
 
 
 

 
 

KERSTNACHTDIENST 
 

ZATERDAG 24 DECEMBER 2022 
Voorganger: ds. Rienk Lanooy 

Ouderling: Marc Blom 
Organist: Geerten van de Wetering 

m.m.v. Kloosterkerkensemble o.l.v. Daniël Rouwkema 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is niet toegestaan tijdens de dienst te fotograferen. 
Wilt u het geluid van  uw mobiele telefoon uitzetten. 
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Voorafgaand aan de dienst worden kerstliederen gezongen: 
 
LIED: LB 444 
Tekst: Johannes Riemens sr. 
Melodie: Melchior Vulpius – ‘Christus der ist mein Leben’ 
Koorzetting: Daniël Rouwkema 
 
KOOR 
In the bleak-midwinter       Harold Darke (1888-1976) 
In the bleak midwinter frosty winds made moan, 
Earth stood hard as iron, water like a stone; 
Snow had fallen, snow on snow, snow on snow, 
In the bleak midwinter long ago. 
 
Our God, Heav'n cannot hold him nor earth sustain; 
Heav'n and earth shall flee away when he comes to reign: 
In the bleak midwinter astable place sufficed. 
The Lord God Almighty Jesus Christ. 
Enough for him, whom cherubim worship night and day, 
A breastful of milk and a mangerful of hay: 
Enough for him, whom angels fall down before, 
The ox and ass and camel which adore. 
 
What can I give him poor as I am? 
If I were a shepherd I would bring a lamb, 
If I were a Wise Man I would do my part, 
Yet what I can I give him, give my heart. 
 
LIED: LB 486: 1, 2 en 4 
Tekst: Harry Prenen 
Melodie: kerstlied uit Catalonië – ‘Quand Jésus naquit à Noël’ 
 
 
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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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 477: 1, 2 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? 
 

-gemeente gaat zitten- 
GEBEDSGROET:  

        V.:                      De  Heer   zij    met     u. 

        G.:                   Ook    met     u        zij      de    Heer.  
 
GEBED VAN DE KERSTNACHT 
 
LIED: Liefste lied van Overzee 1-28: 1, 3 en 4 
Tekst: Sytze de Vries 
 
SCHRIFTLEZING: Jesaja 9,1-6 
 
 
LIED: LB 473 
Tekst:     Jan Wit, vrij naar ‘Es ist ein Ros entsprungen’ 
Melodie: Keulen 1599 
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SCHRIFTLEZING: Lukas 2,1-7 
 
KOOR: O Little town of Bethlehem   Walford Davies (1869-1941) 
Unto you is born this day in the city of David a Saviour, 
Which is Christ the Lord. And this shall be a sign to you; 
Ye shall  find the Babe, wrapped in swadding clothes, 
And lying in a manger.  
 
Oh little town of Bethlehem, how still we see thee lie 
Above thy deep and dreamless sleep the silent stars go by 
Yet in thy dark streets shineth, the everlasting light 
The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. 
 
How silently, how silently, the wondrous gift is given 
So God imparts to human hearts the blessings of his heaven 
No ear may hear his coming, but in this world of sin 
Where meek souls will receive him still, the dear Christ enters in. 
 
Oh holy Child of Bethlehem, descend to us we pray 
Cast out our sin and enter in, be born in us today 
We hear the Christmas angels, the great glad tidings tell 
O come to us, abide with us, our lord Emanuel. 
 
 
LEZING: Lukas 2,8-14 
 
LIED: LB 487 
Tekst : Willem Barnard 
Melodie : Frans volkslied – ‘Les anges dans nos campagnes’ 
Koorzetting: Daniël Rouwkema 
 
LEZING: Lukas 2,15-20 
 
 
LIED: LB 476: 1, 2 en 3 
Tekst: Oud-Nederlands lied, naar het Duitse ‘Syt willekommen Herre Krist’ (14e eeuw) 
Melodie: ’s-Hertogenbosch 1627 
 
 
PREEK 
 
LIED: LB 468 
Tekst:      anoniem, ca. 800 – ‘Quem pastores laudavere’ 
Melodie: 14e eeuw/Valentin Triller 
Koorzetting: Daniël Rouwkema 
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AANSTEKEN VAN KAARSEN MET HET LICHT VAN DE KERSTNACHT 
 
DOORGEVEN VAN HET LICHT VAN DE KERSTNACHT 
(Het licht van de Kerstnacht wordt opgehaald door de medewerkers en doorgegeven) 
 
KOOR: Lux Aurumque                                       Eric Whitacre (*1970) 
Lux Aurumque      Gouden licht 
Lux      Licht, warm en gewichtig, 
Calida gravisque pura velut aurum   zuiver zoals goud,- 
Et canunt angeli molliter     en, zingen de engelen, 
modo natum.      zij bezingen het zachtjes als 

geboren, doodgewoon geboren. 
(vertaling Pieter Oussoren) 

 
 
LIED: LB 483 
Tekst: Johannes Yserinkhuysen, vrij naar Joseph Mohr – ‘Stille Nacht, heilige Nacht’ 
Melodie: Franz Gruber 
 
GEBEDEN (met open ogen, vanwege de kaarsen) – 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. 

 
          - gemeente blijft zitten- 

 
SLOTLIED : LB 481 
Tekst:Charles Wesley – ‘Hark! the herald angels sing’ 
Melodie: Felix Mendelssohn-Bartholdy 
Vertaling:Willem Barnard 
 
 

-de kaarsen worden gedoofd- 
 
 

-gemeente gaat staan- 
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ZEGEN  
 
 

         G:             A-        -          -            -         men. 
 

        G:           A      -         -            -          men 
 
3 Lof aan U die eeuwig leeft 

en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt 
taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af 
ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein 
nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 

 
ORGELSPEL:  
Toccata                                                                                       C.M. Widor 
uit: Symphonie no.5                   (1844 - 1937) 
 
Wilt u na het laatste vers ('Lof aan U die eeuwig leeft') nog even bij uw plaats blijven? 
Dan kunnen de klapstoelen in de Wandelruimte snel worden verwijderd en bent u van 
harte uitgenodigd voor een beker warme wijn en een krentenbol. 
 
De deurcollecte is bestemd voor de Kinderwinkel. Dit is een project van de 
protestantse wijkgemeente van de Marcuskerk en van Stek (voor Stad en Kerk). De 
Kinderwinkel ontwikkelt tal van activiteiten: kinderinloop, tienerinloop, ouder- kind 
ochtenden, het bekende tienerrestaurant op donderdagavond, huiswerkbegeleiding, 
muziekprojecten, uitstapjes in de schoolvakanties, een zomervakantieweek en nog 
veel meer. De Kinderwinkel wil dagelijks een veilige thuisplek zijn voor kinderen en 
tieners in Moerwijk. 
Stichting diaconie Kloosterkerk, rekeningnummer: NL89 INGB 0002 8471 14. 
 
De complete dienst kunt u onbeperkt terugkijken via het YouTube kanaal van de 
Stichting Kloosterkerk (youtube.com/@Kloosterkerk-DenHaag) Of beluister en 
desgewenst download de dienst 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 
 
 
Wilt u de kaarsjes a.u.b. meenemen of in de doos bij de uitgang deponeren? 
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DIENSTEN IN DE KERSTTIJD 
 
zondag 25 december 
 
 
dinsdag 27 december 
 
zaterdag 31 december 
 
zondag 1 januari 2023 
 
woensdag 4 januari  
 
 
zondag 8 januari 

10.00u 
 
 
08.30u 
 
17.00u 
 
10.00u 
 
12.45u 
 
 
10.30u 

Kerstmorgen, ds. Rienk Lanooy m.m.v. 
Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema 
 
Stilte-uur 
 
Vesper Oudjaar, ds. Rienk Lanooy 
 
ds. Jan Tom Schneider 
 
Pauzeconcert: nieuwjaarsconcert door Geerten 
van de  Wetering 
 
ds. Rienk Lanooy, dienst met cantate BWV 154 
“Mein liebster Jesu ist verloren” 
 

 
 

Uw kerkelijke bijdrage 
De kerkrentmeesters vragen tegen het einde van het jaar graag nog uw aandacht voor 
uw financiële bijdrage aan de kerk. Die bijdragen zijn noodzakelijk om in onze 
prachtige monumentale kerk de diensten te kunnen houden en alle andere activiteiten 
te kunnen blijven ontplooien. Wij zien uw bijdrage graag tegemoet op de 
bankrekening van de Kloosterkerk: rekeningnummer NL29 INGB 0000 0585 71. 
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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 
 
 
 

 


