ZONDAG 12 DECEMBER 2021
- 3e Advent “Gaudete” Voorganger: ds. Marja Flipse
Ouderling: Irma Neleman
Organist: Geerten van de Wetering
Zondagskind: Sem
Bij de dienst:
Op een tweetal adventszondagen klinken gedeeltes uit de Kolossenzenbrief. In deze
tijd die bol staat van verwachting nodigt die brief ons uit om onszelf en de Eeuwige
niet voorbij te rennen. Als we stilstaan bij wat ons al gegeven is, kunnen we veel over
onszelf en onze verwachtingen leren.

Bij de kinderdienst:
De zondagen van Advent bewandelen wij met de kinderen de weg naar het Licht en
vandaag, 3e advent gaat die weg door het bos. In het bos kan het soms erg donker zijn.
In de Bijbel staat donker voor een leven zonder God, licht juist voor een leven met
God. In de Bijbel klinkt vaak de belofte:” het zal niet altijd donker blijven, het zal
stralend licht worden”. Ook de profeet Jesaja belooft een stralend licht.
Bij de orgelmuziek:
Na de preek klinkt Les Enfants de Dieu, het vijfde deel uit Messiaens La Nativité du
Seigneur. Zoals bij alle negen delen, noteert Messiaen ook bij dit deel een bijbeltekst
als ondertitel: ‘Aan allen die Hem ontvangen hebben, heeft het Woord de macht
gegeven om kinderen van God te worden. En God heeft in hun hart de Geest van zijn
Zoon gezonden, die roept: Abba! Vader!’ (Joh 1:12, Gal. 4:6) Het deel opent
turbulent, in een snelle, onrustige beweging: de gespannen afwachting op de komst
van het Woord. De beweging wordt steeds intenser, en werkt snel toe naar een climax,
de daadwerkelijke komst van het Woord: grote akkoorden die de uitroep ‘Abba!
Vader!’ verklanken. Na dit hoogtepunt ontspant en verstilt de muziek: een langzame
beweging naar beneden symboliseert de vredevolle indaling van het Woord bij de
kinderen van God.
Op vrijdagmorgen 24 december (8.00u) wordt de hele kerstcyclus La Nativité du
Seigneur uitgevoerd. Zie voor meer info achterin de liturgie.

Wilt u zo vriendelijk zijn het geluid van uw mobiele telefoon uit te zetten.
Het is niet toegestaan tijdens de dienst te fotograferen.
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-gemeente gaat staanINTROÏTUS: LB 453: 1 en 2
Tekst: Tom Naastepad
Melodie: Frits Mehrtens
-gemeente gaat zittenGEBED OM ONTFERMING
Na het "….zo bidden wij U" van de voorganger antwoordt de gemeente met:

G:

Heer

Heer -

-

-

ont -ferm - U,

Chris tus ont - ferm

ont - ferm

U.

U,

V.: God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding,
door Jezus Christus, onze Heer.
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-gemeente blijft zitten-

-4LIED OM ONTFERMING: LB 442
Tekst: Carl Wilhelm Osterwald – ‘O du mein Trost und süsses Hoffen’
Melodie: Johann Wolfgang Franck – ‘Wo hältst du dich, o Held, so lange’
Vertaling: Everard Egidius Gewin
- de kinderen gaan naar hun eigen ruimtenGEBEDSGROET
V.:
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V. …. door Jezus Christus onze Heer

G:

u.
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SCHRIFTLEZING: Kolossenzen 2:6-10
LIED: LB 825: 1 en 8
Tekst: Ad den Besten
Melodie; Peter Sohr/Halle 1704 – ‘Du Lebensbrot, Herr Jesu Christ’
SCHRIFTLEZING: Kolossenzen 3:12-17
LIED: 657: 1 en 2
Tekst: Sytze de Vries
Melodie: Wales 1865
PREEK
ORGELMUZIEK: Les Enfants de Dieu
Uit: La Nativité du Seigneur
Messiaen, ‘Les Enfants de Dieu’ uit La Nativité du Seigneur

Olivier Messiaen
(1908 - 1992)

-5GEBEDSINTENTIES
- gemeente knielt of blijft zitten 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 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 het Haags Straat Consulaat.Mensen die slapen in
portieken, parken en verlaten auto’s; dat is waar meestal aan wordt gedacht bij het
woord dakloos. Maar dat is het topje van de ijsberg. Daklozen in Den Haag die leven
in noodopvang voorzieningen, in nachtopvang, of thuisloze mensen in Den Haag die
van adres naar adres trekken vormen met elkaar een groep die minstens tien keer zo
groot is als de groep “buitenslapers”. Ook zij hebben geen woning, geen thuis. Het
Haags Straat Consulaat helpt, informeert, assisteert en behartigt de belangen van deze
doelgroep 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-

-6SLOTLIED (staande gezongen): LvK 125: 1 en 3
Tekst: Willem Barnard, naar ‘Veni, veni Emmanuel’ (12e eeuw)
Melodie : Frankrijk, 15e eeuw?/Thomas Helmore
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ORGELSPEL:
Toccata on 'Veni Emmanuel'

Andrew Carter
(1939)

-gemeente verlaat de kerk op aanwijzingen van de ambtsdragersIndien 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
haar bellen of een e-mail sturen: telefoon: 06- 48650217, e-mail: flipse@kloosterkerk.nl

AGENDA
dinsdag 14 december

10.30u

Lezing en Lunch( zie toelichting)

woensdag 15 december

12.45 u

Tevens LIVESTREAM Ensemble o.l.v.
Johannes Gierl, Kerstconcert

zondag 19 december

10.00 u

ds. Pieter Lootsma

Speciaal voor alle kinderen van de basisschool, ouders, begeleiders, grootouders en
ieder die erbij wil zijn: op ZONDAG TWEEDE KERSTDAG wordt voor jullie het
Kerstfeest gevierd in de Kloosterkerk. We luisteren naar een verhaal, zingen bekende
kerstliedjes en knutselen samen. Reserveren voor deze dienst is nodig. Je kunt je
aanmelden (met hulp van je ouders) via Kerktijd.nl of via een email
naar a.poot@kloosterkerk.nl. Nodig gerust je vrienden uit!
NB Het Kinderkerstfeest is de (enige) zondagse dienst op Tweede Kerstdag. Deze
dienst wordt niet gestreamd, maar voor wie op zondagmorgen graag virtueel verbonden
wil zijn met de Kloosterkerk wordt er om 10:00 uur een 'Kerstspecial' uitgezonden via
het YouTubekanaal van de Kloosterkerk.

-7Scan 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.

Dromen als Messiaen
Vrijdag 24 december, 08.00u - 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

-8Lezing en Lunch
dinsdag 14 december, in de Apostelkapel
De aangekondigde lezing A festival of Lessons and Carols door Daniël Rouwkema
kan helaas niet door gaan. We hebben Raimond Giard bereid gevonden om de
uitgestelde lezing van november, over Jan Steen, voor ons te houden
Jan Steen (1626-1679): vrolijke verhalenverteller - met een moraal
Deze Hollandse schilder uit de Gouden Eeuw heeft ons een rijk en divers oeuvre
nagelaten, veel meer dan zijn bekende vrolijke gezelschappen en losbandige
huishoudens. Ook tal van Bijbelse taferelen zijn er van hem bekend, waaronder over
Christus' geboorte. Hij blijkt een visuele verhalenverteller met daarin vaak een morele
boodschap, maar die je moet steeds zoeken. Over het ontwarren van zo'n verborgen
rebus gaat de lezing en er worden tal van werken getoond uit het normale leven of uit
de historie.
We zullen de geldende coronamaatregelen in acht nemen: mondkapjes, afstand,
handgel etc. en tegen de kou hebben we fleece dekens. 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.

