
 
 
 

 
ZONDAG 18 DECEMBER 2022 

- 4e Advent - ‘Rorate coeli’ 
Voorganger: ds. Marja Flipse 

Ouderling: Marc Blom 
Organist: Geerten van de Wetering 

Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema 
Zondagskind: Marianne 

 
Bij de dienst: 
'Hemel, laat gerechtigheid neerregenen, laat haar neerstromen uit de wolken,' zo klinkt 
het in de woorden van Jesaja waaraan deze laatste Adventszondag zijn naam te danken 
heeft. Nu het Kerstfeest nadert, wachten we gespannen op de zegen die van boven 
komt. Maar als die komt, hoe welkom is die dan? 'Laat de aarde zich openen,' dicht 
Jesaja verder. Want Advent komt van twee kanten. 
 
 
 
Bij de kinderdienst: 
In de adventsweken gaan wij op reis naar Kerst met de ster als ons kompas. Deze 
weken gaat het ook over vluchtelingen die in het donker hun weg proberen te vinden. 
Waar moeten zij heen, waar moeten zij zijn voor een huis, een thuis, een deken, een 
dak, eten, vrede? In de Bijbel wijst de ster vaak de weg ook aan de vluchteling".  
Vandaag staan de kinderen stil bij Jozef en Maria: zij moesten ook vluchten. God 
stuurde Engelen om hen te beschermen. Wie of wat beschermt jou onderweg? 
 
 
 
In de Apostelkapel staat een kaarsentafel. U kunt daar een kaars aansteken voor iets wat 
u bezig houdt, of voor iemand die in uw gedachten leeft. Bij de ingang zijn 
knielkussens beschikbaar. 
 
 
 
* Advents- en kerstboeken * 
Voor en na de dienst is er gelegenheid boeken te lenen bij de bibliotheektafel in de 
Wandelruimte. Naast de recent aangeschafte boeken liggen er in deze adventstijd ook 
boeken rond advent en kerst op de tafel. U bent van harte welkom om te komen kijken 
en (gratis) te lenen! 
 
 
De agenda en overige informatie vindt u achterin de liturgie. 
 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn het geluid van uw mobiele telefoon uit te zetten. 
Wilt u geen foto’s maken tijdens de dienst?  
 



- 3 - 
ORGELSPEL:  
Trio super 'Nun komm, der Heiden Heiland' (BWV 660)                J.S. Bach 
Uit: Leipziger Orgelchoräle                                                              (1685 - 1750) 
 
 
 
KOOR:  
Matin Responsory                                         G.P. da  Palestrina           
                                                                                     (1525-1594) 
 
I look from afar: and lo, I see the power of God coming, and a cloud covering the 
whole earth.  
Go ye out to meet him and say: 
Tell us,  art thou he that should come to reign over thy people Israel? 
High and low, rich and poor, one with another. 
Go ye out to meet him and say: 
Hear, o thou Shepherd of Israel, thou that leadest Joseph like a sheep. 
Tell us, art thou he that should come? 
Stir up thy strength, o Lord, and come to reign over thy people Israel. 
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost. 
I look from afar: and lo, I see the power of God coming, and a cloud covering the 
whole earth.  
Go ye out to meet him and say: 
Tell us,  art thou he that should come to reign over thy people Israel? 
 
Ik kijk vanuit de verte : 
en kijk!, ik zie de macht van God komen, en een wolk de hele wereld bedekken. 
Ga naar Hem toe en zeg: 
zeg ons, bent U degene die over Uw volk Israël zou komen regeren? 
Hoog en laag, rijk en arm, allen tezamen, ga naar Hem toe en zeg: 
luister, Gij herder van Israël, Gij die Josef leidt als een schaap, 
zeg ons, bent U degene die zou komen? 
Wek uw kracht op, Heer, en kom regeren over Uw volk Israël. 
Glorie zij aan de Vader, en aan de Zoon, en aan de Heilige Geest. 
Ik kijk vanuit de verte: 
en kijk!, ik zie de macht van God komen, en een wolk de hele wereld bedekken. 
Ga naar Hem toe en zeg: 
zeg ons, bent U degene die over uw volk Israël zou komen regeren? 
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BEGROETING 
 
STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 
BEMOEDIGING 

 

  

V:  Onze   hulp   is   in   de   naam   van   de   Heer, 

G:            die      he   -   mel  en       aar     -      de     ge   -  maakt   heeft, 

V:            die    trouw houdt tot  in      eeu           –      wig -  heid, 

G: en     niet laat   va    -       ren    de   wer-ken   van  zijn  han  -  den. 

 
      G:           die    he   -  mel   en     aar     -    de    ge -  maakt  heeft 

  

V:  Onze   hulp   is   in   de   naam   van   de   Heer, 

G:            die      he   -   mel  en       aar     -      de     ge   -  maakt   heeft, 

V:            die    trouw houdt tot  in      eeu           –      wig -  heid, 

G: en     niet laat   va    -       ren    de   wer-ken   van  zijn  han  -  den. 
 

       G: en    niet laat   va  -     ren     de   wer-ken van  zijn   han -  den 
 

-gemeente gaat staan- 
INTROÏTUS: LB 453: 1 en 2 
Tekst:     Tom Naastepad 
Melodie: Frits Mehrtens 
 

-gemeente gaat zitten- 
GEBED OM ONTFERMING 
Na het "….zo bidden wij U"  van de voorganger antwoordt de gemeente met: 
 

  

                   Heer      -     ont -ferm  -    U,        Chris   tus  ont -   ferm     U,  

              Heer   -         -        ont   -    ferm            U. 
  
V.:  God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding, 
door Jezus Christus, onze Heer. 
 
  

       G:      A  –   men.  
 

-gemeente blijft zitten- 
LIED OM ONTFERMING: LB 437: 1, 2, 3 en 5 
Tekst:       Friedrich von Spee – ‘O Heiland, reiss die Himmel auf’ 
Melodie:   Augsburg 1666 
Vertaling: Ad den Besten 
Koorzetting: Daniël Rouwkema 
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MOMENT MET DE KINDEREN 

- de kinderen gaan naar hun eigen ruimten - 
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 45: 8-12 
 
KOOR: Psalm 23  
The King of Love my Shepherd is                        Edward C.Bairstow  (1874-1946) 
 
1 The King of Love my Shepherd is, 

whose goodness faileth never; 
I nothing lack if I am His 
and He is mine for ever. 

 Een herder is mijn Heer, mijn God, 
ik laat mij door hem leiden. 
Met Hem kent leven geen gemis 
zijn liefde is mijn weide. 
 

2 Where streams of living water flow 
My ransomed soul He leadeth, 
and where the verdant pastures grow 
with food celestial feedeth. 

 Naar groene heuvels gaat Hij voor,  
naar frisse waterstromen; 
mijn leven zet Hij op het spoor 
van ongedachte dromen. 
 

3 In death's dark vale I fear no ill, 
with Thee, dear Lord, beside me; 
Thy rod and staff my comfort still, 
Thy Cross before to guide me. 

 Zijn Naam behoedt mij,  
is voor mij een stok tegen gevaren, 
een staf die nieuwe wegen wijst,  
voor dwalen wil bewaren. 
 

4 Thou spread'st a table in my sight; 
Thy unction grace bestoweth; 
and o what transport of delight 
from Thy pure chalice floweth. 

 Hij richt voor mij een maaltijd aan,  
zijn goedheid vult mijn beker. 
Wie mij belagen zien het aan; 
ik ben van Hem verzekerd! 

5 Perverse and foolish oft I strayed; 
But yet in love He sought me, 
And on His shoulder gently laid, 
And home rejoicing brought me. 

 Omsluit mij een diepdonker dal  
waar nooit de zon zal schijnen,  
geen angst verlamt mij,  
want Hij zal mij troosten en geleiden. 

 
 Vertaling: Sytze de Vries (1945) 
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SCHRIFTLEZING: Matteüs 11:1-19 
 
 
LIED: LB 435 
Tekst:           Georg Weissel – ‘Macht hoch die Tür, die Tor macht weit’ 
Melodie:       Halle 1704 
Vertaling:     Evert Louis Smelik 
Koorzetting: Daniël Rouwkema 
 
 
 
PREEK 
 
KOOR: In Night’s Dim Shadows Lying 
Muziek: George Guest 
Tekst: Charles Coffin, ‘In noctis umbra desides’; Engelse vertaling: William John 
Blew; Nederlandse vertaling: Marja Flipse 
 
In night’s dim shadows lying, 
our limbs fast lock’d in sleep, 
to thee, with faithful sighing, 
our souls their vigil keep. 
 
Desire of every nation, 
hear, Lord, our piteous cry; 
thou Word, the world’s salvation, 
uplift us where we lie. 
 
Lord, be thine Advent hasten’d, 
lest sin thy people mar; 
the gates which Adam fasten’d - 
the gates of heav’n, unbar. 
 
Son, to thine endless merit, 
Redeemer, Saviour, Friend, 
with Sire and Holy Spirit 
be praises without end. Amen. 

In donker zonder morgen, 
de leden lam en loom, 
zuchten wij onze zorgen 
tot U, Kind van de droom. 
 
Kom tot ons, langverwachte, 
hoor ons en zie ons aan; 
doe uw verwarde wereld 
weer uit de dood opstaan. 
 
Laat ons niet langer dwalen; 
wij zijn de weg zo kwijt. 
Doe snel uw ster weer stralen 
die naar de toekomst leidt. 
 
Kom, Zoon van ons verlangen. 
Waai, Geest die leven doet. 
Hoor, Vader: onze zangen 
klinken U tegemoet. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEBEDSINTENTIES 
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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. 

 
 
 
INZAMELING VAN DE GAVEN ONDER ORGELSPEL: 
1e collecte (rode zak) Deze dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en 
eredienst. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
 
2e collecte (groene  zak) is bestemd voor de Haagse Soepbus. 
Voor wie? Wij zijn er voor alle Haagse stadsgenoten die, om welke reden dan ook, 
geen toegang hebben tot reguliere voedselverstrekking. Dagelijks schenken onze 
vrijwilligers aandacht, koffie en soep aan mensen die “het hoofd met moeite boven 
water kunnen houden”.                                                                                                                                
Met wie? Er wordt samengewerkt met hulpverleners, betrokken burgers en 
ondernemers met een sociaal hart. Met elkaar proberen wij de leefomstandigheden van 
mensen, die veelal dakloos zijn en op straat leven, te verbeteren. De Soepbus is al 35 
jaar een begrip in Den Haag. Wij vinden dat de zorg voor mensen die op straat leven 
een verantwoordelijkheid is voor de hele stad.   
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk NL89 INGB 0002 8471 14. 
 
De Uitgangscollecte (paarse zak) 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 als u hem tijdens de collecte 
gebruikt om geld over te maken op het desbetreffende bankrekeningnummer. 
 
OPDRACHT VAN DE GAVEN 

 - de kinderen komen terug in de kerk, gemeente gaat staan- 
 

SLOTLIED: 1 Het liefste lied van overzee: 57  
Melodie:  T. Olivers 
Tekst:       Sytze de Vries 
 



- 8 - 
 
ZEGEN 
 

  

  

    
         G:       A -      -        -          -      men.    
 

- Wilt u na de zegen nog even gaan zitten - 
KOOR: 
 
A Celtic Prayer                           Daniël Rouwkema 
 
May the road rise to meet you, 
may the wind be always at your back, 
may the sun shine warm upon your face,  
may the rains fall softly upon your fields,  
until we meet again:  
may God hold you in the hollow of his hand. Amen. 
 
Dat de weg zich voor je opent, 
dat de wind je steunt in de rug, 
dat de zon je gezicht verwarmt, 
de regen je veld vruchtbaar maakt 
en totdat we elkaar weer zien: 
dat God je in de palm van zijn hand bewaart. 
 
 
ORGELSPEL:  Improvisatie 
 
 
 
Wie tijdens het orgelspel alvast naar de Wandelruimte of naar buiten wil gaan 
wordt verzocht rekening te houden met het luisterplezier van anderen.' 
In de Wandelruimte kunt u afscheid nemen van Marja Flipse, en 
bent u van harte  uitgenodigd om een kopje koffie of thee te drinken .Voor de 
kinderen is er limonade en natuurlijk is er ook water. 
 
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 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 
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AGENDA 
zondag 18 december 
 
 
 
dinsdag 20 december 
 
woensdag 21 december 
 
 
 
 
donderdag 22 december 
 
 
zaterdag 24 december  
 
 
 
zondag  25 december  
 
 
 
zaterdag 31 december  
 
zondag 1 januari 2023 
Nieuwjaar 
 

14.30 u 
19.00 u 
 
 
08.30 u 
 
12.45 u 
 
 
20.15 u 
 
20.00 u 
 
 
22.30 u 
 
 
 
10.00 u 
 
 
 
17.00 u 
 
10.00u  
 
 

Kinderkerstfeest, ds. Jan Tom Schneider 
‘Festival of nine lessons and carols’ 
Het Haags Matrozenkoor 
 
Stilte-uur 
 
Pauze- Kerstconcert: Klarie-Anne Snoek, 
Robin van de Paverd, Valentina Sturcz, Lisa 
van Oorschot, dwarsfluiten 
Cursus ABC van de christelijke traditie 
 
Kerstmuziek van Bach, Residentie 
Bachensembles, o.l.v. Jos Vermunt 
 
Kerstnachtdienst, ds. Rienk Lanooy 
m.m.v. Kloosterkerk Ensemble o.l.v. Daniël 
Rouwkema 
 
Kerstmorgendienst, ds. Rienk Lanooy 
m.m.v.Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël 
Rouwkema 
 
Oudjaarvesper, ds. Rienk Lanooy 
 
ds. Jan Tom Schneider 
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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.  
Wilt u specifiek bijdragen aan één van de collecten, verzoeken we u dit apart over te 
maken op een van de genoemde bankrekeningen o.v.v. de betreffende collecte. 
 

 
 
 
Voed de Voedselbank! 
Vul de kratten met houdbaar voedsel, zoals groente in pot en blik of toiletartikelen! 
Iedere donatie is welkom. 
De voedselbank kent lege vakken. De vraag groeit en het aanbod stokt. Door de hoge 
energieprijzen moeten bedrijven op dit moment zelf zuinig aan doen. Er blijven 
minder restpartijen over voor de voedselbank. Daardoor wordt het distributiecentrum 
van de voedselbank in Wateringen steeds leger. Tegelijkertijd neemt de armoede toe 
en melden zich elke dag nieuwe klanten aan bij de voedselbank. Voedselbank 
Haaglanden deelt elke week rond de 2000 voedselpakketten uit aan inwoners van 
Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer die moeite hebben om rond te komen. Daarnaast 
worden vanuit het distributiecentrum van Voedselbank Haaglanden 14 
voedselbanken in de regio van voedsel voorzien. Alle beetjes helpen! Doet u mee? 
 
 

Hulp gezocht bij INFORMATIETAFEL 
Elke zondagmorgen staan twee vrijwilligers achter de Informatietafel bij de ingang 
van de kerk. Zij zijn het visitekaartje van de Kloosterkerk. Je kunt er informatie 
krijgen over alles wat er gebeurt in en om de Kloosterkerk en boeken, kaarsen en 
andere kleine zaken kopen, maar het belangrijkste is het hartelijke welkom en indien 
gewenst het leggen van contact. Na corona-tijd is er dringend behoefte aan nieuwe 
vrijwilligers. We zoeken mensen die eenmaal in de maand mee willen werken. Graag 
een reactie naar j.v.dongen@kloosterkerk.nlof maak een praatje met de andere 
medewerkers. 
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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  ..………………………………………………. 
 
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 € 36.- 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 
 
 
 

 


