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In deze dienst zal klinken de cantate ‘Das neugeborne Kindelein’ (BWV 122) van  
J.S .Bach 
 
 
 
Bij de kinderdiensten:  
Bij de kinderdiensten splitsen wij altijd op in twee groepen. De jongste groep is voor 
kinderen van 4 – 7 jaar. De oudste groep is er voor kinderen van 8 – 12 jaar. In aparte 
ruimtes horen zij een bijbelverhaal, maken een verwerking en denken op hun eigen 
niveau na over bijbelverhalen of bijbelse thema's. 
 
 
 
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- 
Praeludium in C (BuxWV 137)     Dieterich Buxtehude 

(1637 - 1707) 
BEGROETING 

-de kaarsen worden aangestoken- 
STILTE 
 
BEMOEDIGING 

 
 

-gemeente gaat staan- 

INTROÏTUS: LB 474: 1, 2, 3 en 5 
 

-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- 

LOFLIED:LB 471 
Tekst : Andries Govaart, naar ‘In dulci jubilo’, anoniem ca. 1500 
Melodie : ca. 1480 
 
    

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

GEBEDSGROET 

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

G:    A         -                  -                  men. 
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GEBED 

 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 
 
 

SCHRIFTLEZING: Lucas  2: 22 – 40 
 
LIED: LB 494 
tekst      : Huub Oosterhuis 

melodie: Michael Prätorius 
 

  PREEK 
   
   
  CANTATE BWV 122 van J.S.Bach “Das neugeborne Kindelein”  

‘Het nieuwgeboren kindeke’ 

 
Koor 

Das neugeborne Kindelein, 
Das herzeliebe Jesulein 
Bringt abermal ein neues Jahr 
Der auserwählten Christenschar. 

Het nieuwgeboren kindeke 

de lieve kleine Jezus 

brengt wederom een nieuw jaar 

aan de uitverkoren christenschare. 
Aria (B) 

 
O Menschen, die ihr täglich sündigt, 
Ihr sollt der Engel Freude sein. 
Ihr jubilierendes Geschrei, 
Daß Gott mit euch versöhnet sei, 
Hat euch den süßen Trost verkündigt. 

O mensen, die dagelijks zondigen, 

jullie moeten de vreugde van de engelen zijn. 

Hun juichende kreet 

dat God met u verzoend is, 

heeft u de zoete troost verkondigd. 

 

 
Recitatief (S) 

Die Engel, welche sich zuvor 
Vor euch als vor Verfluchten scheuen, 
Erfüllen nun die Luft im höhern Chor, 

De engelen, die vroeger voor jullie 

terugschrokken als voor vevloekten, 

vullen nu de de lucht in hun verheven koor 

 V:   De    Heer    zij   met      u 

G: Ook met  u    zij   de    Heer 

G:      A   -    -    -    -    -    -   -   -   -      men. 
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Um über euer Heil sich zu erfreuen. 
Gott, so euch aus dem Paradies 
Aus englischer Gemeinschaft stieß, 
Läßt euch nun wiederum auf Erden 
Durch seine Gegenwart vollkommen selig 
werden: 
So danket nun mit vollem Munde 
Vor die gewünschte Zeit im neuen Bunde. 

om zich te verheugen over jullie heil. 

God, die jullie heeft verstoten uit het paradijs, 

uit de gemeenschap van de engelen, 

zorgt er nu weer voor dat jullie op aarde 

door zijn aanwezigheid zalig worden. 

 

Dank dus nu volmondig  

voor de gewenste tijd in het nieuwe verbond. 
 

 
(Aria S,T,B) 

Ist Gott versöhnt und unser Freund, 
O wohl uns, die wir an ihn glauben, 
Was kann uns tun der arge Feind? 
Sein Grimm kann unsern Trost nicht 
rauben; 
Trotz Teufel und der Höllen Pfort, 
Ihr Wüten wird sie wenig nützen, 
Das Jesulein ist unser Hort. 
Gott ist mit uns und will uns schützen. 
 
                                                Recitatief (B) 

Dies ist ein Tag, den selbst der Herr 
gemacht, 
der seinen Sohn in diese Welt gebracht. 
 
O selge Zeit, die nun erfüllt! 
O gläubig’s Warten, das nunmehr gestillt! 
O Glaube, der sein Ende sieht! 
O Liebe, die Gott zu sich zieht! 
O Freudigkeit, so durch die Trübsal dringt 
und Gott der Lippen Opfer bringt! 
 

Als God verzoend is en onze vriend, 

Gelukkig zijn wij die in Hem geloven, 

wat kan de boze vijand ons nog doen? 

Zijn woede kan onze troost niet stelen; 

 

ondanks duivel en hellepoort 

hun woeden zal hen niet baten, 

de kleine Jezus is onze toevlucht, 

God is met ons en zal ons beschermen 

 

 

Dit is een dag die de Heer zelf heeft 

gemaakt, 

die zijn zoon naar deze wereld heeft 

gestuurd. 

O zalige tijd die nu vervuld is! 

O gelovig wachten dat nu gestild is! 

O geloof dat zijn bestemming ziet! 

O liefde die God naar zich toe trekt! 

O vreugde die door de ellende heen 

dringt en God het offer van de lippen 

brengt! 

 
  

Koraal  

Es bringt das rechte Jubeljahr, 

Was trauern wir denn immerdar? 

Frisch auf! itzt ist es Singenszeit, 

Das Jesulein wendt alles Leid. 

Het brengt ons het ware jubeljaar, 

Wat treuren we dan nog? 

Komaan, nu is het tijd om te zingen, 

De kleine Jezus wendt al het leed van ons af. 
 

GEBEDSINTENTIES 
 

GEBEDEN - STIL GEBED - GEBED DES HEREN  
 

Onze Vader die in de hemel zijt,  
Uw naam worde geheiligd,  
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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:  

• Eerste collecte (rode zak) dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en 
eredienst. Rekening Huishouding Kloosterkerk IBAN: NL29 INGB 0000 0585 71 

• De diaconale collecte (groene zak) is voor de Soepbus van de Kessler Stichting, 
die ’s avonds door Den Haag rijdt. Elke avond maken ca. 60 mensen gebruik van 
de Soepbus. Hoofddoel is te voorkomen dat mensen door honger geplaagd 
worden, maar ook het bieden van een vast herkenningspunt voor deze groep die 
een marginaal bestaan leidt en voor veel hulpverleners onzichtbaar blijft. 
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: IBAN NL89 INGB 0002 8471 14 

• De deurcollecte (paarse zak) is voor de kosten van het uitvoeren van de 
Bachcantate. Wij vragen aan ieder van u - als richtlijn - een bijdrage van € 7,50 
per persoon. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar de hieronder vermelde 
rekening of via een pinbetaling doen (zie onder). Om de cantatediensten in stand 
te kunnen houden zijn bovendien jaarlijkse bijdragen welkom én noodzakelijk op 
onderstaand rekeningnummer. Het rekeningnummer is: IBAN: NL60 INGB 0001 
9913 20 t.n.v. van de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk. 
 

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. 
Bij de uitgang is een pinzuil geplaatst waar u uw gave met een (contactloze) 
pinbetaling kunt geven. 
 
 
 

SLOTLIED (staande gezongen):LB 469: 1, 5, 9, 12, 14 en 15  
Tekst: Martin Luther- ‘Vom Himmel hoch da komm ich her’ 

          Ein Kinderlied auf die Weihnacht 
Vertaling: Jan Wit 
Melodie: Leipzig 1539 
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ZEGEN 
 

 
 
 
ORGELSPEL: Praeludium et Fuga in C      Georg Böhm 

(1661 - 1733) 
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. 
 

AGENDA 
maandag  31december 
 
woensdag 2 januari 
 
 
zaterdag 5 januari 
 
zondag  6 januari 

19.30 u 
 
12.45 u 
 
 
17.00 u. 
 
10.00 u 

Ds. Rienk Lanooy Oudejaarsavondvesper 
 
Pauzeconcert Geerten van de Wetering, 
orgel 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
 
Prof.. Anton Wessels 
  

zaterdag 5 januari 2019, aanvang 17 uur 
Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen wij  gezamenlijk  terugblikken 
op het afgelopen jaar. Het bestuur wil graag een toost uitbrengen met alle betrokkenen 
bij de Kloosterkerk op 2019 en in het bijzonder op de vrijwilligers die zich met veel 
enthousiasme inzetten voor de Kloosterkerk! Tussen de hapjes door wacht  u een 
muzikale verrassing. 
 Met een hartelijke groet, 
namens het bestuur van de Stichting Kloosterkerk, 
Sanne ten Bokkel Huinink  Astrid Poot 
voorzitter   secretaris 

 
 

Uw kerkelijke bijdrage 
  

De kerkrentmeesters vragen tegen het einde  van het jaar graag nog uw aandacht voor 
uw financiële bijdrage aan de kerk. Die bijdragen zijn noodzakelijk om in onze 
prachtige monumentale kerk onze diensten te kunnen houden en al onze overige 
activiteiten te kunnen blijven ontplooien. Wij zien uw bijdrage graag tegemoet op de 
rekening van de Kloosterkerk: rekeningnummer NL29 INGB 0000 0585 71. 
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Kunst in de periode van Advent en Kerst 
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais... 
In deze periode is werk tentoongesteld van Francoise Stoop. In haar werk speelt licht en kleur 
een belangrijke rol en daarmee sluit het aan bij het thema ´In het licht van Jesaja´ dat in de 
periode van Advent centraal zal staan. Het Hollandse landschap vormt een belangrijke 
inspiratiebron voor Françoise Stoop (1963). In haar kunstwerken verwerkt ze het verticale 
ritme van bomenrijen en de horizontale lijnen van de horizon. Ze schildert in subtiele kleuren 
op loshangend jute, waardoor elk werk een driedimensionaal aspect heeft. Niet alleen het 
vroege werk van Piet Mondriaan inspireert de kunstenares, ook de eenvoud van zijn latere 
composities zijn belangrijk. Evenals hij gebruikt zij de oneindigheid en de strenge ordening. 
Maar anders dan bij Mondriaan, zijn haar doeken niet opgespannen maar hangen ze los binnen 
een raamwerk of zijn eromheen geboetseerd als reliëfs en wordt een dimensie toegevoegd. De 
drager is jute, grove stof geweven uit goudachtig glanzende bastvezels, variërend in kleur en 
dikte, dat de verf soms volledig absorbeert. Het materiaal bepaalt mede de vorm van het 
schilderij en hierdoor heeft haar werk iets eigenzinnigs, een zekere vrijheidsdrang, alsof het elk 
moment uit de lijst kan springen, zoals ook het licht van Advent 

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,-. 
 
 

 
TOELICHTING BIJ CANTATE BWV 122 van J.S.Bach 

‘Das neugeborne Kindelein’    

 
Deze cantate is gecomponeerd voor de zondag na kerstmis, en heeft geen directe 
relatie met de evangelielezingen voor deze dag. Als basis voor deze koraalcantate 
gebruikte Bach een lied uit 1597 van Cyriakus Schnegass. In dit lied worden kerstmis 
en Nieuwjaar samen gevierd. Dit lied is in de cantate verwerkt in het openingskoor, in 
de altpartij van het terzet, en in het slotkoraal. 
Het openingskoor maakt als gevolg van de vrolijke tekst en de driedelige maatsoort 
een levendige indruk De koorgedeelten, waarbij de sopranen de koraalmelodie zingen, 
worden afgewisseld met instrumentale tussenspelen. De thematiek van het orkest is 
niet gekoppeld aan die van het koor. Zelfs bij de begeleiding van de koorstemmen zijn 
de instrumentale partijen onafhankelijk. Dit verandert in de loop van het deel, dan 
gaan de orkeststemmen steeds meer, en in de laatste strofe zelfs helemaal letterlijk, de 
koorstemmen meespelen. 
De basaria vormt een contrast met het openingskoor door de lage instrumentatie 
(basstem en continuo), de mineurtoonsoort, en de tekst die nu de boete tegenover de 
vreugde stelt. 
Overigens worden deze vreugde en de jubel door de bassolist door stralende 
coloraturen weergegeven. 
Het volgende recitatief is voor sopraan en drie bolkfluiten en continuo. Begon de 
vorige aria met ‘O Menschen’, nu is de keuze voor de hoge instrumentatie meteen 
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duidelijk:’die Engel’. 
De blokfluiten spelen nu het koraal, dat de sopranen in het openingskoor zongen.  
Na deze uitersten van hoog en laag, en licht en donker, wordt in het volgende terzet de 
hoofdrol vervuld door de middenstem (altstem, versterkt met de violen), die de 
koraalmelodie (bekend uit openingskoor en blokfluiten in het sopraanrecitatief) zingt. 
De continuopartij bestaat uit een thema van 6 maten dat gedurende deze aria steeds 
wordt herhaald. Bach gebruikte voor dit thema het zgn. Siciliano-ritme (lang-kort-
lang) in een driedelige maatsoort. 
In het volgende recitatief treedt de bas uit de schaduw van aria nr. 2. Begeleid door het 
strijkorkest is nu de toon van de tekst een uitbundige lofzang: ‘O sel’ge Zeit’, ‘O 
Glaube’, ‘O Liebe’, ‘O Freudigkeit’. 
Deze vrolijkheid wordt voortgezet in het slotkoraal. ‘Frisch auf! Jetzt ist es Singens 
Zeit’. 
 
 
 
 

Cantatedienst 27 januari 2019 
Ach Gott, wie manches Herzeleid 

Residentie Kamerkoor 
Residentie Bachorkest 

Solisten 
Sopraan: Martha Bos 
Alt: Kaspar Kröner 
Tenor: David Lee 

Bas: Jan Willem Baljet 
Dirigent: Jos Vermunt 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 
 
 
 


