
 
 
 

 
ZONDAG 22 JANUARI 2023 

- 3e zondag van Epifanie - 
Voorganger: ds. Mirjam Elbers 

Ouderling: Yna Visser 
Organist: Geerten van de Wetering 

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

Bij de dienst: 
Een nieuw begin, maar hoe? Zijn we nog in staat om nieuwe wegen in te slaan? In 
deze tijd waarin we zoveel dingen opnieuw moeten uitvinden, niet in de laatste plaats 
in onze omgang met de planeet waarop we wonen, is het misschien goed eens stil te 
staan bij het begin van de bijbel. Daar gaat het niet zozeer over het ontstaan van ‘de 
natuur’ als wel over een tuin, die de God van Israël voor zijn mensen creëert. De tuin 
als plaats waar menselijkheid kan opbloeien, en waar ook dieren en planten tot hun 
recht komen. 
Anders dan Karen Armstrong met haar nieuwe boek ‘De heilige natuur’ en anders de 
modieuze ‘groene theologie’ heeft de bijbel een eigen beeldspraak voor onze relatie 
met de wereld om ons heen. Hoe vinden we de tuin terug, in een wereld van schaarste-
in-overvloed, en in ons eigen leven? 
 
Bij de kinderdienst: 
In januari en februari is er Godly Play in de speciaal daarvoor ingerichte ruimte achter 
de witte muur. Je hoort, viert, speelt of knutselt met een bijbelverhaal. 
Vandaag hoor je over Abram en Sara. Zij wonen in Ur; een stad aan de rand van de 
woestijn. In deze stad geloven mensen dat er vele goden zijn; bijv. voor de zon, voor 
de zee, voor de maan, de hemel, de dood. Maar er is één familie die gelooft dat er 
maar één God is. Abram en Sara horen bij die familie. Deze grote familie gaat op reis; 
is God er ook op de nieuwe onbekende plek? Reis je mee langs de rivier? 
Dit Godly play  verhaal is voor kinderen van groep 1 tm 7. 
De kinderen blijven tot het eind van de dienst in hun eigen ruimte en kunnen daar 
na afloop opgehaald worden. 
 
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 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?  
 



- 3 - 
ORGELSPEL:     Heer Jezus heeft een hofken                        Flor Peeters 

(Koraal & variaties)                                     (1903 - 1986) 
Uit: 10 koralen voor orgel (op. 39) 

 
BEGROETING 
 
STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 
 
BEMOEDIGING 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
G: en niet laat varen de werken van zijn handen. 

-gemeente gaat staan- 
KOOR: Antifoon bij psalm 139: 
Licht, licht dat mij draagt, licht dat mij kent. Licht dat met mijn leven vertrouwd is! 
 
INTROÏTUS: LB 139: 1, 2 en 6 
Tekst:     Jan Willem Schulte Nordholt 
Melodie: Genève 1551 – Psalm 30 
 
Koor: herhaling antifoon 

-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.  
 

-gemeente gaat staan- 
LOFLIED: LB 986 
Tekst:      René van Loenen 
Melodie: Christiaan Winter 
Koorzetting: Daniël Rouwkema 
 

- gemeente gaat zitten, de kinderen gaan naar hun eigen ruimte - 
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GEBEDSGROET 
V: De Heer zij met u. 
G: Ook met u zij de Heer. 
 
GEBED 
 V. …. door Jezus Christus onze Heer 
 
  

       G:      A  –   men.  
 
 
EERSTE SCHRIFTLEZING: Genesis 1 : 1-19 
(vertaling Societas Hebraica Amstelodamensis) 
1  In den beginne schiep God de hemel en de aarde. 
2  De aarde nu was wirwar en wanorde 

duisternis over de baaierd 
en Gods geest zwevend over de wateren. 

3 En God zei: 
 ‘Er zij licht!’ 
 En er was licht. 
4 God zag het licht, het was goed. 
 God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. 
5 God riep tot het licht: 
 Dag 
 en tot de duisternis riep hij: 
 Nacht. 
 Het werd avond, het werd morgen, een dag. 
 
6  God zei: 
 ‘Er zij een gewelf te midden van de wateren 
 Dit zij tot scheiding tussen wateren en wateren.’ 
7 God maakte het gewelf 

en maakte scheiding tussen de wateren onder het gewelf 
 en de wateren boven het gewelf. 
 En het was zo. 
8 God riep tot het gewelf: 
 Hemel. 
 Het werd avond, het werd morgen, een tweede dag. 
9 God zei: 
 ‘Laten de wateren onder de hemel zich verzamelen op éen plaats 
 opdat het droge zich laat zien.’ 
 En het was zo. 
10 God riep tot het droge: 
 Aarde 
 en tot de verzameling der wateren riep hij: 
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 Zeeën. 
 God zag dat het goed was. 
11 God zei: 
 ‘Laat de aarde groen doen groeien 
 gewas dat zaad geeft 
 vruchtbomen die naar hun aard vrucht zetten waarin hun zaad is op de aarde.’ 
 En het was zo. 
12 De aarde bracht groen voort 
 gewas dat zaad geeft naar zijn aard 

bomen die vrucht zetten waarin hun zaad is, naar hun aard. 
 God zag dat het goed was. 
13 Het werd avond, het werd morgen, een derde dag. 
 
14  God zei: 
 ‘Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf 
 om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. 
 Zij zullen zijn tot tekenen voor feesttijden 
 voor dagen en jaren. 
15 En zij zullen zijn tot lichten aan het hemelgewelf 
 om licht te geven op de aarde.’ 
 En het was zo. 
16 God maakte de twee grote lichten 
 het grote licht tot heerschappij over de dag 
 en het kleine licht tot heerschappij over de nacht 
 en de sterren. 
17 God stelde ze aan het hemelgewelf 
 Om licht te geven op de aarde 
18  om te heersen over de dag en over de nacht 
 en scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. 
 God zag dat het goed was. 
19 Het werd avond, het werd morgen, een vierde dag. 
 
 
LIED: LB 513: 1 en 2 
Tekst:           Jan Wit 
Melodie:      Gerard Kremer 
Koorzetting: Daniël Rouwkema 
 
 
 
 
 
TWEEDE SCHRIFTLEZING: Johannes 20 : 11 – 16 (werkvertaling M. Elbers) 
 
 
11  Maria was buiten bij het graf gaan staan, wenend. 
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 Terwijl zij dan weende,  

bukte zij zich naar het graf 
12 en zij aanschouwde twee boden [engelen],  

in het wit neergezeten, 
 één bij het hoofd en één bij de voeten 
 waar het lichaam van Jezus gelegen had. 
13 En die zeiden tot haar: 
 ‘Vrouw, wat weent gij?’ 
 Ze zei tot hen: 
 Ze hebben mijn Heer weggenomen 
 en ik weet niet waar zij Hem hebben gelegd.’ 
14 Toen zij dit gezegd had, 
 keerde zij zich om naar achteren 
 en zij aanschouwde Jezus, daar staande, 
 en zij wist niet dat het Jezus was. 
15 Jezus zei tot haar: 
 ‘Vrouw, wat weent gij? 
 Wie zoekt gij?’ 
 Zij, menend dat hij de hovenier was, zei tot hem: 
 ‘Heer, als gij Hem weggedragen hebt, 
 zeg mij dan waar gij hem gelegd hebt, 
 en ik zal hem wegnemen.’ 
16 Jezus zei tot haar:  

‘Maria!’ 
 Zij keerde zich om  

en zei tot Hem in het Hebreeuws: 
 ‘Rabbouni!’ (dat wil zeggen: meester!) 
 
 
LIED: LB 513: 3 en 4 
 
 
 
PREEK 
 
 
 
LIED: LB 601 
Tekst:           Huub Oosterhuis 
Melodie:       Antoine Oomen 
Koorzetting: Daniël Rouwkema 
 
 
 
GEBEDSINTENTIES 
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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. 

 
 
INZAMELING VAN DE GAVEN ONDER ORGELSPEL 
 
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) 
De diaconale collecte is bestemd voor het Aandachtscentrum. 
Het aandacht geven aan mensen in de knel, zeker ook de afgelopen periode, is en blijft 
een belangrijke taak in een stad als Den Haag. Aandacht geven is een vorm van 
barmhartigheid. Barmhartigheid is een belangrijke term uit de christelijke traditie. Het 
kan worden omschreven als vanuit innerlijke bewogenheid met de medemens in 
contact treden en onbaatzuchtig aandacht geven vanuit een warm hart.  
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk NL89 INGB 0002 8471 14. 
 
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 - 
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SLOTLIED: LB 630 
Tekst:     Ad den Besten 
Melodie: Melchior Vulpius – ‘Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all’ 
 
ZEGEN 
 

  

  

    
         G:       A -      -        -          -      men.    
 
 
ORGELSPEL:  
Toccata F-dur (BuxWV 157)                                            Dieterich Buxtehude 
                                                                                           (1637 - 1707) 
 
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. 
 
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. 
 
 
 
	
AGENDA 
zondag 22 januari 
 
 
 
woensdag 25 januari 
 
 
zaterdag 28 januari 
 
zondag 29 januari 
 
 
 

10.00 u 
 
 
 
10.15 u 
12.45 u 
 
16.00 u 
 
10.30 u 
 
 
 
 
 

Serious Quest, 8e groepers doen mee met de 
jeugdkapellers in gesprek met Jan Tom 
Schneider 
  
Cursus ‘Rouw op je dak’ 
Stilte-uur 
 
Bach Binnenste buiten ( zie toelichting) 
 
ds. Jan Tom Schneider, dienst met cantate 
BWV 144 ”Nimm,was dein ist, und gehe hin” 
 

 
Het stilte-uur is verhuisd naar de woensdagmiddag van 12.45-13.15u. De 
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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. 

 
 
 
 
 

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. 
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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 
 
 
 

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. 
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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 € 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 
 
 
 

 


