)  
Opgeven bij de jeugdouderling: a.poot@kloosterkerk.nl  
 
 
 
 
 

De verliezers van het vroege Christendom 
In de eerste eeuwen van onze jaartelling bestond wat we nu 'het christendom' noemen 
uit een waaier aan groepen. Toen in de vierde eeuw de christenen werd toegestaan 
hun geloof uit te oefenen en de christelijke kerk later zelfs de staatsgodsdienst werd, 
moest de kerk zich inhoudelijk en organisatorisch organiseren. In dat proces zijn 
diverse vormen van christendom overboord gevallen. In deze lezing wordt een aantal 
van die oude christelijke groepen onder de loep genomen, zoals de Ebionieten, de 
Nazoreeërs, de gnostiek, het montanisme en het manicheïsme. Wie denkt dat het 
christendom van vandaag veelkleurig is, zal verrast worden door de veelkleurigheid 
uit de begintijd. 
Deze lezing wordt gehouden op 17 februari  20.15 u door prof. dr. Bert Jan Lietaert 
Peerbolte, lid van de Kloosterkerk en hoogleraar Nieuwe Testament en Vroeg 
Christendom aan de Vrije Universiteit Amsterdam.  
 
 


