
 

 

 

L E S S O N S   &   C A R O L S 

 

Zondag 6 december 2020 

2
e
 zondag van Advent 

Koor: Kloosterkerk ensemble 

onder leiding van Daniël Rouwkema 

Organist: Iddo van der Giessen 

Voorganger: ds. Marja Flipse 

 

 

 

 

TOELICHTING: 

 

'Middenin de donkerste tijd van het jaar speuren wij naar sporen van licht.  

De lezingen en muziek in deze dienst wijzen niet alleen vooruit naar de geboorte van 

Christus, maar zetten die ook in een breder perspectief. Een wereld waarin dingen 

gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen, een mensheid die snakt naar 

lichtpuntjes, en een God die zegt: er zij licht.' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oproep tot stilte: 

Voor de aanvang van de Evensong klinken de klokken van de Kloosterkerk. Ze 

roepen op tot aandacht, inkeer en verstilling. Zo kan het koorgebed vanuit de stilte 

ontstaan. 

______________________________________________________________________ 

 

Tijdens deze dienst mag er door de gemeente helaas niet gezongen worden  
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KLOKKEN 

 

STILTE 

 

INLEIDEND ORGELSPEL 

Rorate caeli (Choral orné)   Jeanne Demessieux (1921-1968) 

 

Allen gaan staan als het koor en de voorganger binnenkomen 

 

OPENINGSGEBED 

  

INTROIT  

O gladsome Light, O Grace 
Φώς ίλαρòν άγίας δόζης 

Vertaling:  Robert S. Bridges (1844-1930) 

Zetting:  Claude Goudimel 1565       
 

1 O gladsome Light, O Grace                                                                             

of God the Father's face, 

th'eternal splendor wearing; 

celestial, holy, blest, 

our Savior Jesus Christ, 

joyful in Thine appearing! 

 

2 Now, as day fadeth quite, 

we see the evening light, 

our wonted hymn outpouring; 

Father of might unknown, 

Thee, His incarnate Son, 

and Holy Ghost adoring. 

3 To Thee of right belongs 

all praise of holy songs, 

O Son of God, Life-giver; 

Thee, therefore, O Most High, 

the world does glorify 

and shall exalt forever. 

  

(Kaarsen worden ondertussen aangestoken) 

 

- allen gaan zitten - 

LEZING:   Genesis 1:  1 – 5 

In night’s dim shadows lying   

Muziek:  George Guest (1924-2002) 

Tekst:  In Noctus umbra desides   

   Charles Coffin (1676-1749)                                                                                                                 

Vertaling:  W.J.Blew (1808-1894) 
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1 In night’s dim shadows lying,                                                               

Our limbs fast lock’d in sleep, 

To thee, with faithful sighing, 

Our souls their vigil keep. 

2 Desire of every nation, 

Hear, Lord, our piteous cry; 

Thou Word, the world’s salvation, 

Uplift us where we lie. 

3 Lord, be thine Advent hasten’d, 

Lest sin thy people mar; 

The gates which Adam fasten’d— 

The gates of heav’n, unbar. 

4 Son, to thine endless merit, 

Redeemer, Saviour, Friend, 

With Sire and Holy Spirit 

Be praises without end. Amen. 

 

GEBED 

LEZING:  Psalm 13 

Zing Noorderland een Lied                                                                        

Muziek:  Martin Shaw (1875-1958) 

Tekst:  C.E.Oakley (1832-1865) 

Vertaling:  Sytze de Vries (1945) 

 

1 Zing, Noorderland, een lied dat door uw heuvels schalt! 

Begroet met luider stem de Schepper van het al. 

Zijn komst brengt liefde en doet recht; zo heeft de hemel toegezegd. 

 

2 Zee van het Zuiden, zing uw lied de wereld in! 

Breng ons op frisse wind hoop op een nieuw begin. 

Verhaal hoe de belofte luidt, want Christus roept de lente uit. 

 

3 Land in de Oost, sta op, uw morgenlicht breekt aan. 

Hoe stralend klinkt uw groet, en siert uw lof zijn baan. 

De koning die u hebt verwacht verschijnt in Christus ongedacht. 

 

4 Kust van het Westen, waar het zonlicht ondergaat, 

begroet uw hoge gast: Hij is uw dageraad! 

Hij overwon de duisternis en brengt het licht dat blijvend is. 

 

5 Kom dan van overal, een lied in ieders mond. 

Zing onderweg, ja zing verheugd de wereld rond. 

Kom, volkeren van wereldwijd, wees in dit Kind gebenedijd. 
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GEBED 

 

LEZING: Jesaja 45: 2 – 8 

 

Rorate caeli   opus 176: 1 (1893)                                                                                    

Muziek:     Joseph Rheinberger (1839 – 1901) 

 

Rorate caeli desuper 

et nubes pluant iustum. 

Aperiatur terra 

et germinet salvatorem. 

Drupt, gij hemelen! van boven af, 

en dat de wolken vloeien van 

gerechtigheid; en de aarde opene zich, 

en dat allerlei heil uitwasse. 

 

GEBED 

 

LEZING: Baruch 4: 36 – 5: 9 

 

People look east       

Baskische volksmelodie                                                                                        

Muziek:  Daniël Rouwkema (*1974) 

Tekst:  Eleanor Farjeon (1881 – 1965) 

 

1 People, look east. The time is near 

Of the crowning of the year. 

Make your house fair as you are able, 

Trim the hearth and set the table. 

People, look east and sing today: 

Love, the guest, is on the way. 

 

2 Furrows, be glad. Though earth is bare, 

One more seed is planted there: 

Give up your strength the seed to nourish, 

That in course the flower may flourish. 

People, look east and sing today: 

Love, the rose, is on the way. 

 

3 Stars, keep the watch. When night is dim 

One more light the bowl shall brim, 

Shining beyond the frosty weather, 
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Bright as sun and moon together. 

People, look east and sing today: 

Love, the star, is on the way. 

 

4 Angels, announce with shouts of mirth 

Christ who brings new life to earth. 

Set every peak and valley humming 

With the word, the Lord is coming. 

People, look east and sing today: 

Love, the Lord, is on the way. 

 

 

GEBED 

 

LEZING: Jesaja 9: 2, 3, 6, 7  

 

Matin Responsory                                                                             

Muziek G.P. da Palestrina (ca. 1525 – 1594) 

 

I look from afar: 

and lo, I see the power of God coming, 

and a cloud covering the whole earth. 

Go ye out to meet him and say: 

Tell us, art thou he that should come 

to reign over thy people Israel? 

High and low, rich and poor, one with another.  

Hear, O thou shepherd of Israel, thou that leadest Joseph like a sheep.  

Stir up thy strength, O Lord, and come.  

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost. 

 

GEBED 

LEZING: 1 Tessalonicenzen 5: 1 – 11, 23, 24 

Never weather-beaten sail 

Muziek: Charles Wood (1866 – 1926) 

Tekst:  Thomas Campion (1567 – 1620) 
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1 Never weather-beaten sail more willing bent to shore. 

Never tired pilgrim’s limbs affected slumber more, 

Than my wearied sprite now longs to fly out of my troubled breast: 

O come quickly, sweetest Lord, and take my soul to rest. 

 

2 Ever blooming are the joys of Heaven's high Paradise. 

Cold age deafs not there our ears nor vapour dims our eyes: 

Glory there the sun outshines whose beams the blessed only see: 

O come quickly, glorious Lord, and raise my sprite to thee! 

 

GEBED 

LEZING:  Johannes 3: 16 – 21  

E'en so Lord, Jesus, quickly come 

Muziek:  Paul Manz (1919 – 2009)  

Tekst: Openbaring 22 

Peace be to you and grace from Him 

Who freed us from our sins, 

Who loved us all and shed His blood 

That we might saved be. 

 

Sing Holy, Holy to our Lord, 

The Lord, Almighty God, 

Who was and is and is to come; 

Sing Holy, Holy, Lord! 

 

Rejoice in heaven, all ye that dwell therein, 

Rejoice on earth, ye saints below, 

For Christ is coming, is coming soon, 

For Christ is coming soon! 

 

E’en so, Lord Jesus, quickly come, 

And night shall be no more; 

They need no light nor lamp nor sun, 

For Christ will be their All! 
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GEBED – moment van inkeer – 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 

 

Kom, Heer Jezus, langverwachte Heiland 

Melodie:  R.H. Prichard (Come, thou long expected Jesus) 

Zetting:  John Stainer (1840 – 1901) 

Tekst:  André F. Troost 

 

1 Kom, Heer Jezus, langverwachte 

Heiland, Redder, maak ons vrij, 

vrij van elke dwanggedachte, 

vrij, de langste nacht voorbij. 

 

2 U schenkt vrede, vreugde, gratie, 

rust waar angst ten hemel schreit – 

hoopvol wachten alle naties: 

morgen straalt uw zomertijd! 

 

3 Wijs in woorden en in daden, 

draagt U als een knecht uw kroon – 

kom dan, roep ons uw genade 

hoog te loven rond uw troon. 

  

- allen gaan staan - 

ZEGENBEDE en ZENDING 

 

ORGELSPEL 

Prelude on Rhosymedre ("Lovely")        Ralph Vaughan Williams (1872-1958) 

 

Blijf a.u.b staan als het koor en de voorganger de kerk verlaten. 

Wilt u s.v.p.gaan zitten voor het uitleidend orgelspel. 

Blijft u a.u.b. zitten tot dat u wordt gevraagd de kerk te verlaten.  
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COLLECTE BIJ DE UITGANG 

 

Wij zijn dankbaar voor de giften die we van u mogen ontvangen want zonder deze 

geldelijke ondersteuning zouden deze diensten geen voortgang kunnen hebben.  

  

Indien u uw gift liever per bank overmaakt kunt deze storten op rekening  

NL 29 INGB 0000 0585 71  t.n.v. Stichting Kloosterkerk, onder vermelding van   

“gift Evensong” 

 

U kunt uw gift ook pinnen bij de pinzuil bij de uitgang van de kerk. 

 

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en gift! 

 

 

Kerst met RO Brass & Geerten van de Wetering (orgel) 

Zondag 13 december vindt er in de Kloosterkerk een concert plaats met muziek 

voor advent en kerst, uitgevoerd door koperblazers van het Residentie Orkest (RO 

Brass) en organist Geerten van de Wetering.  

Op het programma staat muziek van o.a. Bach, Gabrieli, Monnikendam en 

bekende kerstliederen.  

Het programma wordt tweemaal uitgevoerd, om 17.00 uur en 19.00 uur. Bij beide 

uitvoeringen is plaats voor 30 personen.  

Reserveren van een plaats kan via www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl. 

Daar is ook de link naar de livestream te vinden. 

 

 

Podcasts voor Advent en Kerstmis 

In deze adventsperiode maken Marja Flipse, Rienk Lanooy, Geerten van de 

Wetering en Daniël Rouwkema voor iedere adventsweek en voor kerstmis vijf 

podcasts bij meer of minder bekende advents-en kerstliederen. Ze zijn te vinden 

op de website van de Kloosterkerk onder 'Diensten' - de eerste via deze link: 

www.kloosterkerk.nl/kerkdiensten/podcast-voor-de-eerste-adventsweek/ 

 

 

Wilt u a.u.b. deze liturgie mee (naar huis) nemen. 

http://www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl/
http://www.kloosterkerk.nl/kerkdiensten/podcast-voor-de-eerste-adventsweek/
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De digitale Adventskalender 2020 voor de Kloosterkerk 

 

We hebben een digitale Adventskalender gemaakt met kinderen en leiding van de 

Kloosterkerk, de Marcuskerk en de Kinderwinkel. 

 

Deze kalender is bedoeld voor kinderen van ongeveer 5 jaar tot 88 jaar en ouder. 

De beide predikanten van de Kloosterkerk: ds. Rienk Lanooy en ds. Marja Flipse 

doen ook mee. Zij vertellen elke zaterdag over één van de stammoeders van 

Jezus, zoals die genoemd worden in Mattheüs 1. Elke dag is er iets nieuws te 

ontdekken, met een paar vaste onderdelen: op zaterdag leggen de dominees uit 

waarom de stammoeder waar de volgende dag over wordt gepreekt, zo belangrijk 

is. Op zondag wordt de adventskaars voor die week aangestoken en zingen 4 

meisjes, samen met 2 jongens van het Haags Matrozenkoor onder muzikale 

begeleiding van onze organist, Geerten van de Wetering een kaarsenlied met elke 

week een nieuw aspect van Advent. Een van de meisjes vertelde dat ze het zo fijn 

vindt om mee te zingen en op zo’n manier iets voor een ander te kunnen doen, dat 

ze er een partijtje voor heeft afgezegd, en zo waren er meer kinderen die iets uit 

hun ‘agenda’s’ afzegden. Een reden temeer voor u en voor jou om misschien op 

een vast moment van de dag samen met het gezin of alleen, op laptop, tablet of 

een ander medium, mee te reizen op weg naar Bethlehem. 

Zij gaan jullie voor. 

 

De Adventskalender is vanaf 28 november te vinden via het YouTubekanaal van 

de Kloosterkerk.   

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=K_8OYBENyOc&list=PLNla5PQm37nXU9gXXO4944JeAcRJILobg&index=4
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Spreekt de sfeer in de Kloosterkerk u aan? 

 

Wilt u meer weten over diensten en activiteiten? 

 

Vult u onderstaand formulier in en doe het in de collectezak, of stuur 

het aan het Kerkelijk bureau. 

 

De heer/mevrouw  …………………………………………………. 

 

adres                     …………………………………………………. 

        

postcode   …………………………………………………. 

 

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 € 32,50 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 

 

 

mailto:leden@kloosterkerk.nl
mailto:kerk.bureau@kloosterkerk.nl
http://www.kloosterkerk.nl/

