
 

 

 

 

 

 

C H O R A L   E V E N S O N G 

 

Zondag 12 juni  2022 

Trinitatis  

 

Koor: Kloosterkerkkoor – Den Haag 

onder leiding van Daniël Rouwkema 

Organist: Geerten van de Wetering 

Voorganger: Ds. Marja Flipse 

 

 

TOELICHTING: 

 

Wat is een Choral Evensong? 

Het zingen van de Evensong behoort tot de vaste taken van ieder Brits koor, 

verbonden aan kerk, kathedraal of college. Waar mogelijk vindt de Evensong 

dagelijks plaats aan het eind van de middag. Volgens een vast rooster worden er 

psalmen meerstemmig gereciteerd. Voorts klinken tussen de korte bijbellezingen 

het Magnificat (de lofzang van Maria, Lucas 1: 46 - 55), het Nunc Dimittis (de 

lofzang van Simeon, Lucas 2: 29 - 32) en een Anthem. Samen met de aanwezigen 

zingt het koor de hymnes. 

Ook de meeste liturgische teksten, zoals de opening en de gebeden, worden door 

het koor gezongen. De muziek is in de Evensong de ‘religieuze en artistieke 

voertaal’. Zo is de Choral Evensong kerkconcert én kerkdienst tegelijk, op de 

grens van Kerk en Kunst, een plaats om tot rust te komen, om je hart op te halen, 

te mediteren en te genieten van geïnspireerde schoonheid. 

Sommigen zeggen dat een Choral Evensong meer weg heeft van een concert dan 

van een eredienst. Dat zou zo zijn als er gezongen werd voor de aanwezigen, maar 

dat is niet het geval. De dienst word opgedragen door het koor, namens de hele 

kerk, aan de Eeuwige. 

De aanwezigen nemen deel aan deze viering door een actieve houding; soms door 

zittend zwijgend in te stemmen, eerbiedig te staan of een hymne mee te zingen. 

 

Oproep tot stilte: 
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Voor de aanvang van de Evensong klinken de klokken van de Kloosterkerk. Ze 

roepen op tot aandacht, inkeer en verstilling. Zo kan het koorgebed vanuit de stilte 

ontstaan. 

______________________________________________________________________ 

KLOKKEN 

 

STILTE 

 

INLEIDEND ORGELSPEL 

 

Allen gaan staan als het koor en de voorganger binnenkomen 

  

INTROIT  

Holy, holy, holy! Lord God Almighty 

Tekst:     Reginald Heber (1783 – 1826) 

Muziek:  John B. Dykes – NICAEA  (1823 – 1876) 

 

Allen: 

 
Koor: 

2 Holy, holy, holy! All the saints adore thee, 

casting down their golden crowns around the glassy sea; 

cherubim and seraphim falling down before thee, 

which wert and art and evermore shalt be. 

 

Allen: 

3 Holy, holy, holy! Though the darkness hide thee, 
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though the eye of sinful man thy glory may not see, 

only thou art holy; there is none beside thee, 

perfect in pow’r, in love, and purity. 

 

4 Holy, holy, holy! Lord God Almighty! 

All thy works shall praise thy name in earth, and sky and sea. 

Holy, holy, holy! merciful and mighty! 

God in three persons, blessed Trinity! 

 

- allen gaan zitten - 

WELKOM  

 

THE PRECES  

(Gezongen gebed en lofprijzing – deel I) 

Muziek: John Barnard (*1948) 

 

Koor: 

O Lord, open thou our lips,  

and our mouth shall shew forth thy praise. 

 

O God make speed to save us.  

O Lord, make haste to help us. 

 - allen gaan staan - 

 
Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost. 

As it was in the beginning, is now, and ever shall be, 

world without end. Amen. 

 

Praise ye the Lord.  
The Lord’s Name be praised. 

 

                                          - allen gaan zitten - 

Koor 

ANTIFOON  

 

Alles uit Hem ontstaan, 

alles door Hem geschapen, 

alles in Hem zijn doel. 

Hem de eer in eeuwigheid. 
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PSALM 81: 1, 2, 4, 8 en 11 

Tekst:       Willem Barnard 

Melodie:   Genève 1562 

 

Allen: 

 
2 Laat de harpen slaan, 

klinken de trompetten. 

Vier bij volle maan 

met muziek en mond 

een hernieuwd verbond 

volgens oude wetten. 

4 God heeft ons gezegd 

nooit gehoorde dingen. 

Heilig is ’t en recht 

nu en te allen tijd 

Hem die ons bevrijdt 

vrolijk toe te zingen. 

 

8 Ik ben Hij-die-is: 

God wil Ik u wezen. 

Uit de duisternis 

van de slavernij 

maakte Ik u vrij: 

hebt gij nog te vrezen? 

11 Ga niet van Mij heen, 

volg Mij op mijn wegen, 

sluit u hecht aaneen. 

Waar gij langs zult gaan 

maak Ik u ruim baan: 

niemand houdt u tegen. 

                                                                                                   

INLEIDING OP DE LEZINGEN 

 

EERSTE LEZING:   

Exodus 3: 1 - 15 

               - allen gaan staan - 

MAGNIFICAT 

Lofzang van Maria (Lucas 1:46-55) 

Muziek: Charles Wood (1866 – 1926) 

 

Koor: 

My soul doth magnify the Lord, 

and my spirit hath rejoiced in God, my 

Mijn ziel prijst en looft de Heer, 

Mijn hart juicht om God, mijn redder: 
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Saviour. 

For He hath regarded the lowliness of his 

handmaiden. 

For behold from henceforth all 

generations shall call me blessed. 

For He that is mighty hath magnified me, 

and Holy is his Name. 

And his mercy is on them that fear Him, 

throughout all generations. 

He hath shewed strength with his arm. 

He hath scattered the proud in the 

imagination of their hearts. 

He hath put down the mighty from their 

seat 

and hath exalted the humble and meek. 

 

He hath filled the hungry with good 

things 

and the rich He hath sent empty away. 

He, remembering his mercy, hath holpen 

his servant Israel, 

 

as He promised to our forefathers, 

Abraham and his seed for ever. 

 

 

Glory be to the Father, and to the Son, 

and to the Holy Ghost 

as it was in the beginning, is now and ever 

shall be, world without end.  

Amen. 

 

Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste 

dienares. 

Alle geslachten zullen mij voortaan 

gelukkig prijzen, 

Ja, grote dingen heeft de Machtige voor 

mij gedaan, heilig is zijn naam. 

Barmhartig is hij, van geslacht tot 

geslacht, voor al wie hem vereert. 

Hij toont zijn macht en de kracht van 

zijn arm 

 

En drijft uiteen wie zich verheven 

wanen, 

Heersers stoot hij van hun troon 

En wie gering is geeft hij aanzien. 

Wie honger heeft overlaadt hij met 

gaven, 

Maar rijken stuurt hij weg met lege 

handen. 

Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn 

dienaar, 

Zoals hij aan onze voorouders heeft 

beloofd: Hij herinnert zich zijn 

barmhartigheid jegens Abraham en zijn 

nageslacht, tot in eeuwigheid.  

Eer aan de Vader en de Zoon en de 

Heilige Geest, 

zoals het was in het begin en nu en altijd, 

en in de eeuwen der eeuwen,  

Amen. 

                                                                                                    - allen gaan zitten - 

 

TWEEDE LEZING:  

Johannes 17: 20 – 26   

                                                                                                    - allen gaan staan - 

NUNC DIMITTIS 

Lofzang van Simeon (Lucas 2:29-32) 

Muziek: Charles Wood (1866 – 1926) 

Koor: 

Lord, now lettest Thou thy servant Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede 
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depart in peace,  

according to thy word. 

For mine eyes have seen thy salvation, 

which Thou hast prepared before the 

face of all people, 

to be a light to lighten the gentiles, 

and to be the glory of thy people 

Israel. 

 

Glory be to the Father, and to the Son, 

and to the Holy Ghost 

as it was in the beginning, is now and 

ever shall be, world without end. 

Amen. 

heengaan, 

Zoals u hebt beloofd. 

Want met eigen ogen heb ik de redding 

gezien 

Die u bewerkt hebt ten overstaan van alle 

volken: een licht dat geopenbaard wordt aan 

de heidenen 

En dat tot eer strekt van Israël, uw volk. 

 

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige 

Geest, 

zoals het was in het begin en nu en altijd, en 

in de eeuwen der eeuwen,  

amen. 

 

                                                                                                    - allen gaan zitten -  

GEDICHT  

 

Some ask the world 

    and are diminished 

in the receiving 

    of it. You gave me 

 

only this small pool 

    that the more I drink 

from, the more overflows 

    me with sourceless light. 

 

Ronald S. Thomas 

 

VOORBEDEN afgewisseld met 

RESPONSES 

(Gezongen gebed en lofprijzing – deel II) 

Muziek: John Barnard (*1948) 

Koor: 

 Lord, have mercy upon us. 

     Christ, have mercy upon us. 

 Lord, have mercy upon us.  

 
 

ONZE VADER 
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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. 
 

 
(Collect of the day) 

ALMIGHTY and everlasting God, who hast given unto us thy servants grace, by 

the confession of a true faith to acknowledge the glory of the eternal Trinity, and 

in the power of the Divine Majesty to worship the Unity: We beseech thee, that 

thou wouldest keep us stedfast in this faith, and evermore defend us from all 
adversities, who livest and reignest, one God, world without end.  

Amen. 

 

(Collect for peace) 

O God, from whom all holy desires, all good counsels, and all just works do 
proceed: give unto thy servants that peace which the world cannot give;  

that both our hearts may be set to obey thy commandments, 
and also that by Thee we being defended from the fear of our enemies  

may pass our time in rest and quietness, through the merits of Jesus Christ our 

Saviour.  
Amen. 

 

(Collect for aid against all perils) 

Lighten our darkness, we beseech Thee, o Lord; 

and by thy great mercy defend us from all perils and dangers of this night; 

for the love of thy only Son, our Saviour Jesus Christ.  

Amen. 
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ANTHEM: Exsultate Deo  

Muziek: Willem Andriessen (1887 – 1964) 

 

 

Koor: 

Exsultate Deo, adjutori nostro: 

jubilate Deo Jacob.                                        

Sumite psalmum et date tympanum, 

Psalterium jucundum cum cithara.

  

Buccinate in neomenia tuba, 

in insigni die solemnitatis vestrae. 

Exultate Deo, adjutori nostro: 

jubilate Deo Jacob.  

Amen. 

Jubel God ter eer, Hij is onze sterkte, 

juich voor de God van Jacob. 

Zing een lied en sla de tamboerijn, 

speel op de harp en de lieflijke lier. 

 

Blaas op de ramshoorn bij 

nieuwemaan, op uw plechtige feestdag. 

Jubel God ter eer, Hij is onze sterkte, 

juich voor de God van Jacob.  

Amen. 

 

                                                                                                - allen gaan staan –  

HYMN:  

Glory be to God the Father 

Tekst:     Horatius Bonar (1808 – 1889) 

Muziek:  Henry T. Smart  REGENT SQUARE  (1813 – 1879) 

 

Allen: 
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Koor: 

2 Glory be to him who loved us, 

washed us from each spot and stain; 

glory be to him who bought us, 

made us kings with him to reign! 

Glory, glory to the Lamb that once was slain! 

 

Allen: 

3 Glory to the King of angels, 

glory to the Church’s King, 

glory to the King of nations; 
heav'n and earth your praises bring! 

Glory, glory, to the King of glory sing! 

 

4 Glory, blessing, praise eternal! 

thus the choir of angels sings; 

Honor, riches, pow'r, dominion! 

thus its praise creation brings. 

Glory, glory to the King of kings! 

 

THE BLESSING (De Zegen) 
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Blijf a.u.b staan als het koor en de voorganger de kerk verlaten. 

ORGELSPEL 

Improvisatie                                   

U bent uitgenodigd weer te gaan zitten voor het uitleidend orgelspel. 

U kunt de kerk ook verlaten, zonder dat u degenen stoort die willen luisteren. 

COLLECTE BIJ DE UITGANG 

Wij zijn dankbaar voor de giften die we van u mogen ontvangen want zonder deze 

geldelijke ondersteuning zouden onze Evensongs geen voortgang kunnen hebben.  

  

Indien u uw gift liever per bank overmaakt kunt deze storten op rekening  

NL 29 INGB 0000 0585 71  t.n.v. Stichting Kloosterkerk, onder vermelding van   

“gift Evensong” 

U kunt uw gift ook pinnen bij de pinzuil bij de uitgang van de kerk. 

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en gift! 

Wilt u a.u.b. deze liturgie mee (naar huis) nemen. 

 

 

 

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  

..………………………………………………. 
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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 

 
 

 

mailto:leden@kloosterkerk.nl
mailto:kerk.bureau@kloosterkerk.nl
http://www.kloosterkerk.nl/

