
 
 
 
 
 
 
 

ZATERDAG 25 DECEMBER 2021 
- Kerstmis- 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 
Ouderling: Hijme Stoffels 

Organist: Geerten van de Wetering 
m.m.v.Kloosterkerkkoor 
 o.l.v. Daniël Rouwkema 
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KOOR: 
Hodie Christus natus est,                                J.P.Sweelinck  (1562-1621) 
 
Hodie Christus natus est, 
hodie Salvator apparuit. 
Hodie in terra canunt angeli, 
laetantur archangeli, 
hodie exsultant justi dicentes: 
gloria in excelsis Deo. Alleluia ! 

Heden is Christus geboren, 
vandaag is de Heiland verschenen. 
Vandaag zingen de engelen, de  
aartsengelen verheugen zich, 
vandaag verheugen de rechtvaardigen zich 
zeggende :Ere zij God in den hoge.Alleluja! 

 
BEGROETING 
 

-de kaarsen worden aangestoken-  
STILTE 
 
INTROÏTUS: LB 477: 1, 2, en 4 
Tekst: C.B. Burger (1,2 en 4 Jan Willem Schulte Nordholt toegeschreven aan John Francis 
Wade 
Melodie:18e eeuw? 
Zetting: David Willcocks 
 
WOORD VOOR DE KINDEREN 
 
KOOR: LB 476: 1, 3 en 4 
Tekst:   Oud-Nederlands lied, naar het Duitse ‘Syt willekommen Herre Krist’ (14e eeuw) 
Melodie ’s-Hertogenbosch 1627 
Koorzetting: Daniël Rouwkema 
 
1 Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer, 

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 
Kyrieleis. 
 

3 Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet. 
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 
Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’ 
Kyrieleis. 
 

4 Wijzen uit het oosten, uit zo verre land, 
zij zochten onze Here met offerand’. 
Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud 
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 
Kyrieleis. 
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GEBEDSGROET  

        V.:                      De  Heer   zij    met     u. 

        G.:                   Ook    met     u        zij      de    Heer.  
 
GEBED 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 
 
  

       G:      A  –   men.  
 
 
SCHRIFTLEZING: Jesaja 9,1-6 
 
KOOR: 
A Spotless Rose                                               Herbert Howells (1892-1983) 

 
A spotless Rose is blowing,  
Sprung from a tender root,  
Of ancient seers' foreshowing,  
Of Jesse promised fruit;  
Its fairest bud unfolds to light 
Amid the cold, cold winter. 
And in the dark midnight. 
 
The Rose which I am singing,  
Where of Isaiah said,  
Is from its sweet root springing  
In Mary, purest Maid;  
For through our God's great love and might 
The Blessed Babe she bare us 
In a cold, cold winter's night. 

Een vlekkeloze roos groeit, 
Ontsprongen aan een tere wortel, 
Door oude zieners voorspeld, 
Het door Jesaja beloofde fruit; 
Haar schoonste knop ontluikt 
Midden in de koude, koude winter 
En in de duistere middernacht. 
 
De roos waarvan ik zing, 
Waarover Jesaja sprak, 
Ontspringt aan zijn zoete wortel in Maria, 
Door Gods grootse liefde en macht. 
Het gezegende Kindeke baarde zij ons 
In de koude, koude winter  
en de duistere middernacht. 

 
SCHRIFTLEZING: Lucas 2,1-7 
 
 
O Jesulein süß, o Jesulein mild!  
 
O Jesulein süß, o Jesulein mild! 
Des Vaters Will’n hast du erfüllt, 
bist kommen aus dem Himmel reich, 
uns armen Menschen worden gleich. 
O Jesulein süß, o Jesulein mild! 
 
 

Johann Sebastian Bach  (1685-1750 ) 
 
O zoet Jezuskind, O mild Jezuskind! 
Uw vaders wil hebt ge vervuld, 
ge zijt gekomen uit het hemelrijk, 
en aan ons, arme mensen gelijk geworden. 
O zoet Jezuskind, O mild Jezuskind! 
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O Jesulein süß, o Jesulein mild! 
Du bist der Lieb ein Webenbild. 
Zünd an in uns der Liebe Flamm, 
dass wir dich lieben allzusamm. 
O Jesulein süß, o Jesulein mild! 
 
O Jesulein süß, o Jesulein mild! 
Hilf, dass wir tun alls, was du willt, 
was unser ist, ist alles dein, 
ach lass uns dir befohlen sein. 
O Jesulein süß, o Jesulein mild!  

O zoet Jezuskind, O mild Jezuskind! 
U bent een blauwdruk voor de liefde.  
Onsteek in ons het vuur van de liefde, 
zodat wij U allemaal liefhebben. 
O zoet Jezuskind, O mild Jezuskind! 
 
O zoet Jezuskind, O mild Jezuskind!  
Help ons alles te doen wat u wilt,  
alles van ons is van U, 
och laat ons door U bevelen. 
O zoet Jezuskind, O mild Jezuskind 

 
SCHRIFTLEZING: Lucas 2,8-14 
 
LIED: LB 487 
Tekst :    Willem Barnard 
Melodie: Frans volkslied – ‘Les anges dans nos campagnes’ 
Koorzeting: Daniël Rouwkema 
 
SCHRIFTLEZING: Lucas 2,15-20 
 
 
LIED: LB 468 
Tekst:  anoniem, ca. 800 – ‘Quem pastores laudavere’ 
Melodie: 14e eeuw/Valentin Triller 
Vertaling: Jan Willem Schulte Nordholt 
Koorzeting: Daniël Rouwkema 
 
 
PREEK 
 
 
KOOR:     O magnum mysterium                                   Malcom Archer  (* 1952) 
O magnum mysterium, et admirabile sacramentum , 
ut animalia viderent Dominum natum, 
jacentem in praesepio. Natum vidimus. 
Et choros angelorum collaudantes Dominum. 
Alleluia. 
 
O groot mysterie en wonderbaarlijk sacrament. 
dat dieren de pasgeboren Heer mogen aanschouwen, 
liggend in een kribbe. Wij hebben zijn geboorte gezien. 
Engelenkoren lofprijzen de Heer. Alleluja! 
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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 INZAMELING VAN DE GAVEN 
 
 
 
1e collecte: dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst.  
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
 
2e collecte: de diaconale collecte is voor de Voedselbank Haaglanden. De 
Voedselbank verstrekt wekelijks ruim 2.000 voedselpakketten aan huishoudens die 
tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. De inhoud van deze pakketten wordt 
voor het belangrijkste deel geleverd door leveranciers en producenten in de 
voedingsmiddelenindustrie. De Voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers en 
kent geen betaalde medewerkers.  
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 
 
3e collecte dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument 
Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
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SLOTLIED: LB 481 
Tekst:      Charles Wesley – ‘Hark! the herald angels sing’ 
Melodie:  Felix Mendelssohn-Bartholdy 
 
 
 
ZEGEN 
 
 

         G:             A-        -          -            -         men. 
 

        K:           A      -         -            -          men 
 

- 
ORGELSPEL:  
Allegro di molto e con fuoco                                Camille Saint-Saëns 
uit: Fantaisie Es-dur pour orgue (1857)                (1835 - 1921) 
 
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 .  

 
zondag 26 december 
 
 
vrijdag 31 december 
 
zondag 2 januari 2022 
 

 
10.00u 
 
 
16.00u 
 
10.30u 

 
Carols voor Kerst vanuit de Kloosterkerk  
via het Youtube-kanaal van de Kloosterkerk,  
 
Vesper Oudjaar, ds.Marja Flipse 
 
ds. Rienk Lanooy, dienst met cantate 
‘Ehre sei dir, Gott, gesungen’ Weihnachts- 
oratorium (BWV 248-V) van J.S.Bach 
 

 
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. 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 
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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. 
 

 
 
 

 

 
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 


