
 
 
 

ZONDAG 9 OKTOBER 2022 
-18e Zondag na Pinksteren- 
Dienst van Schrift en Tafel 

Voorganger: ds. Jan Tom Schneider 
Ouderling: Gilbert Laurens 

Diaken: Jan van Sloten 
Organist: Geerten van de Wetering 

Kloosterkerkkoor o.l.v.Daniël Rouwkema 
Zondagskind: Sem 

 
 
 
Bij de dienst: 
Geïnspireerd door het boek 'In den beginne' van Meïr Shalev, over eerste keren in de 
Bijbel, vraagt vandaag de droom van Jacob om onze aandacht. Niet zozeer omdat er 
voor het eerst gedroomd wordt in de verhalen van Genesis, maar wel omdat, volgens de 
verteller, God na langere tijd van stilte, door middel van een droom, opnieuw de relatie 
aangaat met iemand uit het geslacht van Abraham, met Jacob dus. Een relatie die beide 
partijen diep lijkt te raken. 
 
 
 
 
 
Bij de kinderdiensten: 
Een droom in de nacht, dat kan een bange droom zijn maar ook een mooie. Jacob had 
ook een droom. 
God deed in deze droom een belofte aan Jakob over zijn toekomst en dat het goed met 
hem zal gaan en dat God Jakob zal beschermen! 
Wie weet kun je ook zo dromen, vol vertrouwen omdat je weet dat God je ziet.  
 
 
 
 
 
In de Apostelkapel staat een kaarsentafel. U kunt daar een kaars aansteken voor iets wat 
u bezig houdt, of voor iemand die in uw gedachten leeft. Bij de ingang zijn 
knielkussens beschikbaar. 
 
Voor en na de dienst is er gelegenheid om boeken te lenen bij de boekentafel in de 
Wandelruimte. 
 
 
 
 
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:  
Largo e spiccato                                                   J.S. Bach 
Uit: Concerto d-moll (BWV 596)                        (1685-1750) 
 
 
 
BEGROETING 
 
STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 
BEMOEDIGING 

 
 

-gemeente gaat staan- 
 
INTROÏTUS: LB 275: 1, 2, 3 en 4 
Tekst:      Huub Oosterhuis 
Melodie: 16e eeuw – ‘Slaat op den trommele’ 
 

-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  283: 1, 2, 3, en 5 
Tekst:    Sytze de Vries 
Melodie: Broedergemeente ca. 1735 – ‘Glück zu, Creutz, von gantzem Herzen’ 
(‘Rust, mijn ziel; uw God is koning’) 
 
-gemeente gaat zitten, de kinderen verlaten de dienst en gaan naar hun eigen ruimten- 
 
GEBEDSGROET 

 
 
GEBED 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 
 
SCHRIFTLEZING: Genesis 28, 10 -15 
 
LIED:  LB 139: 1, 2 en 3 
Tekst:           Jan Willem Schulte Nordholt 
Melodie:       Genève 1551 – Psalm 30 
Koorzetting: Daniël Rouwkema 
 
 
SCHRIFTLEZING: Genesis 28, 16 -22 
 
LIED: LB 815 
Tekst:     René van Loenen, bij Genesis 28,10-22 
Melodie: Janine Mehrtens 
Koorzetting: Daniël Rouwkema 
: 
 
 
 
PREEK 
 
AVONDMAALSLIED: LB 393 
Tekst:     Jaap Zijlstra 
Melodie: John Bishop 
 

 V:   De    Heer    zij   met      u 

G:  Ook  met  u    zij   de    Heer 

G:      A   -    -    -    -    -    -   -   -   -      men. 
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INZAMELING VAN DE GAVEN  
1e collecte (rode zak) 
Deze dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst.  
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
2e collecte (groene zak):De diaconale collecte is voor. Kerk in Actie steunt in 
Pakistan het werk van NOAD. Dit is een Netwerk van Organisaties voor Agrarische 
Ontwikkeling. Een samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties in 
Punjab, in het zuiden van Pakistan. 70% van de plattelandsbevolking in het 
Punjabgebied Pakistan heeft geen eigen land tot haar of zijn beschikking. Het dagloon 
van een mannelijke loonarbeider is €1,50. Een vrouw krijgt de helft. Daar kan 
niemand van leven! NOAD organiseert voor 575 arme gezinnen trainingen om een 
kleine onderneming op te zetten. Zij geeft technische kennis, een klein startkapitaal en 
begeleiding in het ondernemen. Kleine ondernemingen die o.a. groenten, eieren, melk, 
gebruiksartikelen verkopen of fietsen, mobiele telefoons repareren. 
Rekening Stichting  Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 
De uitgangscollecte (paarse zak) 
Deze dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument 
Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585  
 
 
TIJDENS DE COLLECTE ZINGT HET KOOR: 
Word stil nu de Ene tot ons komt  
Tekst:             Sytze de Vries (1945) 
Melodie:         David J. Evans (1957) 
Arrangement: Daniël Rouwkem 
 
 
OPDRACHT VAN DE GAVEN 

-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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GEZONGEN TAFELGEBED uit de Didachè 
koor:  
Wij zegenen U, Vader, vanwege de heilige wijnstok David, Uw knecht, waaraan Gij 
ons deel hebt gegeven door Jezus, Uw dienaar:  
allen:  
 

  

            U        zij      de    heer – lijk - heid    in      al  -   le      eeu  - wen 

          want    U       is        de    heer – lijk  - heid   en       de  kracht,  

          door     Je  -     zus     Mes  -  si    -     as,  
    

            in     al  -  le    eeu - wen  der    eeu  -  wen! 

 
koor:  
Wij zegenen U, Vader, vanwege het leven en de kennis waaraan Gij ons deel hebt 
gegeven door Jezus, uw dienaar: 
allen:  
 

  

            U        zij      de    heer – lijk - heid    in      al  -   le      eeu  - wen 

          want    U       is        de    heer – lijk  - heid   en       de  kracht,  

          door     Je  -     zus     Mes  -  si    -     as,  
    

            in     al  -  le    eeu - wen  der    eeu  -  wen! 

 
 
koor: 
Zoals dit brood dat wij breken, verstrooid was over de bergen en werd samen gebracht 
en één is geworden, breng zó Uw gemeente bijeen in Uw Rijk, van de einden der 
aarde. 
allen: 

 

  

          want    U       is        de    heer – lijk  - heid   en       de  kracht,  

          door     Je  -     zus     Mes  -  si    -     as,  
    

            in     al  -  le    eeu - wen  der    eeu  -  wen!  
 
INSTELLINGSWOORDEN 
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allen: 

 

  

          aan    U       is        de    heer – lijk  - heid   en       de  kracht,  

          door     Je  -     zus     Mes  -  si    -     as,  
    

            in     al  -  le    eeu - wen  der    eeu  -  wen!  
 
 
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. 

 
WOORDEN OVER BROOD EN BEKER 
 
NODIGING 
Na de woorden: “Komt nu want alle dingen zijn gereed,” delen de uitdelers al lopend brood en 
wijn. Als zij hun plaatsen met brood en wijn hebben ingenomen, wordt iedereen uitgenodigd.' 
 
COMMUNIE  
Men volge de aanwijzingen van de nodigers die rij voor rij de kerkgangers             uitnodigen. 
Voor wie de voorkeur geeft aan  druivensap boven wijn, zijn er bekertjes druivensap, daarbij 
ligt een kaartje om verwarring te voorkomen. 
Wie de voorkeur geeft aan het wijn drinken uit  de grote beker, mag dat doen. 
 
TIJDENS DE COMMUNIE ZINGT HET KOOR: 
Be still,  my soul                                                  Percy W.Whitlock (1903-1946) 

tekst: W.D. Maclagan 
 
Be still, my soul, for God is near; 
The Great High Priest is with thee now; 
The Lord of Life Himself is here, 
Before whose face the angels bow. 

 
Wees stil, mijn ziel, God is nabij 
in Christus, onze Middelaar; 
de Heer van ‘t leven zelf is hij, 
voor hem buigt heel de engelenschaar. 
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To make thy heart His lowly throne 
Thy Saviour God in love draws nigh. 
He gives Himself unto His own, 
For whom He once came down to die. 

 
I come, O Lord, for Thou dost call 
To blend my pleading prayer with Thine: 
To Thee I give myself, my all, 

 And feed on Thee, and make Thee mine. 
Amen 
 

 
Als Koning wars van schone schijn 
komt hij tot u in wijn en brood, 
wil hij onder de mensen zijn, 
daalde hij af tot in de dood. 
 
Ik weet dat U om antwoord vraagt: 
uw liefde zoekt verbintenis. 
Aan U die heel mijn leven draagt 
geef ik wat mij gegeven is. 
Amen. 

 (vertaling Marja.Flipse.) 
ORGELSPEL TIJDENS DE COMMUNIE 
 
LOFPRIJZING: 

 
 

- gemeente gaat staan- 
SLOTLIED: LB 273: 1, 2, en 3 
Tekst:      Jan Willem Schulte Nordholt 
Melodie: Johann Crüger – ‘Nun danket all und bringet Ehr’ 
 
 
ZEGEN 

 
Na de zegen kan wie naar het orgelspel wil luisteren weer plaatsnemen. Als u liever naar de 
wandelruimte of naar buiten gaat, houdt u dan rekening met het luisterplezier van de anderen? 
En na afloop van de dienst bent u van harte  uitgenodigd om een kopje koffie te drinken in de 
Wandelruimte. Voor de kinderen is er limonade en natuurlijk is er ook water, 
 
ORGELSPEL 
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De actie Voed de Voedselbank! Vul de manden met droge waren, blikken 
groente, ed. 
 
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  https://www.kloosterkerk.nl/preken/youtube-kanaal-kloosterkerk en 
via http://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: 
06- 2061 7602, e-mail: schneider@kloosterkerk.nl 
AGENDA 
 
dinsdag 11 oktober  
 
 
woensdag 12 oktober  
 
zondag  16 oktober 

 
08.30 u 
20.15u 
 
18.15 u 
 
10.00 u 
 

 
Stilte-uur 
Gewoon bijbellezen ( zie toelichting) 
 
Open Tafel 
 
Ds. Rienk Lanooy, doopdienst 
 
 
 

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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Gewoon bijbellezen: Exodus 
Als er een kernwoord op Exodus, het tweede boek van de bijbel, is te plakken, dan wel het 
woord bevrijding. Het is het grote verhaal van het kleine volk dat onder leiding van Mozes uit 
Egypte wegtrekt op weg naar het land van de vrijheid. De overgang tussen uittocht en intocht 
is evenwel geen naadloze. Ze kent een lange doortocht, door zee en door woestijn, waar 
geduld, veerkracht en vertrouwen op de proef worden gesteld. Of het goed afloopt vertelt 
Exodus niet want het boek eindigt bij de berg Sinaï waar het volk de Tien Woorden en de 
andere leefregels voor onderweg meekrijgt. Tijdens de cursus van vier avonden wordt nader 
ingegaan op de opbouw, de betekenis, de thematiek van het boek Exodus. Begeleiding: ds. 
Rienk Lanooy (lanooy@kloosterkerk.nl) en ds. Jan Tom Schneider 
(schneider@kloosterkerk.nl). Data en tijdstip: dinsdag 4, 11, 18 en 25 oktober steeds van 
20.15-22.00 uur. Aanmelden is fijn, maar geen noodzaak. 
 

KINDERCONCERT – BABAR DE KLEINE OLIFANT 
Ook dit jaar organiseert Podium21 weer een kinderconcert in de Kloosterkerk in de 
herfstvakantie tijdens festival De Betovering!  
Laat je op woensdag 26 oktober (14.00u) meenemen in het verhaal over de avonturen van 
Babar de kleine olifant met muziek van Francis Poulenc, uitgevoerd door musici van het New 
European Ensemble, organist Geerten van de Wetering en verteller Tobias Wenting! Meer info 
en kaartverkoop via www.podium21.nl 
 
 
Cursus hedendaagse filosofie 
Vanaf 19 oktober neemt dr. Rico Sneller u mee op tiendaagse reis door het boeiende landschap 
van de hedendaagse filosofie die begint in de 19e eeuw. Toen werd de basis gelegd voor de 
grote denkstromingen die vooral de 20e eeuw beheersten. Kenmerkend is dat ze goeddeels 
geen grote systemen meer aanvaarden. Daarvoor is de crisis die het menselijk zelfbesef trof te 
groot. In plaats daarvan vallen woorden als ‘drift’, ‘instinct’, ‘macht’, ‘fenomeen’, ‘zelf’, 
‘existentie’, ‘keuze’ of ‘beslissing’. Meer nog dan de hele voorgaande filosofiegeschiedenis 
reikt de hedendaagse filosofie instrumenten aan om met zingevingsvragen om te gaan. Niet alle 
denkers komen aan bod. Gekozen is voor enkele grote geesten die ons nog steeds kunnen 
verbijsteren - en bezielen. 
 
Kloosterkerk, woensdagavonden vanaf 19 oktober 2022 tot januari 2023, 20.00-22.00u. 
Hoorcollege met voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Kosten: € 250,- voor 10 
bijeenkomsten. Zie ook https://ap.lc/yeRHM 
Aanmelding en informatie: h.w.sneller@gmail.com 
 
 
 

Kloosterweekend 
Wat: Een weekend in een ander ritme. Samen bidden, eten, praten, stil zijn, genieten van het 
samenzijn in gemeenschap en ruimte maken om aandachtig te leven.   
Waar: Abdijhoeve Betlehem, onderdeel van de Sint Willibrordsabdij in Doetinchem 
(abdijhoeve.willibrordsabdij.nl). 
Wanneer: Vrijdag 25 t/m zondag 27 november 2022. 
Kosten: €184,50 inclusief alle maaltijden, beddengoed en toeristenbelasting. Mochten de 
kosten van dit weekend een belemmering vormen, dan vinden we daar een oplossing voor.   
Meer informatie en aanmelden: flipse@kloosterkerk.nl 
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Grote restauratie van het glas in lood 
In de week van 5 september start de restauratie van de zeven glas in loodramen in het koor. De 
Kloosterkerk heeft Schakel & Schrale in de arm genomen om deze grote restauratie uit te 
voeren. Gedurende 16 weken zal hun partner, het Glasatelier Oud Rijswijk, de panelen van de 
zeven ramen uitnemen, schoonmaken, voorzien van nieuw lood en terugplaatsen: een grote en 
kostbare operatie. 
In de eerste uitgave van het nieuwe seizoen van het magazine De Klooster is een artikel gewijd 
aan deze restauratie en de Ruitjes-actie. Heeft u dit exemplaar niet in de brievenbus gekregen, 
neem er dan één mee! 
Ruitjes-actie 
De kosten van de restauratie van de zeven ramen bedragen € 265.000, een grote investering 
voor de Kloosterkerk. Het is een investering in de toekomst van de gemeente, die ook velen 
van u ter harte gaat. Vandaar dat wij een actie starten. Iedereen kan symbolisch een ruitje of 
een rij ruitjes adopteren. Eén enkel ruitje kost € 40,- , een rij van vier ruitjes € 160,-. Maar elk 
bedrag is welkom! Doet u mee? 
Stort uw bijdrage op rekening NL41 ABNA 0519 8730 68 ten name van de Stichting 
Monument Kloosterkerk of scan de QR-code. Let op: bij ING bank werkt de QR-code alleen 
als u hem via de camera-app scant. 

Eén ruit à € 40,- 

 

Eén rij met vier ruitjes à € 160,- 

  

 
50-jarig jubileum Hans Jansen 

Op zondagmiddag 16 oktober a.s. viert Hans Jansen zijn 50-jarig jubileum als kerkmusicus 
in de Lutherse Kerk in Den Haag. Het wordt een feestelijk concert waaraan alle onder zijn 
leiding staande koren zullen meewerken. Ook wordt op deze middag een cd met eigen 
composities gepresenteerd, een boek over kerkmuziek en een bundel met antifonen bij de 
introïtuspsalmen. 
Tijdens het jubileumconcert wordt o.a. muziek uitgevoerd van Heinrich Schütz (Magnificat - 
SWV 494 en Jauchzet dem Herren - SWV 36), Johann Sebastian Bach (Der Geist hilft unser 
Schwachheit auf - BWV 226), Hans Jansen (o.a. ‘Confitebor tibi Domine’) en enkele 
orgelwerken van de jubilaris. Meegewerkt wordt door het Haags Kleinkoor, Luthers 
Projectkoor, Projectkoor Musica Sacra, Schola Cantorum Gregoriana, een instrumentaal 
ensemble en organist Arjen Leistra. Aanvang van het concert is 15.00 uur. 
Jubileumconcert: Zondag 16 oktober 2022, aanvang: 15.00 uur. 
Entree: € 17,50, voorverkoop: € 15,00. 
Lutherse Kerk Den Haag, Lutherse Burgwal 9. 
Voor uitvoerige informatie: zie www.hans-jansen.com of www.shke.nl 
 
 

Uw Kerstverhaal in De Klooster? 
Lezen we straks uw Kerstverhaal in De Klooster, een verhaal van hoop en verwachting, zoals 
wij dat allen graag lezen of horen in de Kersttijd? Klim in de pen en schrijf uw verhaal: 
maximaal 1000 woorden; begeleidend beeldmateriaal wordt op prijs gesteld.  
De redactie hoopt op vele mooie inzendingen en zal een keuze maken.   
Mail uw kerstverhaal voor 29 oktober a.s. naar Emilie Schreuder: 
e.schreuder@kloosterkerk.nl  
 
 


