
 

 

ZONDAG 5 DECEMBER 2021 
-2e Advent ‘Populus Sion’ -‘Volk van Sion’ (naar Jes. 30:19) – 

Dienst van Schrift en Tafel 
Voorganger: ds. Rienk Lanooy 

Ouderling: Yna Visser 
Organist: Geerten van de Wetering 

Kloosterkerk Ensemble o.l.v. Daniël Rouwkema 
Zondagskind: Catelijne 

 
 

Bij de dienst: 
Op een tweetal adventszondagen klinkt een gedeelte uit de Kolossenzenbrief. In de traditie is ze 
toegeschreven aan Paulus, maar de brief is waarschijnlijk van latere datum. De stijl is duidelijk 
anders dan die van Paulus. Ook het beeld van Jezus verschilt: de brief heeft het over Christus 'in 
wie alles geschapen is'. Hem worden kosmische proporties toegekend. Ook Lukas laat zich niet 
onbetuigd in zijn aankondiging van de Messias: Hij is zoon van de Allerhoogste en zijn 
koningschap kent geen grenzen. En dat ligt daar dan als een hulpeloos kindje in de kribbe. 
 
 
Bij de kinderdienst: 
De zondagen van Advent bewandelen we met de kinderen de weg naar het Licht en vandaag, 2e 
advent, gaat die weg over mos. Het eerste dat God maakt, als de wereld nog donker is, is het 
licht. Hij maakt een duidelijke scheiding tussen licht en donker. Als je licht en donker zou 
mengen, zou het schemerig zijn. In het bos, lopend onder de bomen over het mos, is het vaak 
schemerig. Dan kun je nog niet goed zien. Je zoekt dan een weg naar het licht. Vanuit de 
schemering op zoek naar het licht krijg je zicht op de wereld die God voor ogen heeft. 
 
Bij de muziek: 
Op deze tweede adventszondag klinkt als verstilling Rorate caeli. Misschien een beetje 
prematuur. Het hoort immers thuis op de vierde adventszondag. En toch: in de zeventiende eeuw 
werd Rorate gerangschikt als refrein, in een hymne die de traditionele tekst combineerde met 
andere Bijbelpassages. Deze hymne kan de gehele adventsperiode worden gezongen. 
De Engelse vertaler W. Rook-Ley vertaalde de tekst in verband met de O-Antifonen; 'Mystieke 
dauw uit de hemel die aan de aarde wordt gegeven' - 'Break, o earth, a Saviour yield – Fairest 
flower of the field'. De tekst vormt ook de basis van 'O Heiland, reiß die Himmel auf' van 
Rheinberger. 
Straks klinkt Desseins éternels, het 3e deel uit de kerstcyclus La Nativité du Seigneur van Olivier 
Messiaen. Onder de titel staat: 'God heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus 
Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van zijn genade' (Ef. 1,5-6). De titel 
Desseins éternels (Eeuwige raadsbesluiten) verwijst naar een tekst van Columba Marmion over 
het eeuwige raadsbesluit van God om de mens te verlossen van de zonde en hem er het heil voor 
terug te schenken. Deze 'wonderbaarlijke ruil' wordt verbeeld in meditatieve, mystieke muziek: 
een zeer langzame beweging van een solostem boven liggende akkoorden. Langzaam daalt de 
muziek steeds verder naar beneden, zoals de Zoon afdaalt naar de aarde. Eeuwigheid duurt lang, 
in dit geval 27 maten: 3 x 3 x 3. La Nativité du Seigneur wordt in zijn geheel uitgevoerd, met 
kleuranimaties, op vrijdagochtend 24 december. Meer info achterin de liturgie. 
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KOOR: Musica Pro Deo: Rorate Caeli (uit 9 Adventsmotetten, opus 167) 
                                                                  Joseph Rheinberger (1839-1901) 
 
BEGROETING 
 
 
STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 
BEMOEDIGING 

 

  

V:  Onze   hulp   is   in   de   naam   van   de   Heer, 

G:            die      he   -   mel  en       aar     -      de     ge   -  maakt   heeft, 

V:            die    trouw houdt tot  in      eeu           –      wig -  heid, 

G: en     niet laat   va    -       ren    de   wer-ken   van  zijn  han  -  den. 

 
      G:           die    he   -  mel   en     aar     -    de    ge -  maakt  heeft 

  

V:  Onze   hulp   is   in   de   naam   van   de   Heer, 

G:            die      he   -   mel  en       aar     -      de     ge   -  maakt   heeft, 

V:            die    trouw houdt tot  in      eeu           –      wig -  heid, 

G: en     niet laat   va    -       ren    de   wer-ken   van  zijn  han  -  den. 
 

       G: en    niet laat   va  -     ren     de   wer-ken van  zijn   han -  den 
 

-gemeente gaat staan- 
INTROÏTUS: LB 434: 1, 2, 3 en 4  
Tekst:  Daniel Sudermann, vrij naar Johannes Tauler – ‘Es kommt ein Schiff geladen’ 
Melodie:  Keulen 1608 
Vertaling: Bernardus Johannes Aris 
 

-gemeente gaat zitten- 
GEBED OM ONTFERMING 
Na het "….zo bidden wij U"  van de voorganger antwoordt de gemeente met: 
 

  

      G :             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. 
 

      G:      A  -   men 
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 KOOR:       Kyrie uit Missa Brevis                     Ton de Leeuw (1926-1996) 
 
GESPREK MET DE KINDEREN 

- 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 
 
  

       G:      A  –   men.  
 
SCHRIFTLEZINGEN: Kolossenzen 1,12-20   
 
LIED: LB 438: 1 en 2 
Tekst:       Michaël Schirmer – ‘Nun jauchzet, all ihr Frommen’ 
Melodie:   Johann Crüger 
Vertaling: Ad den Besten 
 

SCHRIFTLEZING: Lukas 2,26-35 
 
 

KOOR: The Angel Gabriel from Heaven came    Charles Edgard Pettman (1866-1943) 
 

The angel Gabriel from heaven came, 
his wings as drifted snow, his eyes as flame; 
"All hail," said he to meek and lowly Mary, 
"most highly favored lady." Gloria! 

De engel Gabriel komt aangesneld, 
de vleugels sneeuw, de ogen vurig fel. 
Gegroet, zegt hij, Maria, meisje zo gewoon, 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria 

 
For known a blessed Mother thou shalt be: 
all generations laud and honour thee; 
Thy son shall be Emmanuel, by seers foretold 
"most highly favored lady." Gloria! 

Jouw moederschap een zegen, weet dat wel,  
jouw zoon, zo langverwacht, Emmanuel,  
en alle mensen danken jou de eeuwen door;  
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.  

 
Then gentle Mary meekly bowed her head; 
"To me be as it pleases God," she said. 
"My soul shall laud and magnify his holy name." 
“most highly favored lady”, Gloria! 

Verwonderd kijkt Maria, heft haar hoofd,  
en zegt: voor mij is goed wat God belooft.  
Mijn ziel zingt hoog de Heer en prijst zijn grote 
naam: hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.  
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Of her, Immanuel, the Christ, was born 
in Bethlehem, all on a Christmas morn, and 
Christian folk throughout the world will ever say, 
"most highly favored lady”, Gloria! 

Emmanuel, de redder, bracht zij voort  
in Betlehem, die kerstnacht naar Gods woord  
voor allen die geloven zal zij altijd zijn  
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.  

 
 

 
PREEK 

 
 

AVONDSMAALLIED: LB 451 
Tekst:     Tom Naastepad 
Melodie: Genève 1551 – Psalm 110 

 
AANKONDIGING VAN DE INZAMELING VAN DE GAVEN: 
1e collecte (rode schaal) 
Deze dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst.  
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
 
2e collecte (groene schaal)  
De diaconale collecte is voor individuele noden, voor mensen die, door welke 
omstandigheid ook, in financiële problemen zijn geraakt en soms kind noch kraai in 
deze wereld hebben, en aankloppen bij de Kloosterkerk.  
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 
 
3e collecte (paarse schaal) dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het 
monument Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
 
Wanneer uw telefoon op “stil” staat, is het geen bezwaar om uw gaven over te maken 
op het desbetreffende bankrekeningnummer. 
 

- de kinderen komen terug in de kerk om het Avondmaal mee te vieren - 
 
 
GEBEDSINTENTIES 

-gemeente knielt of blijft zitten- 
VOORBEDEN- STIL GEBED  
V. …. door Jezus Christus onze Heer 
 
  

       G:      A  –   men.  
 

-gemeente blijft geknield of zitten- 
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DANKZEGGING 

V:       Ver      -     heft            uw                 har        -                   ten, 

G:    Wij       zijn      met      ons      hart      bij       de         Heer, 

V:    La  -   ten     wij       dan  -    ken    de     Heer      on  -  ze       God, 

G:   Wij        lo     -    ven     en      prij    -  zen      zijn      naam. 

 

 
 
TAFELGEBED 
 
KOOR:  'Sanctus en Benedictus' uit de Missa Brevis  Ton de Leeuw 
 
VERVOLG TAFELGEBED 
 

- gemeente knielt of blijft zitten - 
 
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 

 
 
WOORDEN OVER BROOD EN BEKER 
 
NODIGING 
 
COMMUNIE 
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Aanwezigen in de kerk worden per bank uitgenodigd om zelf brood en 
wijn/druivensap van de tafels te nemen. Vriendelijk verzoeken wij u uw glaasje in de 
daartoe bestemde bak achter te laten. In verband met de coronamaatregelen vragen 
wij u een mondkapje te dragen als u zich door de kerk verplaatst Als u deze dienst 
thuis meeviert, voelt u zich dan vrij om uw verbondenheid met Christus en met elkaar 
vorm te geven op de manier die u het meest aanspreekt. 
 
 
TIJDENS DE COMMUNIE ORGELSPEL: 
Desseins éternels                                            Olivier Messiaen 
Uit: La Nativité du Seigneur                       
    (1908 - 1992) 
  
 
LOFPRIJZING: 
 

  

 V:  Loof    de    Heer, mijn    ziel,          

 G:   en   zijn  barm-har-tig- heid heeft geen  ein  -  de.                      

 G:  en     al    wat   in     mij    is    zijn   hei - li  -  ge   Naam,                     

 V: want lank-moe-dig  en  rijk   aan goe-der- tie - ren-heid  is    de   Heer,              

 
 
SLOTLIED (staande gezongen): LB 435: 1, 2 en 4 
Tekst:      Georg Weissel – ‘Macht hoch die Tür, die Tor macht weit’ 
Melodie:  Halle 1704 
Vertaling: Evert Louis Smelik 
 
ZEGEN 
   

    
         G;        A -      -        -          -      men.    

- gemeente gaat zitten - 
 
ORGELSPEL: Improvisatie 
 
 

-gemeente verlaat de kerk op aanwijzingen van de ambtsdragers- 
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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:  telefoon: 070-3244779 of e-mail: 
lanooy@kloosterkerk.nl 
 
 
 
AGENDA 

 
 
zondag 12 december 
 

 
 
10.00 u 

 
 
ds. Marja Flipse 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scan de QR-code met de camera (app) van uw mobiele telefoon (of evt. een algemene 
QR-code scanner app). 
Klik vervolgens op de link die u dan in beeld krijgt en kies dan de bank waarmee u 
overmaakt. 
Let op: maak geen gebruik van uw bank-app om de QR code te scannen, dat werkt de 
QR code alleen bij de ING. 
 
De QR- code verdeelt uw gave automatisch als volgt: 
30% pastoraat en eredienst - 50% diaconie - 20% onderhoud van de Kloosterkerk. 
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Lezing en Lunch 
 

Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 14 december, in de Apostelkapel. 
Daniël Rouwkema verzorgt de lezing: A festival of Lessons and Carols. 
Hij zal vertellen over deze Engelse traditie die inmiddels haar weg over de hele 
wereld gevonden heeft. Over het ontstaan van deze bijzonder geliefde viering en over 
de inhoud van de Carols die er ten gehore gebracht worden. Een lezing boordevol 
prachtige koormuziek door pure stemmen. 
Onder meer voor de catering willen we graag het aantal deelnemers weten. Daarom 
vragen wij om u vooraf aan te melden via email: lezingenlunch@gmail.com. Uw 
deelname wordt dan genoteerd, maar u ontvangt geen bevestiging. Als u niet beschikt 
over email, dan kunt u zich ook telefonisch aanmelden bij Bert Schellekens op 
nummer 06-48948835. 
Inloop vanaf 10.00 uur. Aanvang 10.30 uur. Bijdrage € 5,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dromen als Messiaen 
Vrijdag 24 december, 8.00u - Kloosterkerk 

 
Tijdens Dromen als Messiaen duik je als bezoeker even in de bijzondere klank- en 
kleurwereld van componist Olivier Messiaen: terwijl organist Geerten van de 
Wetering de indrukwekkende orgelcyclus La Nativité du Seigneur van Messiaen 
uitvoert, projecteert audiovisueel kunstenaar Marcel Wierckx live gegenereerde 
kleurbeelden op het orgel. Door de nieuwe maatregelen kan dit concert niet in de 
avond plaatsvinden. Er is gelukkig een alternatief gevonden voor deze uitvoering, in 
een unieke vorm: in de ochtend van vrijdag 24 december om 8.00u zal de uitvoering 
gaan plaatsvinden. Vanuit een donkere kerk gevuld met lichtanimaties en muziek 
leeft het publiek toe naar zonsopgang, rond zonsopgang (8.50u) klinkt het laatste 
deel, Dieu parmi nous! Begin de kerstdagen met een uitzonderlijke totaalervaring in 
klank en beeld in het vroege donker in de monumentale Kloosterkerk en beleef een 
onvergetelijk kerstconcert! Vanaf 7.30u is er inloop met koffie en een croissant. De 
video-animaties zijn gebaseerd op negen pasteltekeningen die de Franse schilder 
Charles Blanc-Gatti, vriend van Messiaen, maakte naar aanleiding van een van de 
eerste uitvoeringen van La Nativité du Seigneur in 1936. 
Het concert vindt plaats in het kader van het festival Kerst met Messiaen van 
ClassicalNOW! Meer info en kaartverkoop, zie www.podium21.nl  
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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 


