
ZONDAG 27 MEI 2018 

-1e Zondag na Pinksteren- 

Voorganger: ds. Carel ter Linden 

Ouderling: Roland van Haersma Buma 

Organist: Geerten van de Wetering 

Dirigent: Jos Vermunt 

Zondagskind: Fenna 

m.m.v. 

Residentie Kamerkoor 

Residentie Bachorkest 

Nikki Treurniet, sopraan 

Karin van der Poel, alt 

Jan-Willem Schaafsma, tenor 

Jasper Schweppe, bas 

 
 

In deze dienst zal klinken de cantate ‘Die Elenden sollen essen’ BWV 75 van J.S.Bach 

 

Bij de kinderdiensten: 

Voor deze cantatedienst zijn de allerkleinsten onder ons al bij elkaar gekomen, tijdens de 

mini-kerkdienst. Hun ouders, opa's en oma's waren ook van harte welkom. Deze viering, 

afgestemd op de belevingswereld van 0 – 6 jarigen, stond in het teken van Pinksteren. 

 

De kracht van Pinksteren is vandaag nog volop voelbaar. Ook bij de kinderdiensten staan 

de kinderen stil bij de komst van de Heilige Geest. De oudste kinderen horen er vandaag 

zelfs een toepasselijk Godly Play-verhaal over. Zij blijven in de Godly Play-ruimte tot het 

einde van de dienst. Na afloop van de dienst kunt u uw kind daar ophalen. 

 

 

 

 

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. 

 

Voor en na de dienst is er gelegenheid om boeken te lenen bij de boekentafel in de 

Wandelruimte. 

 

De agenda en overige informatie vindt u achterin de liturgie. 

 

Wilt u zo vriendelijk zijn het geluid van  uw mobiele telefoon uit te zetten. 

Het is niet toegestaan tijdens de dienst te fotograferen. 
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ORGELSPEL-verstilling- 

Praeludium Es-dur (BWV 552)               J.S. Bach 

uit: Dritter Theil der Clavierübung         (1685 - 1750) 

 

BEGROETING 

-de kaarsen worden aangestoken- 

STILTE 

 

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. 

 

  

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.  
 

-gemeente gaat staan- 

INTROÏTUS: LB 216 

Tekst: Eleanor Farjeon – ‘Morning has broken’ 

Melodie: Keltische volksmelodie 

Vertaling: Andries Govaart 

-gemeente knielt of 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. 
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       G:      A  –   men.  
 

-gemeente gaat staan- 

 

LOFLIED: LB 657: 1, 2 en 4  

Tekst: Sytze de Vries 

Melodie: Wales 1865 

 

-gemeente gaat zitten, de kinderen verlaten de dienst en 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.  
 

 

 

SCHRIFTLEZINGEN: Jesaja 58: 6-10 en Lucas 16: 19-31 

LIED: LB 718 

Tekst: Ad den Besten 

Melodie: Willem Vogel 

 
 

PREEK 

 

 

 

 

 

 

CANTATE BWV 75 van J.S.Bach: ‘Die Elenden sollen essen’ 

‘De behoeftigen zullen eten’ 
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Deel I 

Koor 

"Die Elenden sollen essen, daβ sie satt werden, 

und die nach dem Herrn fragen, werden ihn 

preisen. Euer Herz soll ewiglich leben." 

"De behoeftigen zullen eten en verzadigd 

worden, en wie de Heer zoeken zullen 

Hem loven. Uw hart zal eeuwig leven" 

(Psalm 22:27) 

 

Recitatief (B) 

Was hilft des Purpurs Majestät, 

Da sie vergeht? 

Was hilft der größte Überfluss, 

Weil alles, so wir sehen, 

Verschwinden muβ? 

Was hilft der Kitzel eitler Sinnen, 

Denn unser Leib muβ selbst von hinnen? 

Ach, wie geschwind ist es geschehen, 

Daβ Reichtum, Wollust, Pracht 

Den Geist zur Hölle macht! 

Wat baat de majesteit van het purper, 

want het vergaat? 

Wat baat de grootste overvloed, 

omdat alles wat wij zien, 

verdwijnen moet? 

Wat baat de prikkeling van ijdele zinnen 

want ons lichaam moet zelf deze wereld 

verlaten?Ach, hoe snel geschiedt het, 

dat rijkdom, wellust en pracht 

de ziel tot een hel maken 

 

Aria (T) 

Mein Jesus soll mein alles sein! 

Mein Purpur ist sein teures Blut, 

Er selbst mein allerhöchstes Gut, 

Und seines Geistes Liebesglut 

Mein allersüß'ster Freudenwein. 

Mijn Jezus moet alles voor mij betekenen! 

Mijn purper is Zijn dierbaar bloed, 

Hij zelf mijn allerhoogste goed, 

en de liefdesgloed van Zijn geest 

mijn allerzoetste vreugdewijn. 

 

Recitatief (T) 

Gott stürzet und erhöhet 

In Zeit und Ewigkeit. 

Wer in der Welt den Himmel sucht, 

Wird dort verflucht. 

Wer aber hier die Hölle überstehet, 

Wird dort erfreut. 

God doet vallen en verhoogt 

in tijd en eeuwigheid. 

Wie op aarde de hemel zoekt, 

wordt daarginds vervloekt. 

Wie echter hier de hel doorstaat, 

wordt daarginds verblijd. 

 

Aria (S) 

Ich nehme mein Leiden mit Freuden auf mich. 

Wer Lazarus' Plagen 

Geduldig ertragen, 

Den nehmen die Engel zu sich. 

Ik neem mijn lijden met vreugde op mij. 

Wie Lazarus' kwellingen 

geduldig heeft verdragen, 

die nemen de engelen tot zich. 
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Recitatief (S) 

Indes schenkt Gott ein gut Gewissen, 

Dabei ein Christe kann 

Ein kleines Gut mit großer Lust genießen. 

Ja, führt er auch durch lange Not 

Zum Tod, 

So ist es doch am Ende wohlgetan. 

God schenkt evenwel een zuiver geweten, 

waardoor een Christen 
van iets kleins met veel genoegen kan genieten. 
Ja, al wordt hij ook via een lange lijdensweg 

naar de dood geleid, 

het is ten slotte toch welgedaan. 

 

Koraal 

Was Gott tut, das ist wohlgetan; 

Muß ich den Kelch gleich schmecken, 

Der bitter ist nach meinem Wahn, 

Laß ich mich doch nicht schrecken, 

Weil doch zuletzt 

Ich werd ergötzt 

Mit süßem Trost im Herzen; 

Da weichen alle Schmerzen. 

Wat God doet, dat is welgedaan; 

al moet ik dadelijk ook de beker drinken, 

die naar mijn waanidee bitter is, 

toch laat ik mij niet afschrikken, 

omdat ik tenslotte 

wordt verblijd 

met zoete troost in mijn hart; 

dan wijken alle smarten. 
 

Deel II 

Recitatief (A) 

Nur eines kränkt 

Ein christliches Gemüte: 

Wenn es an seines Geistes Armut denkt. 

Es gläubt zwar Gottes Güte, 

Die alles neu erschafft; 

Doch mangelt ihm die Kraft, 

Dem überirdschen Leben 

Das Wachstum und die Frucht zu geben. 

Slechts één ding doet 

het hart van een Christen verdriet: 

wanneer het aan de armoede van zijn ziel denkt. 

Het gelooft weliswaar aan Gods goedheid, 

die alles nieuw maakt; 

maar de kracht ontbreekt 

om het bovenaardse leven 

te laten gedijen en vrucht te laten dragen. 

 

Aria (A) 

Jesus macht mich geistlich reich. 

Kann ich seinen Geist empfangen, 

Will ich weiter nichts verlangen; 

Denn mein Leben wächst zugleich. 

Jesus macht mich geistlich reich. 

Jezus maakt mij geestelijk rijk. 

Wanneer ik Zijn geest kan ontvangen, 

wil ik verder niets verlangen; 

want mijn leven wordt tevens verrijkt. 

Jezus maakt mij geestelijk rijk. 

 

Recitatief (B) 

Wer nur in Jesu bleibt, 

Die Selbstverleugnung treibt, 

Daβ er in Gottes Liebe 

Sich gläubig übe, 

Hat, wenn das Irdische verschwunden, 

Sich selbst und Gott gefunden. 

Wie slechts bij Jezus blijft, 

zichzelf verloochent, 

en zich in Gods liefde 

gelovig oefent, 

die heeft, wanneer het aardse is verdwenen, 

zichzelf en God gevonden. 
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Aria (B) 

Mein Herze glaubt und liebt. 

Denn Jesu süße Flammen, 

Aus den' die meinen stammen, 

Gehn über mich zusammen, 

Weil er sich mir ergibt. 

Mijn hart gelooft en heeft lief. 

Want Jezus' zoete vlammen, 

waaruit die van mij afkomstig zijn, 

spreiden zich over mij uit, 

omdat Hij zich aan mij overgeeft. 

 

Recitatief (T) 

O Armut, der kein Reichtum gleicht! 

Wenn aus dem Herzen 

Die ganze Welt entweicht 

Und Jesus nur allein regiert. 

So wird ein Christ zu Gott geführt! 

Gib, Gott, daβ wir es nicht verscherzen! 

O armoede, waaraan geen rijkdom gelijk is! 

Wanneer de hele wereld 

uit het hart verdwijnt 

en Jezus slechts alleen regeert. 

Dan wordt een Christen naar God geleid! 

Geef, God, dat wij het niet kwijt raken! 

 

Koraal 

Was Gott tut, das ist wohlgetan, 

Dabei will ich verbleiben. 

Es mag mich auf die rauhe Bahn 

Not, Tod und Elend treiben; 

So wird Gott mich 

Ganz väterlich 

In seinen Armen halten; 

Drum laβ ich ihn nur walten. 

Wat God doet, dat is welgedaan, 

daarbij wil ik blijven. 

Al drijven mij nood, dood en ellende 

op de ruwe levensweg, 

dan zal God mij 

net als een vader 

in Zijn armen houden; 

daarom laat ik Hem maar regeren. 
 

GEBEDSINTENTIES 

-gemeente knielt of blijft zitten- 

 

 

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 den boze. 

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen. 
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INZAMELING VAN DE GAVEN ONDER ORGELSPEL 

 

 De eerste collecte (rode zak) dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en 

eredienst. Rekening Kloosterkerk: NL29.INGB.0000.0585.71 

 De diaconale collecte (groene zak) is voor VluchtelingenWerk Nederland. Deze 

organisatie, ontstaan als een initiatief vanuit de kerken, behartigt de belangen van 

vluchtelingen. Dit gebeurt door persoonlijke steun bij asielprocedures, 

gezinsherenigingsaanvragen en het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. 

Rekening Stichting  Diaconie Kloosterkerk: NL89.INGB.0002.8471.14 

 De deurcollecte (paarse zak) is voor de kosten van het uitvoeren van de Bachcantate. 

Wij vragen ieder van u - als richtlijn - een bijdrage van € 7,50 per persoon. U kunt 

uw bijdrage ook overmaken naar de hieronder vermelde rekening. Om de 

cantatediensten in stand te kunnen houden zijn bovendien jaarlijkse bijdragen 

welkom én noodzakelijk. U kunt deze bijdrage ook overmaken. Het 

rekeningnummer is: NL60.INGB.0001.9913.20 t.n.v. van de Stichting 

Cantatediensten Kloosterkerk. 
Wanneer uw telefoon op de ‘stilstand’ staat, is het geen bezwaar als u hem tijdens de collecte 

gebruikt om geld over te maken op het desbetreffende bankrekeningnummer 

(Naast de deurcollecte bij de uitgang bestaat ook de mogelijkheid om aldaar d.m.v. een 

pinbetaling uw bijdrage te geven). 

 

-de kinderen komen terug in de kerk, de gemeente blijft zitten tot zij bij hun ouders zijn- 

 

SLOTLIED (staande gezongen): LB 315: 1 en 2 

Tekst: Fedde Schurer 

Melodie: Johannes Gijsbertus Bastiaans – ‘Straks groeten w’onze moederstranden’ 

 

ZEGEN 

 

 

  

  

    
         G:       A -      -        -          -      men.   

 
 

ORGELSPEL: 

Fuga Es-dur (BWV 552)                           J.S. Bach 

uit: Dritter Theil der Clavierübung 

 

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

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 
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AGENDA 

 

zondag 3 juni 

 

dinsdag 12 juni 

10.00 u 

 

10.00 u 

 

ds. Ad van Nieuwpoort, Bloemendaal 

 

Lezing en Lunch, Gea de Groot: Godsdienstoorlog in de 

Cevennen 1702-1705. 

 

 

 

 

TOELICHTING BIJ DE CANTATE BWV 75 van J.S.Bach 

‘Die Elenden sollen essen’ 

 

Eind mei 1723 laat Bach in Leipzig zijn eerste proeve van bekwaamheid horen, wanneer 

hij net is aangesteld als nieuwe cantor. Deze ‘erste Music’ is cantate 75. 

Het openingsdeel begint in een rustig tempo en kenmerkt zich door scherpe ritmen, het 

tweede deel is sneller, en heeft de vorm van een fuga (de vier koorstemmen zetten na 

elkaar in met het thema). In dit fugathema beeldt Bach ‘leben’ uit door een lange 

coloratuur. 

Van de zes recitatieven in deze cantate zijn er vier in de ‘secco’-stijl, dat wil zeggen 

slechts begeleid met losse akkoorden door de continuogroep, en bij twee wordt de solist 

begeleid door het strijkorkest met lang aangehouden akkoorden (‘accompagnato‘). 

In vergelijking met de latere cantates valt op dat Bach in de aria’s van deze cantate het 

‘cantabile’ (vloeiende zanglijnen) laat overheersen boven het virtuoze element. 

Tevens vinden we in de aria’s verwantschap met verscheidene dansvormen. 

Bijvoorbeeld in de tenor-aria  ‘mein Jesus soll mein alles sein’ horen we kenmerken van 

de polonaise (Walther 1732: ‘lustiger Tantz’), in de sopraan-aria ‘ich nehme mein 

Leiden mit Freuden’ herkennen we het menuet (Mattheson 1739: ‘eine mässige 

Lustigkeit’), en de zgn. passepied (Walther 1732: ‘ein gar geschwinder Frantzösischer 

Tantz’) de dansvorm in de altaria ‘Jesus macht mich geistlich reich’. 

Uitzondering vormt de laatste aria waarin de trompet met het strijkorkest een virtuoze 

rol vervult bij de bas-aria  ‘mein Herze glaubt und liebt’. 

In deze tweedelige cantate (voor en na de preek) vormt het koraal ‘Was Gott tut das ist 

wohlgetan’ de afsluiting van de delen. Niet in de bekende vorm van een vierstemmige 

koorzetting, meegespeeld door het orkest, maar het orkest vervult een zelfstandige rol 

met inleiding en intermezzi tussen de koraalzinnen die door het koor gezongen worden. 

Tevens gebruikt Bach de koraalmelodie als ‘cantus firmus’ (vaste stem) door de trompet 

in de openingssinfonia van het tweede deel. 
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Zondag 24 juni 2018 – Cantate BWV 177 

‘Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ’ 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 

Dirigent: Jos Vermunt 

Residentie Bachkoor 

Residentie Bachorkest 

Keren Motseri, sopraan 

Barbara Kozelj, alt 

Leon van Liere, tenor 

 

 

 

 

 

 

 

Een Brug van Fluweel - gebeden en meditatieve teksten" van Margreet Klokke. 

 

Dit boek is verkrijgbaar, na de dienst bij de boekentafel. Prijs: € 22,--. Indien u dit 

boek in de Kloosterkerk koopt (na de dienst op zondag of bij de kerkwacht 

gedurende de maanden mei t/m september ), komt de opbrengst het meest ten 

goede aan de kerk. 

Het boek is tevens verkrijgbaar bij de Ichthusboekhandel Den Haag en Leiden, of 

via  www.boekengilde.nl/boekenshop 

Wij bevelen het boek van harte bij u aan! 

 

 

 

 

Lezing en Lunch 

 

Dinsdag 12 juni 2018, 10.00 uur Gea de Groot 

 

Godsdienstoorlog in de Cevennen 1702-1705. 
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Onderstaande pagina  kunt u  invullen en in de collectezak stoppen, afgeven bij 

de informatietafel of opsturen naar: Kerkelijk Bureau Kloosterkerk, 

Lange Voorhout 4, 2514 ED Den Haag. 

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie. 

 

dhr/mevr: ..……………….………………………….……………………. 

 

adres: …..………….…………..…………………….……………………. 

 

pc + woonplaats: ………..………………………….…………………….. 

 

telefoon: …………….………..…………………………………………… 

 

e-mail adres: ……………………………………………………………… 

 

¤   wil graag een gesprek hebben met:  

¤  een van de predikanten  

¤  een contactpersoon uit de gemeente 

¤   wil graag informatie ontvangen over de Kloosterkerkgemeente 

¤   wil  zich graag abonneren op nieuwsbrief van de Kloosterkerk 

     ( digitale versie gratis, papieren versie € 32,50 per jaar) 

¤   wil graag lid worden van de Kloosterkerkgemeente 

 

 
 

 


