
ZONDAG 2 DECEMBER 2018 

- 1e Advent - 'In het licht van Jesaja' 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 

Ouderling: Maria Haslinger-Maalman 

Organist: Kees van Eersel 

Zondagskind: Fenna 

Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema 

 

In deze dienst worden gedoopt: 

Marie Madeleine Adriana de Bruijn 

Tobias Bernard Adriaan Dedel 

Rosa Kiki Dijkstra 

Phaëdra Malia Aurélie ter Maat 

Eveline Nela van de Wetering 

 

Bij de dienst:  

Aan de witte muur hangen werken van Françoise Stoop. Ze spelen daar hun spel van licht 

en kleur. Licht is kenmerkend voor de tijd van Advent waarin naar de komst van de 

Messias wordt uitgekeken, die het licht van de wereld is. Daarom wordt deze weken uit 

de profetie van Jesaja gelezen. Het gaat daar meer dan eens over licht. Er wordt op 

gehoopt, er wordt naar verlangd, het wordt verwacht, ook al zijn de tijden donker. 

Vandaag een gedeelte uit een visioen over Juda en Jeruzalem. 

 

Bij de kinderdiensten: 

Bij de kinderdiensten splitsen wij altijd op in twee groepen. De jongste groep is voor 

kinderen van 4 – 7 jaar. De oudste groep is er voor kinderen van 8 – 12 jaar. In aparte 

ruimtes horen zij een bijbelverhaal, maken deze periode een kunstzinnige verwerking en 

denken op hun eigen niveau na over bijbelverhalen of bijbelse thema's. Zo werken zij 

langzaam naar Kerstmis toe!  

 

Vanmorgen treffen de tieners van 12 – 15 jaar elkaar in de Crypt. Daar hebben zij een 

Jeugdkapel-viering. Met elkaar staan zij stil bij de Adventsperiode. Wat betekent het 

eigenlijk om iets te verwachten? 

 

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. 

 

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? Ná de dienst kunnen er foto’s worden 

gemaakt van de dopelingen en hun ouders bij de doopvont. 
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ORGELSPEL -verstilling- 

"Nun komm', der Heiden Heiland" a 2 Clav. E Pedale..BWV 659 

                                                                                        Joh. Seb. Bach (1685-1750) 

 

BEGROETING 

 

 

STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 

BEMOEDIGING 

 
 

 

-gemeente gaat staan- 

 

KOOR  Antifoon:  

Gij zijt mijn heil, o Heer, ik blijf U al den dag verwachten 

 

INTROÏTUS: Psalm 25: 1, 2 en 3 

Tekst:     Willem Barnard en Muus Jacobse 

Melodie: Genève 1551 

 

Koor: herhaling antifoon 

-gemeente knielt of 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 
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-gemeente blijft zitten- 

 

LIED OM ONTFERMING: LB 433  

Tekst:      Martin Luther – ‘Nun komm, der Heiden Heiland’ 

Melodie: Erfurt 1524 

 

INLEIDING TOT DE DOOP 

-de kinderen komen naar voren om de doop bij te wonen-  

 

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- 

 

LIED (staande gezongen): LB 778: 1, 2, 4 en 5 

Tekst:      Ad den Besten 

Melodie:  Johanna Wagenaar – ‘Wil onze kindren, Heer, bewaren’ 

 

-gemeente gaat zitten, de dopelingen verlaten de dienst. Daarna gaan de kinderen naar 

hun eigen ruimten- 

 

GEBEDSGROET 

 
 

 

 

 

GEBED 

V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 V:   De      Heer    zij     met      u 

G:  Ook  met  u    zij     de    Heer 

G:    A         -                  -                  men. 
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SCHRIFTLEZINGEN: Jesaja 2,1-5 en Romeinen 13,11-14 

 

KOOR: Motet over Matteüs 24: 34-35                                           Daniël Rouwkema 

 

Voorwaar, ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen geschied 

zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins 

voorbijgaan. 

 

PREEK 

 

LIED: LB 452 

Tekst:      Tom Naastepad 

Melodie: 16e eeuw/Scheidt’s Tabulatur-Buch 1650 – ‘Von Gott will ich nicht lassen’ 

 

 

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  

 

De eerste collecte (rode zak) dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst.  

Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 

 

G:     A   -    -    -    -    -    -   -   -   -      men. 
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De diaconale collecte (groene zak) is voor de Boodschappenbegeleidingsdienst.  

De BBD  in Den Haag begeleidt ouderen en mindervaliden die weinig contacten hebben, 

slecht ter been zijn of zich onveilig voelen. Het doel is isolement tegen te gaan. Met deze 

hulp kunnen ouderen blijven deelnemen aan het dagelijks leven en blijft men in de 

gelegenheid om andere mensen te ontmoeten. (Rekening Diaconie Kloosterkerk  

NL89 INGB 0002 8471 14) 

 

De deurcollecte (paarse zak) dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het 

monument Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
Wanneer uw telefoon op -stilstand- staat, is het geen bezwaar als u hem tijdens de collecte gebruikt 

om geld over te maken op het desbetreffende bankrekeningnummer. 

Bij de uitgang is een pinzuil geplaatst waar u uw gave met een (contactloze) pinbetaling kunt geven. 

 

 

TIJDENS DE COLLECTE ZINGT HET KOOR 

 

A tender shoot                                    Muziek:  Otto Goldschmidt  (1829 – 1907) 

                                                            Tekst:      William Bartholomew 

A tender shoot hath started up from a root of grace, 

as ancient seers imparted from Jesse’s holy race. 

It blooms without a blight, blooms in the cold bleak winter 

turning our darkness into light. 

 

This shoot, Isaiah taught us, from Jesse’s root should spring. 

The Virgin mary brought us the branch of which we sing. 

Our God of endless might, gave her this child to save us, 

thus turning darkness into light. 

 

Een tere twijg is ontsproten uit een wortel van genade, Vanuit het volk van Isaï, zoals 

oude profeten ooit voorspelden .Zij zal groeien zonder oponthoud, zal groeien in de koude 

gure winter, en zij zal onze duisternis in licht veranderen. 

 

Deze twijg, die Jesaja ons voorspelde, zal uit Isaï's stronk ontspringen. De maagd Maria 

heeft ons deze tak gebracht waarvan wij zingen; Onze God van eeuwige macht heeft haar 

dit Kind gegeven om ons te redden, en zo verandert duisternis in licht. 

 

 

OPDRACHT VAN DE GAVEN 

 

SLOTLIED (staande gezongen): LB 447 

Tekst:      Jan Wit, bij Jesaja 2,2-5 

Melodie: Frits Mehrtens 

 

 

ZEGEN 
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ORGELSPEL: "Nun komm', der Heiden Heiland"  In organo pleno. BWV 661 

J.S.Bach 
 

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. Zie daarvoor de contactgegevens op de 

achterzijde van de liturgie. 

 

Na afloop van de dienst kunt u de doopouders in de Apostelkapel gelukwensen. 

AGENDA 

 

zondag 2 december 

 

 

dinsdag 4 december 

 

 

woensdag 5 december 

 

 

vrijdag 7 december 

 

zaterdag 8 december 

 

zondag 9 december 

10.00 u 

 

 

18.30 u 

 

 

12.45 u 

 

 

19.00 u 

 

20.15 u 

 

10.00 u 

 

17.00 u  

 

Jeugdkapel, onderbouw voor kinderen tussen 12 en 

15 jaar 

 

Zinnige kost over Willem Visser ‘t Hooft 

(zie toelichting) 

 

Pauzeconcert door Pianoduo Beth & Flo 

Elsbeth Remijn en Claudette Verhulst 

 

Jeugdkapel, bovenbouw  

 

Concert ‘Reda Herdacht’ (zie toelichting) 

 

Dhr. Jan Greven 

 

Evensong, Carols bij kaarslicht door Vocaal 

Ensemble Magnificat o.l.v. Daniël Rouwkema, 

organist: Jan Pieter Lanooy, liturg ds Rienk Lanooy 
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Concert ‘Reda Herdacht’ t.g.v. 50e sterfjaar van Siegfried Reda 

 

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat Siegfried Reda (1916 – 1968), belangrijke vernieuwer 

van de orgel- en kerkmuziek in de 20e eeuw, overleed. In het kader daarvan vindt er op 

zaterdagavond 8 december (20.15u), enkele dagen voor de sterfdatum van Reda (13 

december), een bijzonder concert plaats in de Kloosterkerk. Aan dit concert zullen 

meewerken het Duitse vocaal ensemble Vox Avis uit Oldenburg o.l.v. Elisabeth Reda, 

kleindochter van Siegfried Reda, en daarnaast de organisten Gijs Burger (organist van 

het Reda-Schuke-orgel in de Petrikirche, Mülheim a/d Ruhr) en Geerten van de Wetering 

(organist Kloosterkerk). Zij zullen werken uitvoeren van Reda, maar ook van tijdgenoten 

(Distler, Vogel, Raphael) en enkele werken van oude meesters (Sweelinck, Schütz), 

belangrijke inspiratiebronnen voor de vernieuwers in de 20e eeuw. Voor aanvang van dit 

concert, vanaf 19.45u, zullen Elisabeth Reda en Gijs Burger een korte inleiding geven 

over het leven en werk van Reda en een toelichting op het programma. Meer info is te 

vinden op www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl . Kaarten in de voorverkoop via de 

website kosten €10, aan de deur €12. 

 

 

 

Willem Visser ’t Hooft bij Zinnige Kost 

 

Op 4 december is er weer Zinnige Kost, een goede maaltijd met een inhoudelijk 

gespreksonderwerp. Deze keer zal Jurjen Zeilstra, predikant in Hilversum, ons inleiden 

in het gedachtegoed van Willem Visser ’t Hooft. Jurjen Zeilstra promoveerde onlangs op 

een biografie van deze voorman in de wereldwijde oecumene, die als een van de weinige 

Nederlanders ooit de cover van Time sierde. Vanwaar deze dienstbaarheid aan de 

oecumene en wat gaat er in onze tijd dat oecumene niet hoog meer op de kerkelijke 

agenda staat, van hem uit? 

Ieder welkom bij deze avond, 4 december om 18.30 uur in de crypt. Sämi Bangerter 

zorgt voor een goede maaltijd. Neem zelf een flesje wijn mee om te delen. Aanmelden is 

nodig i.v.m. de voorbereidingen van de maaltijd en kan tot maandag 3 december 12.00 

uur bij ds.Rienk Lanooy via lanooy@kloosterkerk.nl. De kosten zijn € 20,- voor de 

maaltijd en de spreker. 

 

Lekker eten, zang en muziek 

Op zaterdag 15 december a.s. vindt de jaarlijkse kerstmaaltijd plaats in de 

wandelruimte van de Kloosterkerk. Naast lekker eten, staan zang, muziek en een 

kerstverhaal op het menu. Vanaf 17.15 uur kunt u binnenlopen voor een drankje. Om 

18.00 uur begint de maaltijd en rond 20.45 uur besluiten we de avond. 

 

Komt u ook? Meld u dan aan na de kerkdienst op zondag 25 november, 2 of 9 december 

in de wandelruimte of via emailadres kerstmaaltijdkloosterkerk@gmail.com. De kosten 

zijn € 17,50 en € 10 (kinderen t/m 12 jaar). Deze kunt u voldoen door overmaking van 
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het bedrag op rekeningnummer NL89 INGB 0002 8471 14 van de Stichting Diaconie 

Kloosterkerk onder vermelding van ‘Kerstmaaltijd’ en de namen van de deelnemers. 

We hopen u, voor het eerst of opnieuw, op 15 december te verwelkomen! 

 

NB: Voor de organisatie van de kerstmaaltijd hebben we nog een groep vrijwilligers 

nodig. Kunt u helpen bij de voorbereiding op zaterdagmiddag 15 december vanaf 14.00 

uur en/of tijdens de maaltijd, meld u dan graag aan bij Helcha Prins, 

helcha.prins@gmail.com. Bedankt alvast. 

 

 

18 december ‘Lezing en Lunch’ 

ds K.H. van Klaveren: Het Thomas evangelie, hoe het anders is? 

 

 

 

 

Kunst in de periode van Advent en Kerst 

 

Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais... 

In deze periode is werk tentoongesteld van Francoise Stoop. In haar werk speelt licht en 

kleur een belangrijke rol en daarmee sluit het aan bij het thema ´In het licht van Jesaja´ 

dat in de periode van Advent centraal zal staan. Het Hollandse landschap vormt een 

belangrijke inspiratiebron voor Françoise Stoop (1963). In haar kunstwerken verwerkt ze 

het verticale ritme van bomenrijen en de horizontale lijnen van de horizon. Ze schildert 

in subtiele kleuren op loshangend jute, waardoor elk werk een driedimensionaal aspect 

heeft. Niet alleen het vroege werk van Piet Mondriaan inspireert de kunstenares, ook de 

eenvoud van zijn latere composities zijn belangrijk. Evenals hij gebruikt zij de 

oneindigheid en de strenge ordening. Maar anders dan bij Mondriaan, zijn haar doeken 

niet opgespannen maar hangen ze los binnen een raamwerk of zijn eromheen 

geboetseerd als reliëfs en wordt een dimensie toegevoegd. De drager is jute, grove stof 

geweven uit goudachtig glanzende bastvezels, variërend in kleur en dikte, dat de verf 

soms volledig absorbeert. Het materiaal bepaalt mede de vorm van het schilderij en 

hierdoor heeft haar werk iets eigenzinnigs, een zekere vrijheidsdrang, alsof het elk 

moment uit de lijst kan springen, zoals ook het licht van Advent. 

 

 

Nieuwe cd organist Geerten van de Wetering 

Onlangs is de eerste solo-cd van organist Geerten van de Wetering verschenen, 

opgenomen in de Kloosterkerk. De titel van de cd luidt '1918 - Organ music from a 

new era'. Het jaar 1918, waarin WO I beëindigd werd, is als uitgangspunt genomen  

 

voor een nieuwe tijd, waarin ook in de (orgel)muziek vele nieuwe stromingen 

ontstaan. De cd is te koop bij de informatietafel voor €15,-. 
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Vacature Predikant. 

Ter vervulling van de vacature die door het vertrek van ds. Klokke is ontstaan zijn we op 

zoek naar een predikant. Wij stellen het zeer op prijs als u namen van predikanten die u 

beschouwt als goede kandidaten, bij voorkeur met een korte toelichting, doorgeeft aan de 

beroepingscommissie via godert.vanderfeltz@gmail.com of in telefonisch contact met 

Godert van der Feltz (06-51284644). Verdere informatie over de vacature vindt u op de 

website van de Kloosterkerk. 

De sluitingsdatum is 15 december a.s. 

 

 

 

 

 

 

 


