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-Zondag onder het Octaaf - 
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ORGELSPEL-verstilling- 
Lobt Gott, ihr Christen allzugleich BWV 609  Johann Sebastian Bach 
         (1685-1750) 
 
 
BEGROETING 

-de kaarsen worden aangestoken-  
 
STILTE 
 
BEMOEDIGING 
 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
K: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
K: en niet laat varen de werken van zijn handen 
 
 
INTROÏTUS: LB 500: 1, 2 en 3 
Tekst: Sytze de Vries 
Melodie: Willem Vogel 
 
 
GEBED OM ONTFERMING 
Na het "….zo bidden wij U"  van de voorganger antwoordt de gemeente met: 
 

  

                   Heer      -     ont -ferm  -    U,        Chris   tus  ont -   ferm     U,  

              Heer   -         -        ont   -    ferm            U. 
  
 
V.:  God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding, 
door Jezus Christus, onze Heer. 
 
  

       G:      A  –   men. 
 

      K:      A  -   men 
 
 
LOFLIED: LB 124: 1 en 2 
Tekst:     Willem Barnard 
Melodie: Genève 1551 
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WAAR HET OVER GAAT 
 
SCHRIFTLEZING: MATTEÜS 2, 13-18 
 
 
LIED: LB 510: 1 en 2 
Tekst:      Joost van den Vondel 
Melodie: Amsterdam 1644/1799 
 
PREEK 
 
ORGELSPEL: 
Dies sind die heilgen Zehn Gebot BWV 678 Johann Sebastian Bach 

(1685-1750) 
 
GEBEDSINTENTIES  
 
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  
De eerste collecte (rode zak) dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en 
eredienst. Rekening Huishouding Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
 
2e collecte 
De diaconale collecte is voor de Kinderwinkel. De Kinderwinkel is een vertrouwde 
plek in Moerwijk, waar kinderen terecht kunnen voor aandacht, spelletjes, 
huiswerkbegeleiding, en tal van andere activiteiten, die niet vanzelfsprekend zijn voor 
de gezinnen in Moerwijk. Beroemd is het tienerrestaurant waar tieners op 
donderdagmiddag koken en gasten uit de buurt en van buiten bedienen, en zo dragen 
zij bij aan meer sociale cohesie in de buurt.  
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 
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3e collecte: 
Deze dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument 
Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
 
SLOTLIED: LB 445 
Tekst:     Jochen Klepper – ‘Die Nacht ist vorgedrungen’ 
Melodie: Johannes Petzold 
 
 
ZEGEN 
 
 

         G:             A-        -          -            -         men. 
 

        K:           A      -         -            -          men 
 
 
ORGELSPEL: 
Praeludium in c-moll BWV 546   Johann Sebastian Bach  

(1685-1750) 
 
 
 
 
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.  
 
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 
 
donderdag 31 december 
zondag 3 januari 2021 
 

 
17.00u 
10.30u 

 
Vesper Oudjaar, ds. Rienk Lanooy 
ds. Rienk Lanooy, dienst met cantate 
‘Ach Gott, wie manches Herzeleid’ 
BWV 58 van J.S. Bach 
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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. 

 
 
 

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 
 
 
 

 


