
 

 

ZONDAG 13 FEBRUARI 2022 
- Septuagesima - 

Voorganger: ds. Marja Flipse 
Ouderling: Irma Neleman 

Zondagskind: Willem 
Organist: Geerten van de Wetering 

 
 

 
 
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.  
Hoe groot de behoefte aan leiderschap en stabiliteit wel niet is, blijkt als er even 
helemaal niemand is om de mensen uit hun chaos te redden. In het verhaal van 
vandaag lijkt het verval van de samenleving compleet. Is er nog toekomst? 
 
 
Bij de kinderdienst: 
Deze zondagen worden er in de kinderdiensten verhalen verteld over drie Rechters van 
het volk van Israël: Gideon, Simson en Debora. Vandaag is Simson aan de beurt, een 
krachtpatser met een geheim. Waar zijn enorme kracht vandaan komt, wil hij niet 
vertellen. Maar Delila, zijn vriendin, blijft aandringen... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: IMPROVISATIE 
 
 
 
BEGROETING 
 
STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 
BEMOEDIGING 

 
 

-gemeente gaat staan- 
INTROÏTUS: LB 25a 
Tekst: Willem Barnard, bij Psalm 25,15-16 
Melodie: Straatsburg 1539/Genève 1542/1551 – Psalm 130 
 

-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.  
 

 
 

- gemeente gaat staan- 
 

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

G:    A         -                  -                  men. 
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LOFLIED: LB 654: 1, 2 en 6 
Tekst: Ad den Besten 
Melodie: Neurenberg 1523 – ‘Nun freut euch, lieben Christen gmein’ 
 
 

-gemeente gaat zitten,  kinderen komen naar voren- 
MOMENT MET DE KINDEREN 
 
GEBEDSGROET 

 
GEBED 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 
 

 
 
 
SCHRIFTLEZING: Richteren 19 
 
 
LIED: LB 1012: 1 en 4 
Tekst: Ad den Besten 
Melodie: 16e eeuw – ‘Verleih uns Frieden gnädiglich’ 
 
 
PREEK 
 
 
LIED: LB 756: 1, 2 en 4 
Tekst: Lewis Henley – ‘Thy kingdom come, o God’ 
Melodie: Leighton George Hayne 
Vertaling: Willem Barnard 
 
 
GEBEDSINTENTIES 
 
 

 V:   De    Heer    zij   met      u 

G:  Ook  met  u    zij   de    Heer 

G:      A   -    -    -    -    -    -   -   -   -      men. 
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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 INZAMELING VAN DE GAVEN: 
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 het Straat Consulaat, zij 
behartigt de individuele en collectieve belangen van dak- en thuislozen in Den Haag. 
Dit doen we nadrukkelijk samen mét en op basis van de kennis en ervaring van de 
doelgroep. Onze inzet is gebaseerd op de universele mensenrechten. Wij willen ertoe 
bijdragen dat dak- en thuislozen een perspectief hebben in de maatschappij, respectvol 
worden behandeld en gelijkwaardig kunnen participeren in de samenleving. Dak- en 
thuislozen hebben recht op toegang tot huisvesting, voeding, scholing, (gezondheids-
)zorg en informatie. Een centrale leidraad in al onze activiteiten is het beïnvloeden van 
de beeldvorming. Daklozen mensen zijn mensen zoals ‘jij en ik’. 
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 
 

-gemeente gaat staan- 
 
SLOTLIED: LB 463: 1, 2, 4 en 5 
Tekst: Sytze de Vries 
Melodie: Kenneth George Finlay 
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ZEGEN 

  
 

- gemeente gaat zitten - 
 
ORGELSPEL: IMPROVISATIE 
 
 

-gemeente verlaat de kerk op aanwijzingen van de ambtsdragers- 
 
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 haar bellen of een e-mail sturen: telefoon: 06- 48650217, e-mail: 
flipse@kloosterkerk.nl 
 
 
 
 
 
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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AGENDA 
 
dinsdag 15 februari 
 
woensdag 16 februari 

 
 
 
 
 
 
 
donderdag 17 februari 
 
 
zaterdag 19 februari 
 
 
zondag 20 februari  

 

10.30u 
 
12.45u 
 
 
 
19.00u 
 
20.15u 
 
20.15u 
 
 
13.00u  
 
 
10.00 u 
 

Lezing en Lunch (zie toelichting) 
 
Pauzeconcert: Hoornensemble Capricorno 
o.l.v. Herman Jeurissen (hoorn) & Geerten 
van de Wetering (orgel) 
 
Midweeks bijbellezen (per 
Zoomverbinding) 
Cursus ‘ABC van de christelijke traditie’ 
 
‘De verliezers van het vroege Christen- 
dom’ ( zie toelichting) 
 
‘Pearls of Life’ (zie toelichting) 
 
 
ds.Rienk Lanooy 
 

 

 
Door onvoorziene omstandigheden kan de Evensong van zondag 13 februari 
NIET doorgaan. 
 
 
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 
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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. 
 
 

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.  
 
 
 
 

Pearls of Life: 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  
 
 


