
 
 
 
 
 
 
 

ZONDAG 25 DECEMBER 2022 
- Kerstmis- 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 
Ouderling: Irma Neleman 

Organist: Geerten van de Wetering 
m.m.v.Kloosterkerkkoor 
 o.l.v. Daniël Rouwkema 
Zondagskind: Wytske 

 
 
 
 
 
Bij de kinderdienst: 
De kinderen bouwen in hun eigen ruimte verder aan de ster die ons de weg heeft 
gewezen naar het kerstkind. En ondertussen gaan we op zoek naar lichtpuntjes in ons 
eigen leven. 
Kinderen van 4 tot 14 jaar zijn welkom. 
 
 
 
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. 
 
 
 
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?  
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Voor de dienst wordt gezongen: 
 
ALLEN: LIED: 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 
 
 
KOOR: LIED: LB 468 
Tekst:  anoniem, ca. 800 – ‘Quem pastores laudavere’ 
Melodie: 14e eeuw/Valentin Triller 
Vertaling: Jan Willem Schulte Nordholt 
Koorzeting: Daniël Rouwkema 
 
 
ALLEN: LB 476: 1, 2 en 3 
Tekst:   Oud-Nederlands lied, naar het Duitse ‘Syt willekommen Herre Krist’ (14e eeuw) 
Melodie ’s-Hertogenbosch 1627 
 
 
BEGROETING 
 

-de kaarsen worden aangestoken-  
STILTE 
 

- gemeente gaat staan - 
KOOR: 
Antifoon: Uit psalm 98; ‘Juich de Heer toe, heel de aarde, juich en jubel zing het uit!’ 
 
INTROÏTUS: LB 478: 1, 2 en 4           
Tekst:     Emmerik 1645 
Melodie: Gent 1856 
 
 
Koor: herhaling antifoon 

 - gemeente gaat zitten - 
GERSPREK MET DE KINDEREN 
 
LIED: LB 486: 1, 3 en 4 
Tekst: Harry Prenen      Melodie: kerstlied uit Catalonië – ‘Quand Jésus naquit à Noël’ 
 
 

- de kinderen gaan naar hun eigen dienst - 
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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:     Want een Kind is ons gegeven           Daniël Rouwkema 
             Tekst: J.W.Schulte Nordholt 
 
Want een Kind is ons gegeven, want een Zoon staat ons terzij, 
op zijn lippen eeuwig leven, op zijn schouders heerschappij. Op zijn wonderlijke 
namen: ‘Vader, Raadsman, Vredevorst’ is ons antwoord ja en amen, daar ons hart naar 
vrede dorst. 
 
In de duisternis verwachten wij het licht dat komen zal, 
Hem die in de nacht der nachten wordt geboren in een stal. 
Onze hunkerende ogen blijven op één doel gericht, op de opgang uit den hoge, de 
verschijning van het licht. 
 
 
Op zijn liefelijk verschijnen in het midden van de tijd,  
In de harten van de zijnen, in de wereld wijd en zijd, op de wereldwijde vrede als Hij 
werklijk komen zal te beginnen in het heden te beginnen in een stal. 
 
Want een Kind is ons gegeven, want een Zoon staat ons terzij, 
op zijn lippen eeuwig leven, op zijn schouders heerschappij. 
Al zijn namen die wij noemen stralen in volmaakte pracht als een tin vol voorjaars 
bloemen als de sterren in de nacht. 
Gloria. 
 
 
SCHRIFTLEZING: Lukas 2,1-7 
 
LIED: LB 503: 1, 3 en 4 
Tekst:           Sytze de Vries 
Melodie:      William James Kirkpatrick 
Koorzetting: Daniël Rouwkema 
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SCHRIFTLEZING: Lukas 2, 8-14 
 
 
LIED: LB 481 
Tekst:      Charles Wesley – ‘Hark! the herald angels sing’ 
Melodie:  Felix Mendelssohn-Bartholdy 
 
SCHRIFTLEZING: Lukas 2,15-20 
 
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, heden 
verscheen ons onze Verlosser. 
Heden zingen de engelen op aarde, 
zijn  de aartsengelen vol vreugde. 
Heden juichen de gerechtigen en roepen 
het uit: Ere zij God in den hoge. Alleluja! 

 
 
PREEK 
 
 
LIED: LB 506: 1, 2 en 4 
Tekst:     André Troost 
Melodie: Engeland 18e eeuw 
 
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. 
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INZAMELING VAN DE GAVEN 
 
1e collecte (rode zak): dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst.  
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
 
2e collecte (groene zak): de diaconale collecte is bestemd voor de Voedselbank 
Haaglanden. Help mee! Er is dringend behoefte aan financiële steun voor de 
Voedselbank. Wekelijks stijgt het aantal mensen in de Haagse regio dat een beroep 
moet doen op de Voedselbank! Vanwege alle stijgende prijzen van voedsel en energie! 
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 
 
De uitgangscollecte dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het 
monument Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
 
TIJDENS DE COLLECTE ZINGT HET KOOR: 
 
The Infant King                                                 Arrangement David Willcocks 
      Tekst: S.Baring-Gould 
Sing lullaby! Lullaby baby, now reclining, Sing lullaby! 
Hush, do not wake the Infant King. 
Angels are watching, stars are shining over the place where he is lying:  
Sing lullaby! 
 
Sing lullaby!Lullaby baby, now a-sleeping, Sing lullaby! 
Hush, do not wake the Infant King. 
Soon will come sorrow with the morning,  
soon will come bitter grief and weeping: Sing lullaby! 
 
Sing lullaby! Lullaby baby, now a-dozing, Sing lullaby! 
Hush, do not wake the Infant King. 
Soon comes the cross, the nails, the piercing, 
then in the grave at last reposing; Sing lullaby! 
 
Sing lullaby! Lullaby! is the babe a-waking? Sing lullaby! 
Hush, do not stir the Infant King. Dreaming of Easter,  
gladsome morning, conquering death, its bondage breaking: 
Sing lullaby! 
 
OPDRACHT VAN DE GAVEN - de kinderen komen terug in de kerk - 

 - gemeente gaat staan - 
SLOTLIED: LB 487 
Tekst :    Willem Barnard 
Melodie: Frans volkslied – ‘Les anges dans nos campagnes’ 
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ZEGEN 
 
 

         G:             A-        -          -            -         men. 
 

   G:           A      -         -            -          me 
 
 
ORGELSPEL:  
Noel X                                                                          L.C. Daquin 
Uit: Livre de Noels                                                       (1694 - 1772) 
 
 
 
Na de zegen kan wie naar het orgelspel wil luisteren weer plaatsnemen. Als u liever naar de 
wandelruimte of naar buiten gaat, houdt u dan rekening met het luisterplezier van de anderen? 
En na afloop van de dienst bent u van harte  uitgenodigd om een kopje koffie of thee te drinken 
in de Wandelruimte. Voor de kinderen is er limonade en natuurlijk is er ook water 
 
AGENDA IN DE KERSTTIJD 
 
dinsdag 27 december 
 
zaterdag 31 december 
 
zondag 1 januari 2023 
Nieuwjaar 
 
woensdag 4 januari 
 
 
 
zondag 8 januari 
 
 
dinsdag 10 januari 
 

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

Stilte-uur 
 
Oudjaarvesper, ds. Rienk Lanooy 
 
ds. Jan Tom Schneider 
 
 
Ochtendbijbelgroep o.l.v. ds. Klaas Wigboldus 
Pauzeconcert: nieuwjaarsconcert door Geerten van de  
Wetering 
 
Ds. Rienk Lanooy, dienst met cantate BWV 154 
“Mein liebster Jesu ist verloren” 
 
Lezing en  Lunch , Glasschilderingen van de St. 
Janskerk in Gouda. 

 
De complete dienst kunt u onbeperkt terugkijken via het YouTube kanaal van de Stichting 
Kloosterkerk (youtube.com@Kloosterkerk-Den Haag). 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 
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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. 

 


