
DINSDAG 25 DECEMBER 2018 

- Kerstmis - 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 

Ouderling: Yna Visser 

Organist: Geerten van de Wetering 

Kerstmorgenkind: Timo 

Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema 

m.m.v. Collegium Delft  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de kinderdiensten 

 

Voor in de kerk hangt een kerstster. Hij is bijna klaar. Op de vier adventszondagen 

hebben de kinderen tijdens de kinderdiensten aan de hand van thema’s de ster laten 

groeien, tot hij nu op kerstmorgen in volle glorie gaat stralen boven het pasgeboren kind. 

Want hier hebben we al deze weken naartoe geleefd: Kerstmis! Tijdens de feestelijke 

kinderdienst staan we met elkaar stil bij de geboorte van Jezus. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Voorzijde: Bas-reliëf in marmer uit Sangri (Naxos - 400 n.Chr) Byzantijns Museum, 

Athene 
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Vóór de dienst wordt gezongen: 

 

LIED: LB 476: 1, 2 en 3 

Tekst :   Oud-Nederlands lied, naar het Duitse ‘Syt willekommen Herre Krist’ (14e eeuw) 

Melodie: ’s-Hertogenbosch 1627 

 

 

 

KOOR:   Away in a manger                                               arr. Daniël Rouwkema 

 

Away in a manger, no crib for His bed, 

The little Lord Jesus laid dowm His sweet head 

The stars in the bright  sky looked down where he lay, 

The little Lord Jesus asleep on the hay. 

 

The cattle are lowing, the baby awakes, 

But yhe little Lord Jesus no cying He makes 

I love Thee Lord Jesus, Lord Jesus look down from the sky, 

And stay by my side untill morning is nigh. 

 

Be near me, Lord Jesus, I ask Thee to stay 

Close by me for ever, and love me, I pray 

Bless all the dear people, in Thy tender care,  

And fit us for heaven to live with Thee there. 

 

 

KOOR:    Quelle est cette odeur agréable                    arr. David Willcocks    (1919-2015) 

 

Quelle est cette odeur agréable, 

Bergers, qui ravit tous nos sens? 

S'exhale-t'il rien de semblable 

Au milieu des fleurs du printemps? 

Quelle est cette odeur agréable 

Bergers, qui ravit tous nos sens? 

 

Mais quelle éclatante lumière 

Dans la nuit vient frapper nos yeux! 

L'astre du jour, dans sa carrière, 

Fû-til jamais si radieux? 

Mais quelle écatante lumière 

Dans la nuit vient frapper nos yeux! 

 

A Bethléem, dans une crèche 

Il vient de vous naître un Sauveur; 

Allons, que rien ne vous empêche 

D'adorer votre Rédempteur 

A Bethléem, dans une crèche, 

Il vient de vous naître un Sauveur. 

 

 

 

Dieu tout-puissant, gloire éternelle 

Vous soit rendue jus-qu'aux cieux; 

Que la paix soit universelle, 

Que la grâce a bonde en tous lieux. 

Dieu tout-puissant, gloire éternelle 

Vous soit rendue jusqu'aux cieux. 
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LIED:   LB 495: 1, 2 en 4 

Tekst:      Joke Ribbers 

Melodie: Frans volkslied – ‘Une jeune pucelle 

 

 

 

BEGROETING 

 

STILTE  

-de kaarsen worden aangestoken- 

 

-gemeente gaat staan- 

 

BEMOEDIGING en INTROÏTUS: Hodie Christus natus est   Healey Willan (1880-1968) 

 

KOOR: 

Hodie Christus natus est, 

hodie Salvator apparuit. 

Hodie in terra canunt angeli, 

laetantur archangeli, 

hodie exsultant justi dicentes: 

gloria in excelsis Deo. Alleluia ! 

Heden is Christus geboren, 

vandaag is de Heiland verschenen. 

Vandaag zingen de engelen, de  

aartsengelen verheugen zich, 

vandaag verheugen de rechtvaardigen zich 

zeggende :Ere zij God in den hoge. Alleluja! 

 

LIED: LB 478: 1, 2 en 4 

Tekst:     Emmerik 1645 

Melodie: Gent 1856 

 

 

 

 

 -gemeente gaat zitten-  

 

GESPREK MET DE KINDEREN 

 

LIED: LB 496 

Tekst:     Jan Duin 

Melodie: Engeland 

 

 

 

 

-aansluitend gaan de kinderen naar hun eigen diensten- 
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GEBEDSGROET 

 
 

GEBED 

V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 
 

 

SCHRIFTLEZING: Jesaja 9,1-6 

 

LIED: LB 473: 1 en 3 

Tekst:     Jan Wit, vrij naar ‘Es ist ein Ros entsprungen’ 

Melodie: Michael Praetorius 

 

 

SCHRIFTLEZING: Lukas 2,1-7 

 

KOOR:  Love came down                                                  Malcolm Archer (*1952) 

Love came down at Christmas, 

Love all lovely, Love Divine, 

Love was born at Christmas, 

Star and Angels gave the sign. 

Love shall be our token, 

Love be yours and love be mine, 

Love to God and all men, 

Love for plea and gift and sign. 

Worship we the Godhead, 

Love Incarnate, Love Divine, 

Worship we our Jesus, 

But wherewith for sacred sign? 

 

vervolg SCHRIFTLEZING: Lukas 2,8-14 

 

LIED: LB 481: 1 en 2 

Tekst:      Charles Wesley – ‘Hark! the herald angels sing’ 

Melodie:  Felix Mendelssohn-Bartholdy 

 

 
 

vervolg SCHRIFTLEZING: Lukas 2,15-20 

 

 V:   De      Heer    zij     met      u 

G:  Ook  met  u    zij     de    Heer 

G:     A   -    -    -    -    -    -   -   -   -      men. 
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LIED: 'Wij van de aarde' 

Tekst:     Willem Barnard 

Melodie: 'Schönster Herr Jesu' 

 

 

PREEK 

 

KOOR:     O magnum mysterium                                   Malcom Archer   

O magnum mysterium, et admirabile sacramentum , 

ut animabila viderent Dominum natum, 

jacentem inpraesepio. Natum vidimus. 

Et choros angelorum collaudantes Dominum. 

Alleluia. 

 

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 Huishouding Kloosterkerk:  NL29 INGB 0000 0585 71 

 

De diaconale collecte (groene zak) is voor de Voedselbank Haaglanden. De Voedselbank 

verstrekt wekelijks ruim 2.000 voedselpakketten aan huishoudens die tijdelijk een steuntje 

in de rug nodig hebben. De inhoud van deze pakketten wordt voor het belangrijkste deel 

geleverd door leveranciers en producenten in de voedingsmiddelenindustrie. De 

Voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers en kent geen betaalde medewerkers. 

Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 
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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 
 

Nativity Carol                                                                    John Rutter (*1945) 
Born in a stable so bare 

Born so long ago 

Born 'neath light of star 

He who loved us so 

Far away, silent he lay 

Born today, your homage pay 

For Christ is born for aye 

Born on Christmas Day. 

 

Cradled by mother so fair 

Tender her lullaby 

Over her son so dear 

Angel hosts fill the sky 

Far away, silent he lay 

Born today, your homage pay 

For Christ is born for aye 

Born on Christmas Day. 

 

Wise men from distant far land 

Sheperds from starry hills 

Worship this babe so rare 

Hearts with his warmth he fills 

Far away, silent he lay 

Born today, your homage pay 

For Christ is born for aye 

Born on Christmas Day. 

 

Love in that stable was born 

Into our hearts to flow 

Innocent dreaming babe 

Make me thy love to know 

Far away, silent he lay 

Born today, your homage pay 

For Christ is born for aye 

Born on Christmas Day. 

 

OPDRACHT VAN DE GAVEN 

-de kinderen komen terug in de kerk, de gemeente blijft zitten tot zij bij hun ouders zijn- 

 

 

SLOTLIED (staande gezongen): LB 487 

Tekst :    Willem Barnard 

Melodie: Frans volkslied – ‘Les anges dan nos campagnes’ 

 

 

 

 

 

ZEGEN 

 
 

 

ORGELSPEL: Praeludium in C (BWV 547)                                                 J.S. Bach 
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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. 

 

 

 

 

 

AGENDA 

zondag 30 december 

 

 

maandag 31 december 

 

woensdag 2 januari 

 

zaterdag 5 januari 

10.30 u 

 

 

19.30 u 

 

12.45 u 

 

17.00 u 

Ds. Rienk Lanooy, dienst met cantate BWV 122 

“Das neugeborne Kindelein” 

 

Ds. Rienk Lanooy Oudejaarsavondvesper 

 

Nieuwjaarspauzeconcert door Geerten van de 

Wetering, orgel 

Nieuwjaarsborrel 

 

zaterdag 5 januari 2019, aanvang 17 uur 

Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen wij  gezamenlijk  terugblikken op het 

afgelopen jaar. Het bestuur wil graag een toost uitbrengen met alle betrokkenen bij de 

Kloosterkerk op 2019 en in het bijzonder op de vrijwilligers die zich met veel enthousiasme 

inzetten voor de Kloosterkerk! Tussen de hapjes door wacht  u een muzikale verrassing 

 

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. 

 

 

 

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 
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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. 

 


