
 
 

VRIJDAG 25 DECEMBER 2020  
- Kerstmis- 

Voorganger: ds. Marja Flipse 
Ouderling: Yna Visser 

Organist: Geerten van de Wetering 
Leden van het Kloosterkerkkoor en  
strijkkwintet van de Kloosterkerk 

 o.l.v. Daniël Rouwkema 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 3 - 
Vóór de dienst zingt het koor: 
 
Benedicamus Domino                                  Peter Warlock (1894-1913) 
 
Procedenti puero 
Eya, nobis annus est! 
Virginis ex utero 
Gloria! Laudes! Deus homo factus est et immortalis. 
 
Sine viri semine 
Eya, nobis annus est! 
Natus est de virgine 
Gloria! Laudes! Deus homo factus est et immortalis. 
 
Sine viri copia 
Eya, nobis annus est! 
Natus est ex Maria 
Gloria! Laudes! Deus homo factus est et immortalis. 
 
In hoc festo determino 
Eya, nobis annus est! 
Benedicamus Domino! 
Gloria! Laudes! Deus homo factus est et immortalis. 
 
 
 
Een jongen komt voort 
- Hoera, ons grote moment! - 
uit de schoot van een maagd. 
Glorie! Lofprijzing! 
God is mens geworden en toch onsterfelijk. 
 
Zonder het zaad van een man 
is hij geboren uit een maagd. 
Zonder dat er een man aan te pas kwam 
is hij geboren uit Maria. 
Laten we op deze feestdag 
de Heer prijzen. 
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BEGROETING 
 

-de kaarsen worden aangestoken-  
STILTE 
 
 
INTROÏTUS: LB 477: 1, 2, 3 en 5 
Tekst: C.B. Burger (1, 2, 4); Jan Willem Schulte Nordholt (3); Gert Landman (5) , vrij 
naar ‘Adeste fidelis’, toegeschreven aan John Francis Wade 
Melodie:18e eeuw? 
Zetting: David Willcocks 
 
 
VERHAAL VOOR DE KINDEREN 
 
 
ORGELIMPROVISATIE 
 
 
SCHRIFTLEZING: Lucas 1:39-55 
 
LIED: LB 494 
Tekst:     Huub Oosterhuis 
Melodie: Michael Praetorius – ‘Es ist ein Ros entsprungen’ 
Zettng: Daniël Rouwkema 
 
 
 
SCHRIFTLEZING: Lucas 2:1-7 
 
 Koor:   Away in a manger                                               arr. Daniël Rouwkema 
 
Away in a manger, no crib for His bed, 
The little Lord Jesus laid down 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 the little Lord Jesus no cying He makes 
I love Thee Lord Jesus, look down from the sky, 
And stay by my side until 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. 
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SCHRIFTLEZING: Lucas 2: 8-14 
 
LIED: LB 487 
Tekst :    Willem Barnard 
Melodie: Frans volkslied – ‘Les anges dans nos campagnes’ 
Bewerking: Daniël Rouwkema 
 
 
 
SCHRIFTLEZING: Lucas 2: 15-20 
 
LIED: LB 468 
Tekst:      anoniem, ca. 800 – ‘Quem pastores laudavere’ 
Melodie: 14e eeuw/Valentin Triller 
Bewerking: Daniël Rouwkema 
 
 
PREEK 
 
KOOR EN STRIJKKWINTET:            What sweeter music   John Rutter  (*1945) 
What sweeter music can we bring 
Than a carol, for to sing. 
The birth of this our heavenly King? 
Awake the voice! Awake the string! 
Dark and dull night, fly hence away, 
And give the honour to this day. 
That sees December turn'd to May. 
 
Why does the chilling winter’s morn' 
Smile, like a field beset with corn? 
Or smell like a meadow newly shorn, 
Thus on the sudden? Come and see 
The cause, why things thus fragrant be, 
'T'is He is born, whose quick'ning birth 
Gives life and lustre, public myrth, 
To heaven and the underearth. 
We see Him come, and know Him ours, 
Who, with his sunshine and his show'rs. 
Turns all the patient ground to flow'rs, 
The darling of the world is come, 
And fit is is, we find a room 
To welcome Him. 
 
The nobler part of all the house here, is the heart, 
Which we will give him; and bequeath  
This holly and this ivy wreath, 
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To do Him honour; who’s our King, 
and Lord of all this revelling. 
 
What sweeter music can we bring 
Than a carol, for to sing 
The birth of this our heavenly King. 
 
 
Wat is er beter dan het zingen  
van een lieflijk lied ter ere van de geboorte van de hemelse Koning? 
Stem en snaren; ontwaak! 
Duistere en sombere, nacht; vlucht heen  
en betoon je hulde aan deze dag die December in Mei zal veranderen. 
 
Hoe kan het dat het hier, op deze koude wintermorgen,   
plotseling ruikt als een pas gemaaide weide, 
als een lachende akker vol graan? 
Kom en aanschouw de bron van al deze geuren:  
'Hij is geboren, wiens bezielende geboorte leven en glans geeft,  
en vreugde voor allen,  in hemel en op aard'. 
 
Hij is hier en trekt zich ons lot aan, 
Hij, die met zonneschijn en regenbuien de afwachtende aarde laat bloeien.  
De beminde is gekomen en wij gaan opzoek naar een plek  
die waardig is om hem te ontvangen.  
De beste plek in heel het huis is: ons hart!  
En dát zullen wij Hem schenken; evenals hulst en een krans van klimop. 
Ter ere van Hem, onze Koning, de Heer voor wie wij dit feest vieren.  
 
Wat is er beter dan het zingen  
van een lieflijk lied ter ere van de geboorte van de hemelse Koning? 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 

AANKONDIGING  VAN DE COLLECTES 
 
1e collecte: dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst.  
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
 
2e collecte: De diaconale collecte is voor ‘De Halte’ van Stichting voor Stad en Kerk, 
een doorstroomhuis voor tijdelijke opvang in acute nood van vrouwen en kinderen. 
Het gaat om (uitgeprocedeerde) asielzoekers in schrijnende situaties die niet de straat 
op gestuurd kunnen worden, en om slachtoffers van vrouwenhandel, voor wie in Den 
Haag geen tijdelijke opvangplaatsen zijn. De twee woonunits in hartje Den Haag 
kunnen maximaal 16 personen huisvesten. De opvang is sober (bed, bad, brood) en 
tijdelijk. De Halte is bedoeld als 'vluchtheuvel', een veilige plek waar mensen op adem 
kunnen komen.  
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 
 
3e collecte dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument 
Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
 
 
 
SLOTLIED: LB 481 
Tekst:      Charles Wesley – ‘Hark! the herald angels sing’ 
Melodie:  Felix Mendelssohn-Bartholdy 
Bewerking: Christopher Robinson (*1936) 
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ZEGEN 
 
 

         G:             A-        -          -            -         men. 
 

        K:           A      -         -            -          men 
 
 

- 
ORGELSPEL: Noel X                                        Louis-Claude Daquin 
Uit: Livre de Noels                     (1694 - 1772) 
 
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 / bekijken en desgewenst 
downloaden via het YouTube kanaal Stichting Kloosterkerk en via 
www.kerkomroep.nl. Wilt u een gesprek met de voorganger van vandaag naar 
aanleiding van de dienst, dan kunt u haar bellen of een e-mail sturen: 06- 48650217 , 
e-mail: flipse@kloosterkerk.nl.  
 
 
 
 
 
 
 
Digitale collecte m.b.v. QR-code: 
U kunt de QR-code alleen gebruiken als u een ING rekening heeft. Scan de QR-code 
van uw keuze met uw ING bankieren app. De QR- code verdeelt u gave automatisch 
als volgt 
QR-code: 30% pastoraat en eredienst/50% diaconie/20% onderhoud van de 
Kloosterkerk 
Heeft u geen ING-rekening verzoeken wij u gebruik te maken van een 
bankoverschrijving. 
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Alle diensten zijn tot nadere aankondiging alleen digitaal bij te wonen via het 
YouTube-kanaal (beeld en geluid) van de Kloosterkerk of via kerkomroep.nl 

 
 
AGENDA 
zondag 27 december  
 
donderdag  31 december 
 
zondag  3 januari 2021 
 
 
 
 
 
 
 

10.00 u 
 
17.00 u 
 
10.30 u  
 
 
 
 

(em.) Prof Martien Brinkman 
 
Vesper  Oudjaar ds .Rienk Lanooy 
 
ds. Rienk Lanooy, dienst met cantate 
‘Ach Gott, wie manches Herzeleid’ 
BWV 58 van J.S. Bach 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/ 
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MONNIKENWERK IN DE 20STE EEUW 
 
De term monnikenwerk roept allerlei associaties op en de 15de en 16de eeuw zijn de 
tijden geweest waarin op de plek van de Kloosterkerk ook letterlijk monnikenwerk 
werd verricht door de Orde der Predikheeren (Dominicanen).  In de periode van 
advent en kerst zijn in de kerk een viertal prachtige voorbeelden te zien van 
monnikenwerk in de 20ste eeuw, die door hun schittering licht in de kerk brengen in 
deze toch donkere tijden. 
Het betreft het werk van Carel Blotkamp (1945). Hij is bekend als vooraanstaand 
kunstcriticus, schrijver en emeritus hoogleraar moderne kunst aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam. Maar daarnaast is hij ook vooral beeldend kunstenaar en 
werkt hij al twintig jaar met materialen die bij het horen ervan de associatie kunnen 
oproepen van ‘geen kunst, maar kitsch’, nl. pailletten. Hij bouwt zijn werken –klein 
en groot- op uit duizenden kleurige pailletten en het vereist monnikenwerk om al die 
kleine glimmertjes één voor één, heel zorgvuldig rij voor rij op een ondergrond te 
bevestigen. De onderwerpen zijn heel divers, soms zijn het tekstwerken, gebaseerd op 
uitspraken van kunstenaars of dichtregels, maar ook op het oog meer abstracte 
patronen, die bij nadere beschouwing wel een verwijzing hebben. De kunstcommissie 
heeft een kleine selectie gemaakt met werken die vooral verwijzen naar de natuur. 
 
De kunstenaar zegt hier zelf over: ‘In mijn werk refereer ik aan bestaande 
kunstwerken, meestal via reproducties, maar ook aan de aura van het kunstwerk, aan 
opvattingen en gevoelens over kunst die bij kunstenaar en publiek leven. Naast 
beelden verwerk ik theorieën, uitspraken, cliché’s over kunst en kunstenaarschap, de 
hele wolk van woorden waarmee wij kunst omgeven. Ik zie mijn werk zelf als een 
soort mini-essays in beeldende vorm. En ja, onvermijdelijk is er ook een 
autobiografisch aspect in mijn omgang met bestaande beelden en woorden, al is het 
alleen al door de selectie.’ 
 
De kunstcommissie wenst iedereen een mooie en stralende tijd van Advent, waaraan 
de pailletten aan de witte muur hopelijk een kleine bijdrage kunnen leveren. 
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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 € 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 
 
 
 

 


