KLOOSTERKERK
Zondag 31 Mei 2020
-Ochtendgebed voor het feest van PinksterenVoorganger: ds.Rienk Lanooy
Ouderling: Marchien Holtrop
Organist: Geerten van de Wetering
Kwartet uit Residentie Kamerkoor o.l.v. Jos Vermunt
Violist: Tjamke Roelofs
Tenor: Jan-Willem Schaafsma
ORGELSPEL:
Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist (BWV 667)
Uit: Leipziger Orgelchoräle

Johann Sebastian Bach
(1685 - 1750)

WELKOM
STILTE
-de kaarsen worden aangestokenBEMOEDIGING

INTROÏTUS: LB 673: 1 en 3
Tekst: Richard Frederick Littledale – ‘Come down, o Love divine’, naar Bianco da Siena (1434)
Melodie: Ralph Vaughan Williams
Vertaling: Andries Govaart
VERHAAL VOOR DE KINDEREN
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.
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-

-

men.

LOFLIED: LB 672: 1 en 7
Tekst: Valentin Ernst Löscher – ‘Kommt, Seelen, dieser Tag’
Melodie: Johann Sebastian Bach
Vertaling: Jan Wit
LEZINGEN: 1 Johannes 4,1-2 en Handelingen 2,1-13
MUZIEK
Allegro
Uit: Sonate VI in G (BWV 1019)

Johann Sebastian Bach

PREEK
CANTATE: Uit cantate 'Erschallet, ihr Lieder' (BWV 172): Aria 'O Seelenparadies'
Aria (T)
O Seelenparadies,
O paradijs der zielen,
das Gottes Geist durchwehet,
waar Gods Geest die bij de Schepping blies
der bei der Schöpfung blies,
doorheen waait,
der Geist, der nie vergehet;
de Geest die nooit vervliegt;
auf, auf, bereite dich,
welaan, bereid je voor,
der Tröster nahet sich.
de trooster komt er aan.
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.
SLOTLIED: LB 687: 1 en 2
Tekst: Jaap Zijlstra
Melodie: Johann Crüger – ‘Nun danket alle Gott’
ZEGEN

CANTATE: Uit cantate 'Erschallet, ihr Lieder' (BWV 172): Slotkoraal 'Von Gott kömmt mir ein Freudenschein'
Von Gott kömmt mir ein Freudenschein,
wenn du mit deinen Äugelein
mich freundlich tust anblicken.
O Herr Jesu, mein trautes Gut,
dein Wort, dein Geist, dein Leib und Blut
mich innerlich erquicken.
Nimm mich freundlich
in dein Arme,
daß ich warme werd von Gnaden:
auf dein Wort komm ich geladen.

Koraal
Van God vandaan komt een vreugdevol licht
naar me toe
wanneer gij met uw vriendelijke oogopslag
mij aankijkt.
O, Heer Jezus, mijn vertrouwde goed
laat uw woord, uw Geest, uw lichaam en bloed
mijn binnenste opbeuren.
Neem mij vriendelijk op in uw armen
dat ik door uw genade verwarmd word:
dan kom ik op uw woord uitgenodigd naar u toe.

1e collecte
De eerste collecte dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst.
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71
2e collecte
De diaconale collecte (groene zak) is voor Jong Transvaal een project van de Stichting Stad en Kerk (Stek).
Steeds meer kinderen en jongeren in Den Haag maken gebruik van huiswerkbegeleiding na schooltijd.
Privébegeleiding of begeleiding in kleine groepjes is duur en niet voor elk gezin weggelegd. Toch is onder de
jongeren in Transvaal veel behoefte aan hulp bij het huiswerk maken. Daarin voorziet dit project. Gemotiveerde
tutors begeleiden de leerlingen.
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14
3e collecte
Graag uw speciale aandacht voor de Stichting Cantate Diensten. Steunt u onze musici?
Het is in deze verwarrende tijden, waarin muziek voor velen van ons zo'n belangrijke bron van troost is, dat wij
in de Kloosterkerk helaas ook de cantatediensten moeten missen. Deze zondag 31 mei zou een Bachcantate
moeten klinken. Voor de musici is deze annulering extra moeilijk. Niet alleen missen zij het samen musiceren.
Voor velen zijn de inkomsten tot nul gereduceerd. Daarom roepen wij u van harte op: wilt u alstublieft uw
bijdrage blijven leveren op rekening: NL60 INGB 0001 9913 20 ten name van Stichting Cantatediensten
Kloosterkerk.

Zondag 7 juni, 10.00u
Kerkomroep (www.kerkomroep.nl) en YouTube
(www.youtube.com/channel/UCkfWMVfXPFSR1EnoFSNNxCw)

ds. Joost Röselaers

Vrijdag 12 juni, 20.15u : Livestream concert vanuit de Kloosterkerk door Matthijs Koene (panfluit) en Geerten
van de Wetering (orgel), live te volgen via YouTube! Houd de website www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl in
de gaten voor actuele info. Daar komt t.z.t. ook de link naar YouTube waarmee het concert te volgen is.

