
ZONDAG 30 SEPTEMBER 2018 

-19e Zondag na Pinksteren- 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 

Ouderling: André Meijster 

Organist: Geerten van de Wetering 

Zondagskind: Niels 

Dirigent: Jos Vermunt 

m.m.v. 

Residentie Kamerkoor 

Residentie Bachorkest 

Tanja Obalski, sopraan 

Martijn Cornet, bas 

 
 

In deze dienst zal klinken de cantate ‘Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden’ 

BWV 47 van J.S.Bach 

 

 

 

 

 

Bij de kinderdiensten:  

De jongste kinderen horen vandaag een 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. 

 

Hoera! Vandaag is het cantate met kinderen! Onder leiding van Ellen van der Sar krijgen 

de oudste kinderen een introductie over cantates, orkest en inhoudelijke informatie over de 

cantate van deze ochtend. Na deze introductie volgt de echte onderdompeling: ze mogen 

vanaf de voorste banken de cantate meebeleven! 

 

 

 

 

 

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 in c-moll (BWV 546)                          J.S. Bach 

                                                                           (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: Psalm 131 

Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit 

Melodie: Genève 1551 

 

-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 150a: 1, 2 en 3 

Tekst: Henry Williams Baker, bij Psalm 150 – ‘O praise ye the Lord’ 

Melodie: C. Hubert H. Parry 

Vertaling: Gert Landman 

 

 

-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 14,7-11 

 

 

LIED: LB 990 

Tekst: Willem Barnard, bij Lucas 14,1-11 

Melodie: Frits Mehrtens 

 

 

 

PREEK 

 

 

 

- de kinderen komen terug in de kerk en nemen plaats in de voorste banken om de 

cantate bij te wonen- 
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CANTATE BWV 47 van J.S.Bach: ‘Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden’ 

‘Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden’ 

 

Koor 

Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget 

werden, und wer sich selbst erniedriget, der 

soll erhöhet werden. 

Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, 

en wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd 

worden. (Lucas 14: 11) 

 

Aria (S) 

Wer ein wahrer Christ will heißen, 

Muß der Demut sich befleißen; 

Demut stammt aus Jesu Reich. 

Hoffart ist dem Teufel gleich. 

Gott pflegt alle die zu hassen, 

So den Stolz nicht fahren lassen. 

Wie een ware christen wil heten,  

moet sterk de deemoed nastreven. 

Deemoed stamt uit Jezus' domein, 

Hoogmoed is duivels. 

God heeft een afkeer van hen  

die hun trots niet willen opgeven. 

 

Recitatief (B) 

Der Mensch ist Kot, Stank, Asch und Erde, 

Ist’s mӧglich, daß vom Űbermut 

Als einer Teufelsbrut, 

Er noch bezaubert werde? 

Ach Jesus, Gottes Sohn, 

Der Schӧpfer aller Dinge, 

Ward unsretwegen niedrig und geringe; 

Er duldte Schmach und Hohn 

Und du, du armer Wurm, suchst dich zu 

brüsten? 

Gehört sich das vor einen Christen? 

Geh, schäme dich, du stolze Kreatur, 

Tu Buß und folge Christi Spur; 

Wirf dich vor Gott im Geiste gläubig nieder! 

Zu seiner Zeit erhӧht er dich auch wieder. 

 

De mens is drek, stof, as en aarde;  

hoe is het mogelijk dat hij  

als een duivelskind  

nog betoverd wordt door overmoed? 

Ach Jezus, Zoon van God,  

Schepper van alle dingen,  

werd om onzentwille nederig en gering;  

Hij duldde smaad en hoon;  

en jij, arme worm, jij bent maar aan het 

pochen? 

Past dat een christen?  

Ga je schamen, jij trots schepsel,  

doe boete en volg het spoor van Christus. 

Werp je voor God in de Geest gelovig neer!  

Op zijn tijd verhoogt Hij je weer. 

 

Aria (B) 

Jesu, beuge doch mein Herze 

Unter deine starke Hand, 

Daß ich nicht mein Heil verscherze 

Wie der erste Höllenbrand. 

Laß mich deine Demut suchen 

Und den Hochmut ganz verfluchen. 

Gib mir einen niedern Sinn, 

Daß ich dir gefällig bin! 

Jezus, buig toch mijn hart  

onder uw sterke hand,  

Dat ik niet mijn heil vergooi  

als de eerste de beste hellebrand.  

Laat mij uw deemoed zoeken  

en de hoogmoed totaal vervloeken.  

Maak mij nederig van zin  

zodat ik U welgevallig ben 
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Koraal 

Der zeitlichen Ehrn will ich gern entbehrn, 

Du wollst mir nur das Ewge gewährn, 

Das du erworben hast 

Durch deinen herben, bittern Tod. 

Das bitt ich dich, mein Herr und Gott. 

Graag wil ik afzien van tijdelijke eer, 

Gij wilt mij slechts de eeuwige heerlijkheid 

verlenen, die Gij verworven hebt 

door uw wrange, bittere dood. 

Dat bid ik u, mijn Heer en God. 
 

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. 

 

 

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 het Jacobs Hospice in Den Haag. Het 

hospice biedt een thuisvervangende situatie voor mensen die nog maar kort te leven 

hebben. Naast palliatieve verzorging wordt er ook geestelijke zorg geboden. 

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. 



- 7 - 

 

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 919: 1,2 en 4 

Tekst: Ad den Besten  

Melodie: Dresden 1694/Darmstadt 1698 – ‘Straf mich nicht in deinem Zorn’ 

 

ZEGEN 

 
 

  

  

    
         G:       A -      -        -          -      men.   

 
 

ORGELSPEL: 

Fuga in c-moll (BWV 546)                                     J.S. Bach 

 

 

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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kerkomroep.nl/
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TOELICHTING BIJ DE CANTATE BWV 47 van J.S.Bach 

Cantate voor de 17e zondag na Trinitatis BWV 47 

‘Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden’ 

 

De cantate ontstond in Leipzig, op 13 oktober 1726. De tekst voor het grote 

openingskoor sluit aan bij de slotstrofe van Lucas 14 vers 11. De delen 2 en 3 

bekritiseren de hoogmoed op heftige wijze, en deel 4 en het slotkoraal vragen in gebed 

om deemoed en eeuwige zaligheid. 

Het eerste deel opent met een instrumentaal gedeelte waarin de strijkers en de blazers (2 

hobo's) elkaar afwisselen. Na 44 maten zet het koor in: tenor, alt, sopraan en bas zetten 

9 maten na elkaar in met hetzelfde thema. Hierin laat Bach de melodie stijgen bij 

"erhöhet" en dalen bij "erniedriget". De hobo's doen in deze fuga ook mee als 5e 

koorstem. Hierna komt het instrumentale beginthema terug, de 4 koorstemmen nu 

tesamen, begeleidend. Dan volgt er weer een fuga voor de koorstemmen, met een 

andere volgorde van de inzetten (sopraan, alt, tenor en bas, en als 5e weer de hobo's). 

Als afsluiting komen de eerste 44 maten terug, maar nu samen met het koor. 

Dr instrumentale solopartij voor aria nr 2 schijnt in de oorspronkelijke 1726-uitvoering 

voor orgel bedoeld  te zijn. In een latere versie maakte Bach een overstap naar de 

soloviool. U hoort vandaag deze tweede versie. Een milde vloeiende melodie geeft de 

deemoed van de ware christen weer. Na dit gedeelte verandert de sfeer drastisch: de 

arrogantie (Hoffahrt) wordt met ritmisch gemarkeerde dubbelgrepen op de viool 

weergegeven. Ook de basso-continuolijn wordt grilliger, d.w.z. snellere notenwaarden 

en grote sprongen. Na dit B-gedeelte wordt het A-gedeelte herhaald (= da capo). 

Recitatief nr 3 voor basstem wordt begeleid door het strijkorkest. De begeleiding staat 

ten dienste van de tekstexpressie. 

Bas-aria nr 4 is voor soloviool, hobo, bas-solist en basso continuo. De twee 

instrumentale solisten imiteren elkaar veelvuldig. Het openingsmotief van de viool keert 

terug in het thema van de vocale solist. Het tweede gedeelte van deze driedelige aria, 

waarin sprake is van hoogmoed, vertoont overeenkomsten met het arrogantie-deel uit de 

sopraan-aria. 

De cantate eindigt met de 11e strofe van het lied "Warum betrübst du dich, mein Herz" 

(omstreeks 1560). 
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Zondag 28 oktober 2018 – ‘Mache dich, mein Geist, bereit (BWV 115) 

Voorganger: ds. Jan Tom Schneider 

Dirigent: Wiecher Mandemaker 

Residentie Bachkoor 

Residentie Bachorkest 

Marjon Strijk, sopraan 

Barbara Kozelj, alt 

João Moreira, tenor 

David Visser, bas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

 

dinsdag 2 oktober 

 

woensdag 3 oktober 

 

 

 

 

 

zaterdag 6 oktober 

 

zondag 7 oktober 

 

 

 

 

dinsdag 9 oktober 

18.30 u 

 

12.45 u 

 

 

 

20.00 u 

 

20.00-24.00 u 

 

10.00 u 

 

Na de dienst 

16.30 u 

 

10.00 u 

Zinnige Kost 

 

Lunchconcert Concerto Valiante: Leonardo 

Valiante, klavecimbel; James Hewitt, viool; 

Xianghi Zeng, viool en Amandine Menuge, 

cello 

ABC cursus 

 

Museumnacht 

 

ds. Jilles de Klerk m.m.v. het Kloosterkerkkoor 

o.l.v. Daniël Rouwkema 

‘Kijk & Proef - Godly Play’ (zie toelichting) 

De liturgie van de Kloosterkerk (zie toelichting) 

 

Lezing en Lunch: Geerten van de Wetering:  

Muziek tijdens het interbellum (1918-1939). 
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Karel over Karl 

Komende dinsdag, 2 oktober, zal Karel Blei spreken over de actualiteit van de theoloog 

Karl Barth die dit jaar 50 jaar geleden overleed. Op de menukaartjes staan vragen ter 

bespreking tijdens de maaltijd. Kortom: Zinnige Kost is er voor iedereen die graag een goed 

gesprek voert en een goede maaltijd geniet.  

Welkom in de crypt om 18.30u. Om 19.00u gaan we aan tafel. Aanmelden kan tot maandag 

12.00u op lanooy@kloosterkerk.nl i.v.m. de voorbereiding van de maaltijd. Meedoen kost € 

20,- en neem een flesje wijn mee. De avond duurt tot 21.00u. 

 

 

 

 

 

 

 

De liturgie van de Kloosterkerk in gesprek... 

met Paul Gerretsen, Daniël Rouwkema, Geerten van de Wetering, Rienk Lanooy en Bob 

van Meijeren 

 

De Kloosterkerk wortelt in een rijke liturgische traditie, maar waar komt die traditie 

vandaan, wat kun je er nog van zien in de diensten van vandaag de dag en kunnen we er de 

rest van de 21e eeuw mee in? Paul Gerretsen trekt in een korte lezing enkele hoofdlijnen 

van de liturgische geschiedenis van de Kloosterkerk en o.l.v. Bob van Meijeren gaan de 

kerkmusici en predikant van de Kloosterkerk met hem daarover in gesprek. Ieder welkom 

op 7 oktober van 16.30u – 17u30 in de Kloosterkerk, toegang € 5,-.  

Aanmelden is niet nodig. 
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Kijk & Proef - Godly Play 
Sinds 2014 is Godly Play onderdeel van de Kloosterkerk kinderdiensten.  

De verteller neemt de kinderen mee in de Bijbelverhalen met spel, maar ook met de stilte. 

Na het verhaal spelen de kinderen verder met de Godly Play materialen of in het 

knutselatelier. 

Op zondag 7 oktober is er na de dienst een ‘Kijk en Proef’ in de Godly Play ruimte. 

• Kijk: de materialen en het atelier kunnen worden bekeken. 

• Proef: de verhalen worden verteld, Exodus en de Zaaier. 

 

 

Iedereen is welkom, het is nadrukkelijk ook voor ouders/volwassenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe cd organist Geerten van de Wetering 

Onlangs is de eerste solo-cd van organist Geerten van de Wetering verschenen, opgenomen 

in de Kloosterkerk. De titel van de cd luidt '1918 - Organ music from a new era'. Het jaar 

1918, waarin WO I beëindigd werd, is als uitgangspunt genomen voor een nieuwe tijd, 

waarin ook in de (orgel)muziek vele nieuwe stromingen ontstaan. De cd is te koop bij de 

informatietafel voor €15,-. Op zaterdagmiddag 10 november (16.00u) zal tijdens een 

concert muziek van de nieuwe cd klinken en daarnaast orgelmuziek uit de periode van WO 

I, in het kader van de 100e gedenkdag van het einde van deze oorlog (11 november 1918). 
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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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


