KERSTNACHTDIENST
VRIJDAG 24 DECEMBER 2021
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink
Residentie Bach Ensembles olv. Jos Vermunt
Buccina Brass:
David Perez, Bente Boots (trompet), Dirk Posthuma de Boer, Twan Dubbers
(trombone)
Orgel: Geerten van de Wetering

-3KOOR: LB 444: 1, 2 en 3
Tekst: ( vs 1: Johannes Riemens sr. – vs 2 en 3 Gerda Hoekstra en Rienk Lanooy)
Melodie: Melchior Vulpius – ‘Christus der ist mein Leben’
-ondertussen worden de kaarsen aangestokenBEGROETING
INTROÏTUS: LB 477: 1, 3 en 4
Tekst: C.B. Burger (1, 2, 4); Jan Willem Schulte Nordholt (3); vrij naar ‘Adeste
fidelis’, toegeschreven aan John Francis Wade
Melodie: 18e eeuw?
GEBED VAN DE KERSTNACHT
SCHRIFTLEZING: Jesaja 9,1-6
KOPERKWARTET EN ORGEL: LB 473: Er is een roos ontloken
Koper: zetting Michael Praetorius
Orgel: improvisatie
SCHRIFTLEZING: Lucas 2,1-14
KOOR: LB 476: 1, 2 en 3
Tekst: Oud-Nederlands lied, naar het Duitse ‘Syt willekommen Herre Krist’ (14e eeuw)
Melodie: ’s-Hertogenbosch 1627

SCHRIFTLEZING: Lucas 2,15-20
KOOR: ‘Hodie Christus natus est’
Hodie Christus natus est
hodie Salvator apparuit,
hodie in terra canunt angeli,
laetantur archangeli,
hodie exultant justi, dicentes:
Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Francis Poulenc (1899-1963)
Heden is Christus geboren,
heden is de Redder verschenen,
vandaag zingen de engelen op aarde,
de aartsengelen verheugen zich,
vandaag jubelen de rechtvaardigen en zeggen:
Glorie aan God in den hoge
en vrede op aarde voor de mensen van goede wil.

-4PREEK
KOOR: ‘O Magnum Mysterium’
O magnum mysterium
et admirabile sacramentum
ut animalia viderent Dominum natum
jacentem in praesepio.
Beata Virgo cujus viscera
meruerunt portare Dominum Christum.

Francis Poulenc
O groot mysterie
en wonderbaarlijk sacrament,
dat dieren de pasgeboren Heer mogen zien,
liggend in een kribbe.
Gezegend de maagd, wier schoot
het vergund was Christus de Heer te dragen.

AANSTEKEN VAN KAARSEN MET HET LICHT VAN DE KERSTNACHT
BIJ HET LICHT VAN DE KERSTNACHT: 'Zend ons een engel in de nacht',
Michel van der Plas (1927-2013)
Zend ons een engel in de nacht
als alles ons een raadsel is,
als ons de zekerheid en kracht
ontvallen in de duisternis.
Zend ons een engel ieder uur
dat ons ontvoert van U vandaan,
wanneer wij voor de blinde muur
van uw geheime plannen staan.
Zend ons een engel met Uw licht
in onze slaap, de metgezel
die troost brengt in het vergezicht
van God met ons, Immanuel.
Zend ons in hem de zekerheid
dat U ons zelf bezoeken zult
en bij ons wonen in Uw tijd
en leer ons wachten met geduld.
KOOR: LB 483
Tekst: Johannes Yserinkhuysen, vrij naar Joseph Mohr – ‘Stille Nacht, heilige Nacht’
Melodie: Franz Gruber

-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 de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.
AANKONDIGING INZAMELING VAN DE GAVEN

SLOTLIED : LB 481
Tekst:Charles Wesley – ‘Hark! the herald angels sing’
Melodie: Felix Mendelssohn-Bartholdy
Vertaling:Willem Barnard
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ORGELSPEL:
Toccata
uit: Symphonie V pour Grand Orgue (opus 42, 1879)

C.M. Widor
(1844 - 1937)

-6Indien 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 naar aanleiding van de
dienst, dan kunt u hem bellen of een e-mail sturen: telefoon: 070-3244779 of e-mail:
lanooy@kloosterkerk.nl

DIENSTEN IN DE KERSTTIJD
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 .
zaterdag 25 december

10.00u

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

zondag 26 december

10.00u

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

vrijdag 31 december

16.00u

Vesper Oudjaar, ds.Marja Flipse

zondag 2 januari 2022

10.30u

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

De kerstcollecte is bestemd 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
of m.b.v. de QR-code
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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 ..……………………………………………….

o

telefoon

.……………………………………………………….

e-mail adres

……………………………………………………….

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

