
ZONDAG 24 JUNI 2018 

-5e Zondag na Pinksteren- 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 

Ouderling: André Meijster 

Organist: Geerten van de Wetering 

Dirigent: Jos Vermunt 

Zondagskind: Julia 

m.m.v. 

Residentie Bachkoor 

Residentie Bachorkest 

Keren Motseri, sopraan 

Barbara Kozelj, alt 

Leon van Liere, tenor 

 
 

In deze dienst zal klinken de cantate ‘Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ’ BWV 177 van 

J.S.Bach 

 

Bij de kinderdiensten: 

Al een aantal weken staat het thema 'water' centraal in de kinderdiensten. Sinds vorige 

week lopen we een stukje op met het volk van God. We hoorden hoe de zee spleet en hoe 

het volk er door werd gered. Vanmorgen horen we dat het volk nog steeds in de woestijn 

is. Het is er heet en er is heel weinig water. Ze hebben dorst. Heel veel dorst.  

 

De oudste kinderen horen vanmorgen een bijpassend Godly Play-verhaal. 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. 

 

 

Vandaag maakt fotograaf Gerhard van Roon tijdens de dienst een aantal foto's voor de 

nieuwe uitgave van 'De Klooster'
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ORGELSPEL -verstilling- 

Praeludium et Fuga in e (BWV 533)                         J.S. Bach 

 

 

 

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 154b: 1, 2, 4, 6 en 10 

Tekst: Wim van der Zee, bij Daniël 3,52-90 

Melodie: Genève 1562 – Psalm 136 

 

-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 209 

Tekst: Wilhelm II von Sachsen Weimar – ‘Herr Jesu Christ, dich zu uns wend’ 

Melodie: Görlitz 1648 

Vertaling: Ad den Besten 

 

-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.  
 

 

SCHRIFTLEZING: Lukas 6,36-42 

 

LIED: LB 796 

Tekst: Johann Agricola – ‘Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ’ 

Melodie: Wittenberg 1533 

Vertaling: Jan Willem Schulte Nordholt 

 

 

PREEK 
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CANTATE BWV 177 van J.S.Bach: ‘Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ’ 

‘Ik roep tot u, Heer Jezus Christus’ 

 

Koor 

Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, 

Ich bitt, erhör mein Klagen, 

Verleih mir Gnad zu dieser Frist, 

Laß mich doch nicht verzagen; 

Den rechten Glauben, Herr, ich mein, 

Den wollest du mir geben, 

Dir zu leben, 

Mein’m Nächsten nütz zu sein, 

Dein Wort zu halten eben. 

Ik roep tot u, Heer Jezus Christus, 

ik bid u: hoor mijn klagen, 

geef mij genade in deze tijd, 

laat mij toch niet versagen; 

het ware geloof, Heer, denk ik, 

dat wilde u mij geven, 

om voor u te leven, 

mijn naaste dienstbaar te zijn, 

uw woord trouw te bewaren. 

Aria (A) 

Ich bitt noch mehr, o Herre Gott, 

Du kannst es mir wohl geben: 

Daß ich werd nimmermehr zu Spott; 

Die Hoffnung gib darneben, 

Voraus, wenn ich muß hier davon, 

Daß ich dir mög vertrauen 

Und nicht bauen 

Auf alles mein Tun; 

Sonst wird mich’s ewig reuen. 

Ik vraag daarnaast nog, Here God, 

– gij kunt het mij zéker geven – 

dat ik nooit meer tot spot word, 

en verder: geef mij alvast hoop, 

dat ik, wanneer ik vanhier moet gaan, 

mijn vertrouwen op u mag stellen 

en niet zal bouwen 

op al mijn eigen werken, 

anders zal mij dat eeuwig berouwen. 

Aria (S) 

Verleih, daß ich aus Herzens Grund 

Mein Feinden mög vergeben, 

Verzeih mir auch zu dieser Stund, 

Gib mir ein neues Leben; 

Dein Wort mein Speis laß allweg sein, 

Damit mein Seel zu nähren, 

Mich zu wehren, 

Wenn Unglück geht daher, 

Das mich bald möcht abkehren. 

Geef dat ik uit de grond van mijn hart 

mijn vijanden mag vergeven, 

vergeef mij ook op dit moment, 

schenk mij een nieuw leven; 

uw woord zij heel mijn weg mijn spijs, 

om mijn ziel te voeden, 

zodat ik mij kan verweren 

als ongeluk op mij afkomt 

dat zich hopelijk snel van mij afwendt. 

Aria (T) 

Laß mich kein Lust noch Furcht von dir 

In dieser Welt abwenden, 

Beständigsein ans End gib mir, 

Du hast’s allein in Händen; 

Und wem du’s gibst, der hat’s umsonst: 

Es kann niemand ererben 

Noch erwerben 

Durch Werke deine Gnad, 

Die uns errett’ vom Sterben. 

Laat mij geen lust, geen vrees 

in deze wereld van u scheiden. 

Geef dat ik ten einde toe  standvastig ben, 

’t ligt enkel in uw handen; 

en wie gij ’t geeft, die krijgt ’t voor niets: 

niemand kan erven 

of door zijn werken verwerven 

uw genade, 

die ons redt van ’t sterven. 
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Koraal 

Ich lieg im Streit und widerstreb, 

Hilf, o Herr Christ, dem Schwachen! 

An deiner Gnad allein ich kleb, 

Du kannst mich stärker machen. 

Kömmt nun Anfechtung, Herr, so wehr, 

Daß sie mich nicht umstoße. 

Du kannst maßen, 

Daß mir’s nicht bring Gefahr; 

Ich weiß, du wirst’s nicht lassen. 

Ik lever strijd en bied verzet, 

help mij, Heer Christus, ik ben zwak! 

Alleen aan uw genade houd ik vast, 

gij kunt mij sterker maken. 

Als er nu verzoekingen komen, Heer, maak dan 

dat die mij niet omverduwen. 

Gij kunt ervoor zorgen 

dat het niet gevaarlijk voor me wordt; 

ik weet, gij zult dat niet toelaten. 

 

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. 

 

 

 

ORGELSPEL (tijdens inzameling van de gaven) 

Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ (BWV 639)                                                J.S. Bach 

uit: Orgelbüchlein 

 

 

 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 Kloosterkerk Wereldwijd, Stichting 

Werkgroep Oost-Europa. Deze stichting levert vanuit een christelijke 

geloofsovertuiging een bijdrage aan de verbetering van de leefomstandigheden van 
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een grote Hongaarse minderheid in Transylvanië (Roemenië) en wil de opbrengst 

van deze collecte bestemmen voor de aanschaf van een nieuw onderkomen voor de 

gehandicaptenbond in Miercurea Ciuc. 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 823: 1, 4 en 5  

Tekst: Jan Wit 

Melodie: Duitsland/Evangelische Gezangen 1806 – ‘Auf dich, mein Vater, will ich hoffen’ 

 

 

ZEGEN 

 

 

  

  

    
         G:       A -      -        -          -      men.   

 
 

ORGELSPEL: 

Fuga in g (BWV 578)                                                  J.S. Bach 

 

 

 

 

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

Wilt u een gesprek met de voorganger van vandaag naar aanleiding van de dienst, dan 

kunt u hem bellen of een e-mail sturen. Zie daarvoor de contactgegevens op de 

achterzijde van de liturgie. 
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TOELICHTING BIJ DE CANTATE BWV 177 van J.S.Bach 

Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ  
 

Deze in 1732 gecomponeerde cantate voor de 4e zondag na Trinitatis, bestaat uit vijf 

delen. 

Als tekst koos Bach het gelijknamige lied van Johann Agricola, gedateerd omstreeks 

1530. 

De eerste en laatste strofen worden gebruikt als koordelen, de overige drie voor aria’s. 

Er zijn geen recitatieven. Een dergelijke cantate die gebaseerd is op een bestaand 

kerklied, noemt men een koraalcantate. 

In het openingskoor horen we het lied terug in de sopraanpartij van het koor. Deze 

melodie, in negen fragmenten verdeeld, wordt ondersteund door de overige 

koorstemmen en afgewisseld met instrumentale gedeelten. Opvallend in de 

orkestbezetting is, dat naast het gebruikelijke basso continuo, strijkorkest en de hobo’s 

er een solorol aan de eerste violist is toebedeeld. 

De lang aangehouden toon in de hobopartij drukt het ‘rufen’ uit. 

In de volgende drie aria’s breidt de instrumentatie zich steeds verder uit.  

De alt-aria is met continuo, de sopraan-aria  met hobo en continuo, en tot slot 

begeleiden de soloviool, de solofagot (erg ongebruikelijk) en het continuo de tenor in de 

laatste aria. 

De herkenbaarheid van de koraalmelodie wordt gedurende het verloop van de aria’s 

steeds minder. Opvallende elementen in het tweede vers (alt-aria) zijn onder ander de 

gelijkwaardigheid tussen zangpartij en de begeleiding, en de lang aangehouden tonen op 

‘vertrauen’ en ‘ewig’. 

Het derde vers (sopraan-aria) staat in een dansante 6/8 maatsoort. De dreiging door het 

‘Unglück’ wordt tot uitdrukking gebracht in de chromatische (halve toonafstanden) 

stijgende baspartij. 

In de tenor-aria wisselt de toonsoort Bes-majeur (opgewekt) af met g-mineur 

(droefheid) in juist dat gedeelte met de tekst ‘die uns errett’ vom Sterben’. De aria 

eindigt met een herhaling van de eerste twaalf maten. 

In de eerste helft van het slotkoraal gebruikt Bach tal van versieringstechnieken, zowel 

ritmisch als melodisch, die dit koraal een bijzondere bekoring geven. 

 

 

AGENDA 

 

zondag 1 juli 

 

 

zaterdag 7 juli 

 

dinsdag 10 juli 

10.00 u 

 

 

13.00 u 

 

10.00 u 

 

ds. Jaap Smit (den Haag) m.m.v. Kloosterkerkkoor o.l.v. 

Daniël Rouwkema 

 

Workshop fotografie (zie toelichting ‘Zondvloed Nu’) 

 

Lezing en Lunch- excursie-(zie pag.14) 
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Zondag 26 augustus 2018 – ‘Jesu, der du meine Seele’ (BWV 78) 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 

Dirigent: Jos Vermunt 

Residentie Bachkoor 

Residentie Bachorkest 

Saejeong Kim, sopraan 

Oscar Verhaar, altus 

Bernard Loonen, tenor 

Robbert Muuse, bas 

 

 

 

 

 

 

Zondvloed Nu – hedendaagse fotografie in de Kloosterkerk 

 

Van 23 juni – 19 september hangt er bijzonder werk van negen jonge fotografen in de 

Kloosterkerk onder de titel 'Zondvloed Nu'. Deze expositie is tot stand gekomen in 

samenwerking met het Bijbels Museum in Amsterdam. De tentoonstelling is te 

bezichtigen tijdens de openingsuren van de kerk, van dinsdag t/m zaterdag steeds van 

12.00-16.00u. 

 

In de zomermaanden zullen er ook workshops in en om de Kloosterkerk gegeven 

worden. Ook daarbij bent u van harte welkom! 

 

– zaterdag 7 juli van 13.00 tot 16.00u: Martijn Fabrie vertelt, aan de hand van zijn 

werk dat hij maakte voor deze tentoonstelling, hoe met fotografie een verhaal kan 

worden verteld. Vervolgens gaan de deelnemers aan deze workshop zelf aan de slag 

met het maken van foto’s in de stad. 

 

– zaterdag 25 augustus van 13.00 tot 16.00u: Bruno van de Elshout zal naar 

aanleiding van zelfportretten, die ter plekke gemaakt worden, bespreken hoe wij als 

mensen onze eigen grote belofte kunnen zijn, maar ook een bedreiging voor onszelf. 

 

U kunt zich aanmelden via www.bijbelsmuseum.nl/activiteiten. Deelname aan een 

workshop kost € 10,-. Meldt u snel aan want het aantal deelnemers per workshop is 

beperkt. Deelname gebeurt in volgorde van betaling. 
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‘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! 

 

 

 

 

 

 

10 juli 2018 Lezing en Lunch - Excursie 

 

De jaarlijkse excursie van de kring Lezing en Lunch vindt plaats op dinsdag 10 juli as. 

Vertrek stipt om 9.00 uur bij de Kloosterkerk. 

We gaan met de bus naar Vlaardingen, een stad met een rijke historie, van de 

Romeinen, van Flardinga tot de Haringvisserij. Na de ontvangst met koffie en de lezing 

in het Museum Vlaardingen over deze rijke historie is er voldoende tijd voor een 

bezoek aan het museum. (Museumkaart meenemen). We lunchen in het restaurant aan 

het water. Daarna gaan we met de bus naar de Vlaardingse Fluisterboot Andante voor 

een vaartocht door het natuurgebied de Vlietlanden. 

Om ongeveer 5 uur zijn we weer terug in Den Haag. Deelname is mogelijk door 

overmaking van €55,00 per persoon op NL71 INGB 0009 4363 57, t.n.v. contact en 

informatiekring, excursie 2018.  

Overmaking geldt als bewijs van deelname. Aantal deelnemers: max. 40, hierbij geldt 

de volgorde van betaling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


