
 

ZONDAG 26 AUGUSTUS 2018 

-14e zondag na Pinksteren- 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 

Ouderling: André Meijster 

Zondagskind: Marilena 

Organist: Geerten van de Wetering 

Dirigent: Jos Vermunt 

m.m.v. 

Residentie Bachkoor 

Residentie Bachorkest  

Saejeong Kim, sopraan 

Oscar Verhaar, altus 

Bernard Loonen, tenor 

Bert van de Wetering, bas 

 

 

 

In deze dienst zal klinken de cantate ‘Jesu, der du meine Seele’ (BWV 78) van J.S. 

Bach.  

 

 

 

 

 

Bij de kinderdiensten:  

De vakantie is alweer voorbij: vandaag starten de crèchedienst en de kinderdiensten 

weer met hun normale programma's. Wat hebben de kinderen eigenlijk allemaal 

ondernomen in deze vakantie? Hebben ze gespeeld? Zijn ze op vakantie geweest? 

Hebben ze bijzondere ervaringen gehad? Zijn ze onderweg God nog ergens tegen 

gekomen? Met de (bijbel)atlas op tafel is er alle ruimte om in elkaars verwondering te 

delen en weer de verbinding te zoeken met de Eeuwige.  

 

In het nieuwe seizoen beginnen we met verhalen over Abraham en Sara. Over het 

kinderkamp is meer informatie te vinden achterin deze liturgie en op de website. 

 

 

 

 

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 

 

Na de dienst is er gelegenheid in de Wandelruimte een kopje koffie te drinken. Voor 

de kinderen is er limonade. Ook kunt u boeken lenen bij de boekentafel in de 

Wandelruimte 

 

 

U wordt verzocht het geluid van uw mobiele telefoon uit te zetten 

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

Fantasia in g-moll (BWV 542)                                J.S. Bach 

                                                                                    (1685 - 1750) 

 

BEGROETING 

-de kaarsen worden aangestoken- 

STILTE 

 

BEMOEDIGING 

 
 

-gemeente gaat staan- 

INTROÏTUS: LB 210: 1, 2 en 3  

Tekst: Heinrich Albert – ‘Gott des Himmels und der Erden’ 

Melodie: Heinrich Albert 

Vertaling: Wonno Bleij 

 

-gemeente knielt of gaat zitten- 

GEBED OM ONTFERMING 

Na het "….zo bidden wij U"  van de voorganger antwoordt de gemeente met: 

 
 

 

V.:  God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding, 

door Jezus Christus, onze Heer.  

 
 

-gemeente gaat staan- 

 

 

      Heer  ont-ferm  u,  Chris-tus ont-ferm u, Heer ont  - ferm  u 

G:   A         -                  -                  men. 
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LOFLIED: 117a 

Tekst: Joachim Sartorius – ‘Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all’ 

Melodie: Melchior Vulpius 

Vertaling: Jan Willem Schulte Nordholt 

 

-gemeente gaat zitten, de kinderen gaan naar hun eigen ruimten- 

GEBEDSGROET 

 
 

 

GEBED 

 

V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 
 

 

SCHRIFTLEZING: Lukas 17,11-17 

 

 

LIED: LB 908: 1, 5 en 6 

Tekst: Johann Scheffler – ‘Ich will dich lieben, meine Stärke’ 

Melodie: Johann Balthasar König ? 

Vertaling: Ad den Besten 

 

 

PREEK 

 

 

 

CANTATE BWV 78 van J.S.Bach: ‘Jesu, der du meine Seele’ 

‘Jezus, Gij die mijn ziel’ 

 

Koor 

Jesu, der du meine Seele 

Hast durch deinen bittern Tod 

Aus des Teufels finstern Höhle 

Und der schweren Seelennot 

Kräftiglich herausgerissen 

Und mich solches lassen wissen 

Jezus, Gij die mijn ziel 

door uw bittere dood 

uit de duistere spelonk van de duivel 

en uit mijn diepe innerlijke nood 

met al uw kracht getrokken hebt, 

en mij dit hebt laten weten 

V: De    Heer  zij   met      u 

G: Ook met  u  zij   de    Heer 

G:      A                        -                men. 
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Durch dein angenehmes Wort, 

Sei doch itzt, o Gott, mein Hort! 

door uw weldadige woord, 

wees toch nu, o God, mijn toevlucht! 

 

Aria (duet S, A) 

Wir eilen mit schwachen, doch emsigen 

Schritten, O Jesu, o Meister, zu helfen zu dir. 

Du suchest die Kranken und Irrenden treulich. 

Ach höre, wie wir 

Die Stimmen erheben, um Hülfe zu bitten! 

Es sei uns dein gnädiges Antlitz erfreulich! 

Wij haasten ons met zwakke, maar naarstige 

schreden, o Jezus, o Meester, tot u om hulp. 

Gij zoekt de zieken en dwalenden getrouw op. 

Ach, hoor, hoe wij onze stemmen verheffen, 

uw hulp inroepen! Laat uw genadig 

aangezicht ons tot vreugde zijn! 

 

Recitatief (T) 

Ach! ich bin ein Kind der Sünden, 

Ach! ich irre weit und breit. 

Ach! ik ben een kind van de zonde, 

ach! ik dwaal op al mijn wegen. 
 

Der Sünden Aussatz, so an mir zu enden, 

Verläβt mich nicht in dieser Sterblichkeit. 

Mein Wille trachtet nur nach Bösen. 

Der Geist zwar spricht: ach! wer wird mich 

erlösen? 

De melaatsheid door de zonde, die aan mij 

zichtbaar is, verlaat mij niet zolang ik leef. 

Mijn wil verlangt slechts naar het kwaad. 

De geest zegt weliswaar: ach! wie zal mij 

verlossen? 

 

 

 

 

Aber Fleisch und Blut zu zwingen 

Und das Gute zu vollbringen, 
 

Ist über alle meine Kraft. 

Will ich den Schaden nicht verhehlen, 

So kann ich nicht, wie oft ich fehle, zählen. 

Drum nehm ich nun der Sünden Schmerz 

und Pein 

Und meiner Sorgen Bürde, 

So mir sonst unerträglich würde, 

Ich liefre sie dir, Jesu, seufzend ein. 

 

Rechne nicht die Missetat, 

Die dich, Herr, erzürnet hat! 

 

 

 

Maar vlees en bloed te dwingen 

en het goede te volbrengen, 
 

gaat al mijn krachten te boven. Als ik mijn 

onvolkomenheden niet wil verhelen, dan kan ik 

het aantal keren dat ik gezondigd heb niet tellen. 

Daarom aanvaard ik nu de smart en de pijn over 

mijn zonden 

en de last van mijn zorgen, 

die anders onverdraaglijk voor mij zouden zijn, 

en geef ze aan u, Jezus, zuchtend over. 

 

Reken mij de misdaden niet aan, 

die u, o Heer, hebben vertoornd! 
 

Aria (T) 

 

Das Blut, so meine Schuld durchstreicht, 

Macht mir das Herze wieder leicht 

Und spricht mich frei. 

Ruft mich der Höllen Heer zum Streite, 

So stehet Jesus mir zur Seite, 

Het bloed, dat mijn schuld teniet doet, 

maakt mijn hart weer licht 

en spreekt mij vrij. Wanneer de helse 

legerschare mij tot de strijd roept, dan 

staat Jezus aan mijn zijde, opdat ik 
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Daβ ich beherzt und sieghaft sei. 

 

moedig en zegevierend zal zijn. 

 

Recitatief (B) 

Die Wunden, Nägel, Kron und Grab, 

Die Schläge, so man dort dem Heiland gab, 

Sind ihm nunmehro Siegeszeichen 

Und können mir verneute Kräfte reichen. 

Wenn ein erschreckliches Gericht 

Den Fluch vor die Verdammten spricht, 

So kehrst du ihn in Segen. 

Mich kann kein Schmerz und keine Pein 

Bewegen,weil sie mein Heiland kennt; 

Und da dein Herz vor mich in Liebe brennt, 

So lege ich hinwieder das meine vor dich 

nieder. 

De wonden, nagels, kroon en graf, 

de slagen, die men daar de Heiland gaf, 

zijn voortaan zijn zegetekenen 

en kunnen mij hernieuwde krachten geven. 

Wanneer een verschrikkelijk gerecht 

de vloek over de verdoemden uitspreekt, 

dan keert Gij hem in zegen om. 

Mij kan geen smart en geen pijn treffen, 

omdat mijn Heiland ze kent; 

en daar uw hart voor mij in liefde brandt, 

leg ik op mijn beurt 

het mijne voor u neer. 

 

 

Dies mein Herz, mit Leid vermenget, 

So dein teures Blut besprenget, 

So am Kreuz vergossen ist, 

Geb ich dir, Herr Jesu Christ. 

Dit hart van mij, van leed vervuld, 

dat besprenkeld is met uw dierbare bloed, 

dat aan het kruis is vergoten, 

geef ik aan u, Heer Jezus Christus. 
 

 

 

Aria (B) 

Nun du wirst mein Gewissen stillen, 

So wider mich um Rache schreit, 

Ja, deine Treue wird's erfüllen, 

Weil mir dein Wort die Hoffnung beut. 

Wenn Christen an dich glauben, 

Wird sie kein Feind in Ewigkeit 

Aus deinen Händen rauben. 

Nu zult gij mij mijn geweten tot rust brengen, 

dat om wraak tegen mij schreeuwt; 

ja, uw trouw zal het volbrengen, 

omdat uw woord mij hoop geeft. 

Wanneer Christenen in u geloven, 

zal geen vijand ze ooit 

uit uw handen wegrukken. 

 

Koraal 

Herr, ich glaube, hilf mir Schwachen, 

Laß mich ja verzagen nicht; 

Du, du kannst mich stärker machen, 

Wenn mich Sünd und Tod anficht. 

Deiner Güte will ich trauen, 

Bis ich fröhlich werde schauen 

Dich, Herr Jesu, nach dem Streit 

In der süßen Ewigkeit. 

Heer, ik geloof, help mij, zwakke mens, 

laat mij toch niet de moed verliezen; 

Gij, Gij kunt mij sterker maken 

wanneer zonde en dood mij overvallen. 

Uw goedheid wil ik vertrouwen, 

totdat ik blij zal aanschouwen 

u, Heer Jezus, na de strijd, 

in de zalige eeuwigheid. 
 

GEBEDSINTENTIES 
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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. 

 

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 noodhulpverlening door partnerorganisaties 

van Kerk in Actie aan de slachtoffers van de aardbeving op Lombok. 

De partners zetten zich in voor slaapplekken, dekens en zeilen om onder te slapen. 

Daarnaast bieden ze medicatie, eten, drinken en zeep. Daarbij wordt als eerste  

gekeken naar de meest kwetsbaren, vrouwen en meisjes, kinderen jonger dan vijf jaar, 

ouderen en mensen met een handicap. De Protestantse Diaconie Den Haag 

heeft besloten de collecte opbrengst van de diaconieën in Den Haag te verdubbelen. 

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. 

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

pinbetaling uw bijdrage te geven). 

 
Wanneer uw telefoon op ‘stil’ staat, is het geen bezwaar als u. hem tijdens de collecte gebruikt om 

geld over te maken op het desbetreffende bankrekeningnummer 

 

SLOTLIED (staande gezongen): LB 974: 1, 2 en 5 
Tekst: Sytze de Vries, bij Romeinen 12,9-21  

Melodie: Wim ter Burg 

 

ZEGEN 
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ORGELSPEL: Fuga in g-moll (BWV 542)                                  J.S. Bach 

 

 

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. 

 

 

Na de dienst wordt in de Wandelruimte ‘De Klooster’gepresenteerd. 

 

 

 

 

 

AGENDA 

woensdag 29 augustus 

 

zaterdag 1 september 

 

zondag 2 september 

 

 

zaterdag 8 september 

zondag 9 september 

 

 

12.45 u 

 

14.00 u 

 

10.00 u 

11.15 u 

13.00- 17.00 u 

10.00- 17.00 u 

13.00-17.00 u 

17.00 u 

 

 

Pauzeconcert - Geerten van de Wetering, 

orgel 

Huwelijksdienst Elize Verhoeff en Bart 

Koopman 

ds. Frans Bouwen (Voorburg) 

Ouders, kinderen, koffie 

Haags Uitfestival (zie toelichting) 

Open Monumentendagen 

Open Monumentendagen 

Choral Evensong m.m.v. de Choral 

Voices o.l.v. Daniël Rouwkema 

 

 

 

Tijdens de Open Monumentendagen is de Kloosterkerk geopend op zaterdag van 

10.00-17.00u en op zondag van 13.00-17.00u - aansluitend is er op die dag de Choral 

Evensong. In het koor van de kerk is er een tentoonstelling van doopjurken. 

 

 

A.s. woensdag 29 augustus zal tijdens het orgelpauzeconcert (12.45-13.15u) de 

nieuwe cd - opgenomen in de Kloosterkerk - van organist Geerten van de Wetering 

worden gepresenteerd. Deze zal na afloop van het concert verkrijgbaar zijn, en vanaf 

dan ook in de Kloosterkerk. 
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TOELICHTING BIJ CANTATE BWV 78 van J.S.Bach 

‘Jesu, der du meine Seele’ 

 

De ons onbekende librettist van deze cantate heeft een liedtekst uit 1641 van Johann 

Rist als uitgangspunt gebruikt. Bach heeft er voor de 14e zondag na Trinitatis in 1724 

een koraalcantate op gecomponeerd. 

Het openingskoor heeft de vorm van een passacaglia: een dansvorm waarbij boven een 

gegeven basthema dat steeds aanwezig blijft, variaties worden gespeeld. 

In het openingskoor treedt dit thema 27 maal op. (in verschillende hoedanigheden: 

normaal, achterstevoren (de ‘kreeft’) en op de kop (‘omkering’). Dit passacagliathema 

kennen we uit onder andere cantate ‘Christ lag in Todesbanden’ BWV 4, ‘Weinen, 

Klagen, Sorgen, Zagen’ BWV 12 en  het ‘Crucifixus’ in de Hohe Messe.  

De koraalmelodie klinkt in de sopraanpartij, welke versterkt wordt door de hoorn. Het 

is bijzonder knap hoe Bach het koraal en de passacaglia tot een eenheid weet te 

smeden. 

Heeft het thema in deel 1 een dalend verloop, het begeleidingsthema in het duet laat 

een stijgende lijn horen, als symbool voor het vinden van Jezus. Het ‘eilen’ beluisteren 

we in de drukke continuobegeleiding, en de coloratuurbeweging van de 2 

solostemmen, die elkaar als het ware achternazitten. Bij ‘erfreulich’ schrijft Bach 

vanzelfsprekend zeer beweeglijke ritmes. 

In het tenorrecitatief beeldt Bach de twijfel van de zondaar uit door grote sprongen te 

maken in de melodie. Het einde van dit recitatief heeft een arioso, de losse 

begeleidingsakkoorden uit het begin veranderen in een doorgaande baslijn, met een 

verwijzing naar het passacagliathema uit deel 1. Hierdoor wordt de inhoud van de 

tekst extra geaccentueerd. 

In de volgende aria horen we de afwisseling tussen zwaar (‘meine Schuld’) en licht 

(‘Herze wieder leicht’), in de toonladderfiguur tegenover de staccatofiguren (korte 

noten) van de fluit. 

Het basrecitatief met het strijkorkest vertoont grote gelijkenis met de recitatieven uit 

Bach’s passionen. Bach voegt allerlei aanwijzingen toe: Vivace (levendig), adagio 

(langzaam), andante (gaande), maar ook, en dat is even uitzonderlijk, een 

expressieaanduiding: ‘con ardore’ (met gloed, ijver). Dit verhoogt de dramatiek. In het 

slot-andante is in de zangpartij nog de koraalmelodie verwerkt. 

De bas-aria tenslotte begint  als het ware als een hoboconcert, even later krijgt het 

solo-instrument er een vocale partner bij. Het strijkorkest zorgt voor de begeleiding. 

Naast de virtuoze snelle noten, contrasteert op ‘Ewigkeit’ de lang aangehouden toon. 

De cantate wordt afgesloten met een koraal voor koor en orkest, waarbij het opvalt dat 

Bach de fluitpartij een octaaf boven de sopraanlijn laat klinken. Dit geeft het geheel 

een extra glans. 
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Zondag 30 September 2018 Cantate BWV 47 van J.S.Bach 

‘Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden’ 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 

Residentie Kamerkoor 

Residentie Bachorkest 

Keren Motseri, sopraan 

Martijn Cornet, bas 

Jos Vermunt, dirigent 

 

 

 

Cursus ‘Abc van de christelijke traditie’ 

Kom je vaker in de Kloosterkerk en zou je wel eens verder willen praten met de 

predikanten over de inhoud van hun diensten? Bespeur je bij jezelf de wens om tijd te 

maken voor jezelf om nader stil te staan bij je leven en geloven? Zou je graag andere 

mensen leren kennen met een vergelijkbare belangstelling als jij? Dan is de cursus 

‘ABC van de christelijke traditie’ iets voor je.  

Deze cursus wordt elk jaar gegeven door de beide predikanten. In ongeveer zestien 

woensdagavonden sta je met rond de twintig deelnemers van twintig tot tachtig jaar 

stil bij vragen als: De bijbel, wat is dat voor een boek? Hoe kun je het zo lezen, dat de 

oude woorden ook in deze nieuwe tijd aanspreken? Waar denk je eigenlijk aan, als je 

‘God’ zegt? Wie is Jezus voor je? Wat betekent het verhaal van zijn lijden en 

opstanding voor mensen vandaag? Wat wordt er bedoeld met de ‘heilige Geest’? Hoe 

kun je bidden? Kun je spreken over zoiets als ‘christelijke ethiek’? Wat gebeurt er in 

de liturgie van de kerkdienst? De cursus staat open voor leden en niet-leden van de 

Kloosterkerk. Dit jaar is de eerste bijeenkomst op woensdag 19 september. Voor 

nadere informatie en/of opgave kun je terecht bij de predikanten via 

jjvandervaart@xs4all.nl of lanooy@kloosterkerk.nl  

Van harte welkom!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jjvandervaart@xs4all.nl
mailto:lanooy@kloosterkerk.nl
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Uitfestival in de Kloosterkerk,  

zondag 2 september 2018 van 13.00 uur - 17.0uur 

 

Tijdens het Uitfestival Den Haag kunt u in de Kloosterkerk ieder half uur een 

sprankelend ensemble of begaafde solist zien optreden. 

De Quatre Mainsgroep Den Haag begint. Om 13.30 uur kunt u genieten van het 

Haagse Matrozenkoor, daarna belandt u door de klanken van het Broken Consort 

in de 17e eeuw. De organist van de Kloosterkerk, Geerten van de Wetering, speelt 

om 14.30 uur op het Marcussen orgel. Vervolgens kunt u om 15.00 uur een nieuwe 

versie van ‘Maestro’ meemaken wanneer u een workshop over dirigeren en wat 

daarbij komt kijken volgt, o.l.v. dirigent Jos Vermunt, samen met het Residentie 

Kamerkoor. Om 15.30 uur is het tijd voor Café Dansant. Pianoduo Karin Kuijper 

en Janine de Leeuw brengen u dansmuziek op de vleugel. Om 16.00 uur kunt u 

genieten van het jonge dwarsfluittalent Daniel Tibben. Tenslotte zal om 16.30 uur 

Willemijn Knoedler (u kent haar wellicht van de Bachcantates) voor u op de cello 

spelen. Sander Sittig begeleidt haar op de vleugel.  

Geniet ondertussen van de prachtige monumentale middeleeuwse Kloosterkerk en 

bestel bij de enthousiaste vrijwilligers een kop koffie en wat lekkers! Wees zeer 

welkom! 

 

 

 

 

Kinderkamp – 15 & 16 september 

Het lijkt nog even weg, maar voor we het weten is het alweer zover: het kinderkamp 

(7 - 12 jaar)! Van zaterdagochtend 15 september tot zondag 16 september staat het 

kamp gepland. Met elkaar hopen we een prachtig weekeinde. Als kamplocatie gaan 

we weer naar het eiland 'de Kleine Rug' in Dordrecht. Binnenkort ontvangt u meer 

informatie over het kamp. Staat uw kind al te springen? Geef hem/haar alvast op bij de 

jeugdpastor:p.v.d.beek@kloosterkerk.nl 

 

Tienerkamp – 14, 15 & 16 september 

Dit jaar komt er weer een speciaal kamp voor tieners (12 - 16 jaar). Dit zal 

plaatsvinden van vrijdagavond 14 september tot zondagmiddag 16 september, op 

dezelfde locatie als het kinderkamp. Er is dus een overlap met het kinderkamp, zodat 

de verschillende groepen met elkaar in contact staan. De vrijdagavond zijn de tieners 

écht helemaal alleen op het eiland. Zij volgen hun eigen programma. Binnenkort 

ontvangt u meer informatie. Wilt u uw tiener alvast opgeven? Dit kan bij de 

jeugdpastor: p.v.d.beek@kloosterkerk.nl' 

 

 

 

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 
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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. 

 

Een vriendelijk verzoek om de plaatsen op de achterbanken vóór de kunstwerken 

vrij te houden, in de periode dat de kunstwerken geëxposeerd worden. 

 

 

 

 

"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! 

 

 


