ZONDAG 19 DECEMBER 2021
- 4e Advent ‘Rorate Coeli’ Voorganger: ds. Pieter Lootsma
Ouderling: André Suurmond
Organist: Geerten van de Wetering
Zondagskind: Willem

Bij de kinderdienst:
De zondagen van Advent bewandelen wij met de kinderen de weg naar het Licht, en
vandaag, 4e advent gaan wij weer op weg en kijken wij omhoog naar de lucht. Daar is
veel te zien: zon, maan en sterren. Wij zijn vooral opzoek naar een bijzondere ster, een
bijzonder licht. God laat vlak voor de geboorte van Jezus aan Zacharias al iets zien van
dit Hemelse Licht. Zacharias zingt over een leven in het Licht. Wat zou zo’n leven voor
jou betekenen?

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 442
Tekst: Carl Wilhelm Osterwald – ‘O du mein Trost und süsses Hoffen’
Melodie: Johann Wolfgang Franck – ‘Wo hältst du dich, o Held, so lange’
-gemeente knielt of gaat zittenGEBED OM ONTFERMING
Na het "….zo bidden wij U" van de voorganger antwoordt de gemeente met:
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V.: God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding,
door Jezus Christus, onze Heer.
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-4-gemeente blijft zittenLIED OM ONTFERMING: LB 213: 1 en 2
Tekst:
Christian Knorr von Rosenroth – ‘Morgenglanz der Ewigkeit’
Melodie: Mühlhausen 1662/Halle 1704
-de kinderen gaan naar hun eigen ruimteGEBEDSGROET
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SCHRIFTLEZING: Lucas 1: 26 – 33

LIED: LB 473
Tekst: Jan Wit, vrij naar ‘Es ist ein Ros entsprungen’
Melodie: Keulen 1599
PREEK
STILTE
LIED: LB 433: 1, 2 en 4
Tekst: Martin Luther – ‘Nun komm, der Heiden Heiland’, naar de hymne ‘Veni
redemptor gentium’
Melodie: Erfurt 1524
Vertaling: Jan Willem Schulte Nordholt
GEBEDSINTENTIES
-gemeente knielt of blijft zitten-

-5GEBEDEN - 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 den 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 diaconale (groene schaal) is voor de Soepbus van de Kessler Stichting,
die ’s avonds door Den Haag rijdt. Elke avond maken ca. 60 mensen gebruik van de
Soepbus. Hoofddoel is te voorkomen dat mensen door honger geplaagd worden, maar
ook het bieden van een vast herkenningspunt voor deze groep die een marginaal
bestaan leidt en voor veel hulpverleners onzichtbaar blijft. 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, de gemeente blijft zitten tot zij bij hun ouders
zijnSLOTLIED (staande gezongen): LB 435: 1 en 2
Tekst:
Georg Weissel – ‘Macht hoch die Tür, die Tor macht weit’
Melodie: Halle 1704
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-gemeente gaat zittenORGELSPEL:
Trio super 'Nun komm, der Heiden Heiland' uit: Leipziger Orgelchoräle
(BWV 660)
J.S. Bach (1685 – 1750)
-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 / bekijken en desgewenst
downloaden via https://www.kloosterkerk.nl/preken/youtube-kanaal-kloosterkerk en
via http://www.kerkomroep.nl.
AGENDA
vrijdag 24 december

08.00 u

Kerstconcert: Dromen als Messiaen
(zie toelichting, is uitverkocht)

vrijdag 24 december

22.30 u

Kerstnacht, alleen live stream
ds Rienk Lanooy m.m.v.het Residentie
Kamerkoor o.l.v. Jos Vermunt

zaterdag 25 december

10.00 u

Kerstmorgen ds. Rienk Lanooy m.m.v.
Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema

zaterdag 25 december

12.00 u

Kerstmorgen (verkorte dienst)
ds. Rienk Lanooy m.m.v.
Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema

zondag 26 december

10.00 u

Kerstfeest voor de kinderen
ds. Marja Flipse ( zie toelichting)

zondag 26 december

10.00 u

Carols voor Kerst vanuit de Kloosterkerk
via het Youtube-kanaal van de
Kloosterkerk,

-7vrijdag 31 december

16.00 u

Oudejaarsavondvesper, ds.Marja Flipse

zondag 2 januari 2022

10.30 u

ds. Rienk Lanooy, dienst met cantate
‘Ehre sei dir, Gott, gesungen‘Weihnachtsoratorium (BWV 248-V) van J.S.Bach

ZONDAG TWEEDE KERSTDAG 10.00 u
Speciaal voor alle kinderen van de basisschool, ouders, begeleiders, grootouders en
ieder die erbij wil zijn: op zondag 2e 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.
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 en is uitverkocht.

-8De diensten zijn toegankelijk voor max.150 personen.
U dient zich eenmalig te registreren via de http://www.kloosterkerk.nl/van-hetbestuur-54-3/ De diensten zijn natuurlijk ook steeds digitaal bij te wonen via
www.kloosterkerk.nl/preken/youtube-kanaal-kloosterkerk/ en via
http://www.Kerkomroep.nl(alleen audio).
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.

