
 
 
 

ZONDAG 15 JANUARI 2023 
-2e zondag van Epifanie- 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 
Ouderling: George Melse 

Organist: Geerten van de Wetering 
Zondagskind: Willem 

 
In deze dienst worden gedoopt: 
Anthonia Eva Constance Maas 

Elias David Timofei 
Julius Casper Hellwig 

 
 
 
Bij de dienst: 
Als het om het Koninkrijk van God gaat, legt Jezus doorgaans niet uit wat dat nu 
precies is. Liever vertelt hij een gelijkenis: 'Het Koninkrijk is als...' Vandaag klinken 
twee korte parabels, over een mens die zaait en over het zaad dat groeit totdat het 
vrucht draagt 
 
Bij de kinderdiensten: 
De komende 6 weken horen en zien de kinderen Godly Play verhalen. Deze week is 
het Scheppingsverhaal aan de beurt.  
Een verhaal over grote Geschenken. Het zijn geschenken van God die zo groot zijn dat 
bijna niemand beseft dat ze er zijn. Ze zijn zo groot dat je ze nauwelijks kunt bevatten 
maar tegelijkertijd zijn ze  alles omvattend.  
 
De kinderen blijven tot het einde van de dienst in hun eigen ruimte.  
 
 
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. 
 
* Nieuwe aanwinsten in de bibliotheek! * 
Voor en na de dienst is er gelegenheid boeken te lenen bij de bibliotheektafel in de 
Wandelruimte. Er zijn weer veel nieuwe en interessante boeken toegevoegd aan de 
collectie. U bent van harte welkom om te komen kijken en (gratis) te lenen! 
 
 
De agenda en overige informatie vindt u achterin de liturgie. 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn het geluid van uw mobiele telefoon uit te zetten. 
 
 
Wilt u geen foto’s maken tijdens de dienst? Na de dienst kunnen er foto’s worden gemaakt 
van de dopelingen en de ouders bij de doopvont. 
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ORGELSPEL: 
Choral Ertöt uns durch dein' Güte                                                  J.S. Bach 
uit: Cantate Jesus nahm zu sich die Zwölfe (BWV 22)                 (1685 – 1750) 
 
BEGROETING 
 
 
STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 
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. 

 
      G:           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. 
 

       G: en    niet laat   va  -     ren     de   wer-ken van  zijn   han -  den 
 

-gemeente gaat staan- 
 
INTROÏTUS: LB 78: 1 en 2 
Tekst:     Willem Barnard 
Melodie: Genève 1551 – Psalm 90 
 

-gemeente gaat zitten- 
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.  
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-gemeente gaat staan- 

LOFLIED: LB 906: 1, 5 en 6 
Tekst:     Gerhard Tersteegen – ‘Gott ist gegenwärtig’  
Melodie: Joachim Neander ? – ‘Wunderbarer König’ 
 

-gemeente gaat zitten, de kinderen komen naar voren- 
 
 
GESPREK MET DE KINDEREN 
 
 
LIED: Geroepen om te zingen: 80 
Tekst: Hanna Lam 
Muziek: Jos van der Kooy 
-Tijdens het zingen van dit lied worden de dopelingen binnengedragen- 
 
DOOPBELOFTE OUDERS 

-het water wordt in de doopvont gegoten- 
 
HEILIGE DOOP 

-de doopkaarsen worden aangestoken- 
 
 

-gemeente gaat staan- 
LIED: LB 347: 2 en 3  
tekst  : Benjamin Schmolck 
melodie : Johann Rudolph Ahle 1664/later gewijzigd 
 

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

  

        V.:                      De  Heer   zij    met     u. 

        G.:                   Ook    met     u        zij      de    Heer.  
GEBED 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 
 
  

       G:      A  –   men.  
 
 
SCHRIFTLEZING: Marcus 4: 26 – 33 
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LIED: LB 181: 1, 2, 5, 6 en 7 
Tekst:      Sytze de Vries, bij Marcus 4,31-32 
Melodie: Willem Vogel 
 
PREEK 
 
LIED: LB 517: 1, 2 en 3 
Tekst: Elisabeth Kreuziger – ‘Herr Christ, der einig Gotts Sohn’ 
Melodie: Erfurt 1524 
Vertaling: Sytze de Vries 
 
GEBEDSINTENTIES 

-gemeente knielt of blijft zitten- 
 
VOORBEDEN - 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 den boze. 
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid.  
Amen 

 
INZAMELING VAN DE GAVEN  
1e collecte (rode zak) 
De eerste collecte wordt gebruikt om de kosten voor pastoraat en eredienst te betalen. 
Hieronder vallen met name het gebruik van het kerkgebouw, traktementen en 
salarissen, kerkelijk bureau en communicatie.  
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
2e collecte (groene zak) is bestemd voor de Lukaskerk. In 1985 is aan de rand van de 
Schilderswijk deze plek van samenkomst en dienstbaarheid gecreëerd. In het liturgisch 
centrum bevindt zich een levensboom. Bij het uitspreken van een intentie door 
bezoekers, wordt een lichtje aangestoken en in de levensboom geplaatst. Zo wordt de 
levensboom in het licht gezet.  
Rekening Stichting  Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 
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De uitgangscollecte (paarse zak) wordt gebruikt om de kosten voor het in stand -
houden van het kerkgebouw te betalen. Hieronder vallen o.a. het onderhoud aan het 
gebouw en haar binnenruimtes als ook het orgel en vaste kosten zoals 
verzekeringspremies, gas, water en licht.  
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
 
Bij het overmaken van uw digitale bijdrage verzoeken wij u uw telefoon op stil te 
zetten. De verwerking van de digitale ontvangen bedragen is voor de administratie 
vrij eenvoudig als u de QR-code (staat ook in de liturgie) gebruikt of bij de 
overmaking duidelijk vermeldt om welke collecte het gaat.  
 
 
OPDRACHT VAN DE GAVEN 

- gemeente gaat staan - 
 
SLOTLIED: LB 825: 1, 3 en 5 
Tekst:     Ad den Besten 
Melodie: Peter Sohr/Halle 1704 – ‘Du Lebensbrot, Herr Jesu Christ’ 
 
ZEGEN 
 

  

  

    
         G:       A -      -        -          -      men.    
 
ORGELSPEL: 
Menuet                                                                                    L. Boëlmann  
uit: Suite Gothique (op. 25)                                                    (1862 - 1897) 
 
 
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 of thee te drinken in de Wandelruimte. Voor de kinderen is er limonade 
en natuurlijk is er ook water. 
 
 
Na afloop van de dienst kunt u de doopouders in de Apostelkapel gelukwensen. 
 
 
De complete dienst kunt u onbeperkt terugkijken via het YouTube kanaal van de 
Stichting Kloosterkerk (youtube.com@Kloosterkerk-Den Haag). Of beluister en 
desgewenst download de dienst 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 



- 7 - 
AGENDA 
 
woensdag 18 januari 
 
 
 
 
 
zondag 22 januari 

 
10.15 u 
12.45 u 
 
 
20.15 u 
 
10.00 u 
 
 
10.00 u 
 
 

 
Cursus ‘Rouw op je dak’ 
Pauzeconcert: Rita Fernández, 
mezzosopraan en Gulmira Issabekova,  
piano 
Cursus ABC van de christelijke traditie 
 
ds. Mirjam Elbers, m.m.v. 
Kloosterkerkkoor o.l.v.Daniël Rouwkema 
 
Serious Quest, met Jan Tom Schneider 
 
 
 

 
 
Het stilte-uur is verhuisd naar de woensdagmiddag van 12.45-13.15u. De 
bijeenkomsten zullen 1x per 14 dagen plaatsvinden, alternerend met de 
pauzeconcerten die op datzelfde tijdstip plaatsvinden. Welkom! 
 
 
 
U maakt het voor de administratie eenvoudig uw gave te verwerken als u de QR-code 
gebruikt. Uw gave wordt dan verdeeld als volgt: 30% pastoraat en eredienst - 50% 
diaconie - 20% onderhoud van de Kloosterkerk: 
 
o Scan de QR-code met de camera (app) van uw mobiele telefoon (of evt. een 
algemene QR-code scanner app). 
o Klik vervolgens op de link die u dan in beeld krijgt en kies dan de bank waarmee u 
overmaakt. 
o Let op: maak geen gebruik van uw bank-app om de QR-code te scannen, dat werkt 
de QR-code alleen bij de ING. 
Wilt u specifiek bijdragen aan één van de collecten, verzoeken we u dit apart over te 
maken op een van de genoemde bankrekeningen o.v.v. de betreffende collecte. 
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Bach Binnenstebuiten 
28 januari 2023: 16.00-18.30u 

Op zaterdagmiddag 28 januari komt Wim Faas naar Den Haag om Bach in de context 
van zijn tijd te plaatsen. Door velen wordt de muziek van Bach gezien als het hoogste 
wat er op muzikaal gebied te vinden is. Toch was Bach ook een kind van zijn tijd en 
hoor je in zijn composities altijd invloeden van voorgangers en tijdgenoten. Uit zijn 
eigen land maar zeker ook uit Frankrijk en Italië. Ook in cantate ‘Nimm, was dein ist, 
und gehe hin’ (BWV 144) blijkt dat weer. 
Heeft Bach opera’s geschreven? Jazeker! Dansen? Wel tweehonderd! In een boeiende 
lezing met geluid- en beeldfragmenten wordt Bachs muziek in de context van zijn tijd 
geplaatst en blijkt hij veelzijdiger dan menigeen denkt. 
 
Toegangsprijs inclusief consumpties € 10,-. Vooraf reserveren is gewenst. Dit kan via 
https://bachensembles.nl/tc-events/bach-in-de-context-van-zijn-tijd-wim-faas-2/ 
Kloosterkerk, Lange Voorhout 4 (ingang kosterij), Den Haag. Inloop vanaf 15.30 uur. 
 
 
 
Op zondag 29 januari wordt speciaal voor de kinderen de cantate tijdens de preek 
uitgelegd. Daarna kunnen de kinderen de cantate zelf horen en zien!  
Deze korte cantate heeft ook voor kinderen een begrijpelijk thema: “Wees tevreden 
met dat wat God je toebedeelt, hij weet wat nuttig voor je is.”  
Voor kinderen is het mooi om, na de uitleg, op de voorste banken van dichtbij te 
kunnen luisteren naar het orkest en de zangers. Zij kunnen zo goed het samenspel 
tussen dirigent, de solisten en het orkest zien. 
  
Kinderen van 6-12 jaar zijn hierbij welkom! 
 
 

Boekje 'Op het rode kleed - fabels verteld door Marja Flipse' 
Marja kreeg als afscheidscadeau een boekje: “Op het rode kleed, fabels verteld door 
Marja Flipse”. Degenen die een exemplaar hebben besteld, kunnen dat afhalen bij de 
informatietafel. Er zijn nog enkele boekjes over, die door geïnteresseerden kunnen 
worden aangeschaft. 
 
 
 
 
 

Save the date! 
Op dinsdag 14 maart wordt er een gemeentemaaltijd georganiseerd. Zet u en zetten 
jullie de datum vast in de agenda? 
We hopen op een goede opkomst, nadere bijzonderheden volgen. 
Hartelijke groet, Henriëtte van Aerssen en Yna Visser 
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Voed de Voedselbank! 

Vul de kratten met houdbaar, droog voedsel: rijst, pasta, meel, groente in pot en blik 
of toiletartikelen! Iedere donatie is welkom.  
Door de hoge energieprijzen moeten bedrijven op dit moment zelf zuinig aan doen. 
Er blijven minder restpartijen over. Daardoor wordt het distributiecentrum van de 
voedselbank Haaglanden in Wateringen steeds leger. Tegelijkertijd neemt de 
armoede toe en melden zich elke dag nieuwe klanten aan bij de voedselbank. Doet u 
mee? De Voedselbank Haaglanden heeft op moment meer dan 2300 leden in Den 
Haag, Rijswijk en Zoetermeer. 
De kratten staan iedere (zon)dag onder de tafel bij de uitgang, met het rode kleed en 
de liturgie! Met veel dank namens de leden van de Voedselbank. 
 
 

 

 
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 € 36.- 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 


