
ZONDAG 23 december 2018 

4e Adventszondag 'Rorate Coeli' - 'Dauwt, hemelen' (Jes 45,8) 

 

Bij de dienst 

Op deze vierde zondag van de Advent komen in de lezingen twee indringende vragen 

aan bod. Allereerst klinkt in de Psalm een vertwijfeld roepen naar God: Waarom hebt 

U zich van ons afgewend - als herder, als wijngaardenier, als vader? Net zoals wij 

mensen elkaar soms kunnen teleurstellen doordat verwachtingen niet, of anders 

uitkomen. Hoe behoud je het vertrouwen in de relatie als die onder druk staat? 

Vervolgens wordt in de lezing uit Johannes ook ons vertrouwen op de proef gesteld: 

zouden wij de Messias eigenlijk wel herkennen als Hij onder ons komt? Of zouden wij 

Hem afwijzen? 

Onder die spanning staat deze laatste Adventszondag - 'reeds daagt het in het 

Oosten'  - en de vraag aan ons is hoe we het uithouden zolang het Licht nog niet ten 

volle uitbreekt. 

 

 

 

 

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! 

 

In de Apostelkapel staat een kaarsentafel. U kunt daar een kaars aansteken voor iets wat 

u bezighoudt, 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. 

Het is niet toegestaan tijdens de dienst te fotograferen. 

 

 

 

Voorganger: 

Ouderling: 

Organist: 

Zondagskind: 

ds. G.J. van Aller 

Sanne ten Bokkel Huinink 

Geerten van de Wetering 

Julia 
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ORGELSPEL – verstilling. –  

Anbetung des Kindes Jesus (1965)                                  Siegfried Reda 

                                                                                            (1916 - 1968) 

 

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 – 

INTROÏTUS: LB 461  

Tekst: Sytze de Vries 

Melodie: Christiaan Winter 

 

 
 

2 Vier kaarsen zullen branden. 

Het licht groeit vlam voor vlam. 

Het houdt de nacht gevangen 

totdat Hij komt! 

3 Het vuur van onze vreugde, 

de gloed van ons gezang 

zal niet meer kunnen doven 

totdat Hij komt! 
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4 Wij wachten op de koning; 

zijn ster is al gezien. 

Vol vrede is de morgen 

wanneer Hij komt! 

 

  

 

– 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.  

 
 

– gemeente blijft zitten – 

LIED OM ONTFERMING: 281, 1 - 4 

Tekst: Sytze de Vries 

Melodie: Bertram Luard Selby 

 
 

2 Wanneer het donker ons verrast,  

houd ons dan in uw goedheid vast: 

Kyrie eleison! 

 

3 Verschijn ons als de dageraad, 

Gij, zon die ons te wachten staat: 

Kyrie eleison!  

 

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

G:    A         -                  -                  men. 
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4 Gij roept ons met een nieuwe naam 

uit dit genadeloos bestaan: 

Kyrie eleison! 

 

  

 

– de kinderen gaan naar hun eigen ruimten – 

 

GEBEDSGROET 

 

V: De Heer zij met u 

G: Ook met u zij de Heer 

 

GEBED 

V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 
 

 

EERSTE SCHRIFTLEZING: Psalm 80, gelezen en gezongen.  

Tekst: H. Oosterhuis. 

 

Zingen: Psalm 80, vers 1 

 

 
 

G:     A   -    -    -    -    -    -   -   -   -      men. 
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Voorganger: 

Herder van heel de aarde, hoor. 

Gij die ons bijeenhoudt en aanvoert, 

verschijn ons, wees onze Zichtbare. 

Laat onze wegen uw overwicht zien. 

Ga voort ons te bevrijden. 

 

Laat nu het keerpunt zijn: 

dat wij zoeken uw ogen 

dat Gij zoekt ons gezicht.  

Gij, van de engelenlegioenen: 

wendt Gij U af, beledigd, 

schuilt Gij weg in wolken en nevel? 

Tranenbrood heb ik gegeten, 

bekers tranen gedronken. 

 

Vijanden lachen ons uit, 

De buurt heeft het ook wel gehad.  

 

Laat nu het keerpunt zijn: 

dat wij zoeken uw ogen 

dat Gij zoekt ons gezicht. 

 

Zingen: psalm 80, vers 2  

Wek op uw kracht en kom bevrijden 

uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde. 

Die troont daar op de cherubim, 

gedenk uw dienaar Efraïm, 

laat zijn gebed niet onverhoord! 

Herder Israëls, leid ons voort! 

 
Voorganger: 

Er was in Egypte een wijnstok. 

Die hebt Gij uitgegraven 

met eigen hand. 
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Andere volken hebt Gij verdreven 

om hem  te planten, hier. 

 

Gij hebt voor hem de bodem gekneed 

dat hij wortel kon schieten  

en bloeien overal heen. 

Zijn schaduw valt over de bergen 

zijn ranken omranken de ceders –  

zijn takken halen de Blauwe Zee 

zijn twijgen de Grote Rivier. 

 

Waarom werd zijn omheining vernield? 

Dat ieder die langskomt, hem plunert 

wilde zwijnen hem vreten? 

 

Laat nu het keerpunt zijn: 

dat wij zoeken uw ogen 

dat Gij zoekt ons gezicht. 

 

Zie neer uit uw hemel, en doe iets 

dat uw wijnstok herleve, 

het stekje dat Gij geplant hebt 

dat Gij als uw kind hebt gekoesterd… 

Ga voort ons te bevrijden. 

 

Laat nu het keerpunt zijn: 

dat wij zoeken uw ogen 

dat Gij zoekt ons gezicht. 

 

Zingen: Psalm 80, 7 

Dan zullen wij niet van U wijken, 

uw naam zal op ons voorhoofd prijken, 

uw naam is ons als uw gelaat: 

een sterrenbeeld, een dageraad. 

Laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 

doe ons opstaan en help ons weer. 

 

TWEEDE SCHRIFTLEZING: Johannes 1; 19 - 28 
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LIED: LB 528; 1, 2 en 3 

Tekst: Huub Oosterhuis 

Melodie: Bernard Huijbers 

 
 

2 Overal nabij is Hij 

menselijk allerwegen. 

Maar geen mens herkent Hem, Hij 

wordt gewoon verzwegen. 

refrein 

 

3 God van God en licht van licht, 

aller dingen hoeder, 

heeft een menselijk gezicht, 

aller mensen broeder. 

refrein 

 

 

PREEK 
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LIED: LB 986 

Tekst: René van Loenen 

Melodie: Christiaan Winter 

 

 
 

2 Die woorden van leven en licht 

heeft God in de vroegte gezongen. 

Zijn lied was een scheppend gedicht, 

zijn stem heeft het duister verdrongen. 

 

3  Het duister, de macht van de dood, 

verdween voor het licht dat God baarde; 

het licht was zijn schepping tot brood, 

de vrucht was het leven op aarde. 

 

4 Wij zingen een loflied voor Hem 

die ons door de nacht zal bewaren, 

want licht zal er zijn waar zijn stem 

het lied zingt van hemel en aarde. 

 

 

GEBEDSINTENTIES  

– gemeente knielt of blijft zitten – 
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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 

 Eerste collecte (rode zak) dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en 

eredienst. Rekening Huishouding Kloosterkerk IBAN: NL29 INGB 0000 0585 71 

 De diaconale collecte (groene zak) is voor de Soepbus van de Kessler Stichting, 

die ’s avonds door Den Haag rijdt. Elke avond maken ca. 60 mensen gebruik van 

de Soepbus. Hoofddoel is te voorkomen dat mensen door honger geplaagd 

worden, maar ook het bieden van een vast herkenningspunt voor deze groep die 

een marginaal bestaan leidt en voor veel hulpverleners onzichtbaar blijft. 

Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: IBAN NL89 INGB 0002 8471 14 

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

aan het monument Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk IBAN: NL29 INGB 

0000 0585 71 

Wanneer uw telefoon op “stil” 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. 
 

OPDRACHT VAN DE GAVEN 

 

– de kinderen komen terug; de gemeente blijft zitten tot zij bij hun ouders zijn – 
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SLOTLIED (staande gezongen): LB 444 

Tekst: Johannes Riemens sr. 

Melodie: Melchior Vulpius 

 
 

2 De duisternis gaat wijken  

van de eeuwenlange nacht.  

Een nieuwe dag gaat prijken  

met ongekende pracht.  

 

3 Zij, die gebonden zaten  

in schaduw van de dood,  

van God en mens verlaten –  

begroeten ’t morgenrood.  

 

4 De zonne, voor wier stralen  

het nachtelijk duister zwicht,  

en die zal zegepralen,  

is Christus, ’t eeuwig licht!  

 

5 Reeds daagt het in het oosten,  

het licht schijnt overal:  

Hij komt de volken troosten,  

die eeuwig heersen zal. 

 

 

 

ZEGEN 

 

 
 

ORGELSPEL 

__________ 

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 
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www.kerkomroep.nl 

 

 

 

 

Diensten in de kersttijd 

 

zondag 23 december 

 

maandag 24 december 

 

 

 

dinsdag 25 december 

 

 

 

zondag 30 december 

 

 

maandag 31december 

16.30 u 

 

22.30 u 

 

 

 

10.00 u 

 

 

 

10.30 u 

 

 

19.30 u 

Kinderkerstfeest 

 

ds. Rienk Lanooy, Kerstnachtdienst,  

m.m.v. Residentie Kamerkoor o.l.v. Jos 

Vermunt 

 

ds. Rienk Lanooy, Kerstmis,  

m.m.v.het Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël 

Rouwkema 

 

ds.Rienk Lanooy, dienst met cantate  

‘Das neugeborne Kindelein’ 

 

ds.Rienk Lanooy, Oudejaarsavondvesper 
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Uw kerkelijke bijdrage 
  

De kerkrentmeesters vragen tegen het einde van het jaar graag nog uw aandacht voor 

uw financiële bijdrage aan de kerk. Die bijdragen zijn noodzakelijk om in onze 

prachtige monumentale kerk onze diensten te kunnen houden en al onze overige 

activiteiten te kunnen blijven ontplooien. Wij zien uw bijdrage graag tegemoet op de 

rekening van de Kloosterkerk: rekeningnummer NL29 INGB 0000 0585 71. 

 

 

 

 

Kinderkerstfeest op 23 december 2018 van 16.30 - 17.30 uur 

 

Speciaal voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Met elkaar zingen we, in een sfeervol 

versierde kerk, bekende kerstliederen. Ds. Rienk Lanooy verzorgt de inhoud van deze 

viering. Een feestelijk uur, dat traditiegetrouw zal worden afgesloten met warme 

chocolademelk en rozijnenbroodjes. En… neem je vader, moeder, opa’s, oma’s, 

vriendjes en de buurkinderen vooral mee! 

 


