
- 2 - 

 

ZONDAG 27 JANUARI 2019 

- 3e zondag na Epifanie - 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 

Ouderling: Maria Haslinger-Maalman 

Zondagskind: Julia 

Organist: Geerten van de Wetering 

Dirigent: Jos Vermunt 

m.m.v. 

Residentie Kamerkoor 

Residentie Bachorkest 

Martha Bosch, sopraan 

Kaspar Kröner, altus 

David Lee, tenor 

Jan Willem Baljet, bas 
 

In deze dienst zal klinken de cantate ‘Ach Gott, wie manches Herzeleid’ BWV 3 van J.S.Bach 

 

Bij de kinderdiensten: 

In de weken na Driekoningen tot aan de veertigdagentijd staat het thema 'Je moet er nog van 

groeien...' centraal.  

 

Vandaag doen we dat aan de hand van een zoektocht naar wijsheid. Bij wijsheid in de Bijbel 

wordt (terecht) direct gedacht aan de Bijbelboeken Spreuken en Hooglied. Deze boeken 

beschrijven geen verhalen uit de geschiedenis van het volk Israël, maar gaan over hoe mensen 

moeten leven en over wat belangrijk is in het leven. We richten ons vandaag op de liefde en er is 

geen mooier Bijbelboek dan Hooglied daarover.  In dit Bijbelboek staan veel beelden over hoe 

sterk de liefde is.  

Voor de jongste groep zijn er in drie Godly Play verhalen over het thema ‘groeien’. Vandaag 

spelen we met het verhaal van de diepe bron. Dit verhaal gaat over een bron in de woestijn, waar 

het water diep verborgen is. Alleen met tijd en moeite kom je bij het heldere water.  

De jongste kinderen 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 achter in 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: Fantasia et Fuga c-moll (BWV 537)                         J.S. Bach 

 

 

 

BEGROETING 

-de kaarsen worden aangestoken- 

 

STILTE 

 

BEGROETING 

 

  

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 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: 
 

  

                   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 908: 1, 2 en 5 

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

Melodie: Johann Balthasar König ? 

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: Johannes 2,1-11 

 

LIED: Tussentijds 201 

Tekst: Ad den Besten 

Melodie: Bernard Huijbers ‘De Geest des Heren heeft’ 

 

PREEK 

 

CANTATE BWV 3 van J.S.Bach: ‘Ach Gott, wie manches Herzeleid’ 

‘Ach God, hoeveel harteleed’ 

Koor 

Ach Gott, wie manches Herzeleid 

Begegnet mir zu dieser Zeit! 

Der schmale Weg ist Trübsalvoll, 

Den ich zum Himmel wandern soll. 

Ach God, hoeveel harteleed 

overkomt mij in deze tijd! 

De smalle weg die ik naar de hemel moet gaan  

is vol beproevingen. 

 

 

Recitatief (T,A,S,B) 

Wer schwerlich läβt sich Fleisch und Blut Wat is het moeilijk om vlees en bloed 
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 (T) 

So nur nach Irdischem und Eitlem trachtet  

Und weder Gott noch Himmel achtet, 

Zwingen zu dem ewigen Gut. 

Die slechts naar het aardse en vergankelijke 

streven en niet aan God noch aan de hemel 

denken, op het eeuwige goed te richten. 

(A) 

Da du, o Jesu, nun mein alles bist, 

Und doch mein Fleisch so widerspenstig ist, 

Wo soll ich mich denn wenden hin? 

Terwijl U, o Jezus, mijn alles bent, 

en het vlees toch zo weerspannig is, 

Waarheen moet ik me dan wenden? 

(S) 
Das Fleisch ist schwach, doch will der Geist;  

So hilf du mir, der du mein Herze weiβt. 

Zu dir, o Jesu, steht mein Sinn. 

Het vlees is zwak, maar de geest is gewillig, 

Dus help mij, want U kent mijn hart.  

Naar U, o Jezus, gaat mijn geest uit. 

(B) 

Wer deinem Rat und deiner Hülfe traut,  

Der hat wohl nie auf falschen Grund gebaut,  

Da du der ganzen Welt zum Trost gekommen  

Und unser Fleisch an dich genommen, 

So rettet uns dein Sterben 

Vom endlichen Verderben.  

Drum schmecke doch ein gläubiges Gemüte  

 

Des Heilands Freundlichkeit und Güte. 

Wie op uw raad en hulp vertrouwt, 

heeft nooit op verkeerde grond gebouwd, 

Tot troost van de hele wereld bent u gekomen 

en hebt ons vlees aangenomen, 

daarom redt uw sterven ons 

van de ondergang aan het eind. 

Laat daarom dan een gelovig gemoed  

de vriendelijkheid en goedheid  

van de Heiland smaken. 

Aria (B) 

Empfind ich Höllenangst und Pein, 

Doch muβ beständig in dem Herzen 

Ein rechter Freudenhimmel sein. 

Ich darf nur Jesu Namen nennen, 

Der kann auch unermeβne Schmerzen 

Als einen leichten Nebel trennen. 

Al ervaar ik helse angsten en pijn  

toch moet het in mijn hart voortdurend 

een ware vreugdehemel zijn. 

Ik hoef enkel de naam van Jezus te noemen 

hij kan ook onmetelijke pijn  

als een lichte nevel wegnemen. 

 

Recitatief (T) 
Es mag mir Leib und Geist verschmachten,  

Bist du, o Jesu, mein 

Und ich bin dein,  

Will ichs nicht achten. 

Dein treuer Mund  

Und dein unendlich Lieben,  

Das unverändert stets geblieben,  

Erhält mir noch dein’ ersten Bund,  

Der meine Brust mit Freudigkeit erfüllet  

Und auch des Todes Furcht, des Grabes 

Schrecken stillet.  

Al versmachten mijn lichaam en geest  

als U, o Jezus, de mijne bent  

en ik de uwe ben, 

dan sla ik daar geen acht op.  

Uw trouwe mond 

en uw eindeloos liefhebben 

dat altijd onveranderd is gebleven, 

houdt uw eerste verbond voor mij in stand, 

dat mijn hart met vreugde vervult 

en ook de angst voor de dood , de 

verschrikking  van het graf doet zwijgen. 
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Fällt Not und Mangel gleich von allen 

Seiten ein, Mein Jesus wird mein Schatz 

und Reichtum sein. 

Al treffen mij van alle kanten nood en 

gebrek, mijn Jezus zal mijn schat en 

rijkdom zijn. 

 

Aria duet (S,A) 

Wenn Sorgen auf mich dringen, 

Will ich in Freudigkeit 

Zu meinem Jesu singen. 

Mein Kreuz hilft Jesus tragen, 

Drum will ich gläubig sagen: 

Es dient zum besten allezeit. 

Wanneer zorgen mij benauwen 

zal ik vol vreugde 

tot mijn Jezus zingen. 

Jezus helpt mij mijn kruis te dragen,  

daarom wil ik gelovig zeggen: 

het is altijd voor mijn bestwil. 

 

Koraal 

Erhalt mein Herz im Glauben rein, 

So leb und sterb ich dir allein. 

Jesu, mein Trost, hör mein Begier, 

O mein Heiland, wär ich bei dir. 

Houd mijn hart zuiver in het geloof, 

dan leef en sterf ik voor U alleen. 

Jezus, mijn troost, luister naar mijn verlangen, 

o mijn Heiland, was ik maar bij U. 

 

 

 

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 Kloosterkerk Wereldwijd.  De Stichting 

Plattelandsontwikkeling Senegal (SPS) ondersteunt al bijna 20 jaar kleinschalige projecten in 

dorpen rondom Ndondol, een plaats ongeveer honderdvijftig kilometer van de Senegalese 

hoofdstad Dakar.  Al jaren helpt de Stichting vrouwengroepen bij het opzetten van een 

tuinbouwproject. Er worden tomaten en uien verbouwd, die verkocht worden aan een 

marktkoopman. Met hulp van SPS zijn er nu vijftien vrouwengroepen actief. Aangezien er in 

de dorpen geen sanitaire voorzieningen zijn, financiert de Stichting de bouw van een 

WC/douche ruimte naast het tuinbouwterrein. Hier kunnen de vrouwen na hun zware werk 

zich  opfrissen en hun behoeften doen.  Het schoonhouden en onderhoud wordt door de groep 

gedaan.  Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk Wereldwijd: NL37 INGB 0000 1951 00 

 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. 

 

 

 

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

SLOTLIED (staande gezongen): LB 526:1,3 en 4 

Tekst: Tom Naastepad 

Melodie: Straatsburg 1545/Genève 1551 – Psalm 118 

 

 

 

ZEGEN 

 
 

  

  

    
         G:       A -      -        -          -      men.   

 
 

ORGELSPEL: Praeludium et Fuga A-dur (BWV 536)                    J.S. Bach 
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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. 

 

Bij de uitgang bestaat de mogelijkheid om door middel van een pinbetaling de 

uitgangscollecte (bestemming: uitvoering Bachcantate) te steunen bij zowel de pinzuil 

als het pinapparaat. Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

 

 

TOELICHTING BIJ CANTATE BWV 3 van J.S.Bach 

‘Ach Gott, wie manches Herzeleid’ 

 

De tekst van deze koraalcantate heeft weinig relatie met  het evangelie voor deze zondag, 

namelijk de bruiloft te Kana. Als uitgangspunt nam Bach het lied ‘Jesu dulcis memoria’ van 

Martin Moller uit 1587, waarin Jezus wordt bezongen als troost en steun in tijden van nood. 

Het openingskoor is een indrukwekkend voorbeeld van een klaaglied. De twee hobo’s  hebben 

hierin een belangrijk aandeel, het strijkorkest begeleidt hen en speelt met de koorpartijen mee. 

Bach gebruikt ter verduidelijking van het klagend karakter de  volgende twee 

compositietechnieken: in het hoofdthema komt een dalende chromatische (met halve 

toonsafstanden) reeks naar voren. In de koorpartij is dit te horen op de volgende tekstdelen: Ach 

Gott, wie manches Herzeleid. 

Ten tweede komt in de eerste vioolpartij de zgn. Seufzer-figuur voor: een dalend 

tweetoonsfiguur, waarvan de eerste toon een dissonant, en de tweede oplossing vormt. 

De cantus-firmus, op de melodie van ‘O Jesu Christ, meins Lebens Licht’, wordt door de bassen 

gezongen, met ondersteuning van de trombone. 

Aan het eerste recitatief nemen alle vier de solostemmen deel, de afzonderlijke solo-fragmenten 

worden gescheiden door een vierstemmige koraalfrase van het koor. 

Het continuo (cello en orgel) maakt met een kort motief de verbinding tussen deze gedeelten. 

In de hierop volgende bas-aria maakt Bach weer volop gebruik van de chromatiek. In de,  

slechts door continuo begeleide, solopartij treffen we grote contrasten aan in de tekst: 

‘Höllenangst und Pein’ tegenover ‘Freudenhimmel’, en ‘Schmerzen’ tegenover ‘leichter Nebel’. 

Worden de eerste uitgedrukt met chromatiek en één noot per lettergreep of woord (syllabisch), in 

de positieve contrasten gebruikt Bach meer melodische frasen en meerdere noten per lettergreep 

(melismatisch). 

In het tenorrecitatief wordt de liefde tot, en het vertrouwen in Jezus bezongen. 

De volgende aria in de vorm van een duet voor sopraan en alt, wordt begeleid door continuo. De 

solostemmen vinden hun evenknie in  violen en hobo’s, die de inleiding voor hun rekening 

nemen.  Opvallend bij het begin van deze inleiding is het complementaire ritme van beide orkest-

http://www.kerkomroep.nl/
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groepen: afwisselend speelt bij een lange noot van de één, de ander kortere noten.  Het lamento-

karakter uit de eerste cantate-delen heeft plaatsgemaakt voor het opgewekte ‘will ich in 

Freudigkeit zu meinem Jesu singen’.  

Het contrast in deze da capo-aria (A-B-A-vorm) vormt de tekst in het B-gedeelte: mein Kreuz 

hilft Jesu tragen. We herkennen hierin de Seufzer-figuren uit het openingsdeel. Bach gebruikt 

lange noten  op het woord ‘tragen’ om de betekenis van de tekst te versterken. 

De cantate eindigt zoals gebruikelijk met een koraal voor koor en orkest, op letterlijke tekst van 

de laatste strofe van Martin Moller’s lied. 

 

 

 

Zondag 24 februari 2019 – ‘Jesus nahm zu sich die Zwölfe’ BWV 22 van J.S.Bach 

Voorganger: ds. Carel ter Linden 

Dirigent: Jos Vermunt 

Residentie Bachkoor 

Residentie Bachorkest 

Noa Frenkel - alt 

Arco Mandemaker - tenor 

Marc Pantus – bas 

 

 

 

AGENDA 

 

dinsdag 29 januari 

 

 

woensdag 30 januari 

 

zondag 3 februari 

 

 

 

20.15 u 

 

 

20.15 u 

 

10.00 u 

 

 

 

'Gewoon Bijbellezen' met Bert Jan Lietaert 

Peerbolte ( zie toelichting) 

 

ABC cursus van de christelijke traditie 

 

ds. Jessa van der Vaart 

 

 

Gewoon Bijbellezen: Handelingen van de apostelen 

Dinsdag 29 januari , 20.15 u 

Na een eerste kennismaking met de Handelingen van de apostelen neemt Bert Jan 

Lietaert Peerbolte, hoogleraar Nieuwe Testament aan de VU, u de tweede avond verder 

mee in tekst en achtergronden van dit boek waarin Petrus en Paulus ieder een hoofdrol 

voor zich opeisen. Van harte welkom in de crypt van de Kloosterkerk om 20.15u.  

De volgende data zijn 5 en 12 februari. 
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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,-. 

 
 
 

Zin op Zondagmiddag -  Cantate BWV 82 'Ich habe genug' - 10 februari, 17.00u 

In de serie Zin op Zondagmiddag (iedere tweede zondagmiddag van de maand) zal op 

zondagmiddag 10 februari cantate BWV 82 'Ich habe genug' van Johann Sebastian 

Bach worden uitgevoerd. De solocantate, geschreven voor Maria Lichtmis begin 

februari, is voor een kleine bezetting: bassolo en instrumentaal ensemble. De uitvoering 

wordt verzorgd door Bert van de Wetering (bas), ensemble Gardino Musicale en 

Geerten van de Wetering (orgel). 
 

 

 

Bij het Residentie Kamerkoor onder leiding van Jos Vermunt is plaats voor enkele 

gevorderde zangers:  

een sopraan, een alt en een tenor. 

De repetities zijn elke dinsdagavond van 20.00 – 22.15 uur in de Kloosterkerk.  

 

Het Residentie Kamerkoor heeft meestal een volle agenda. Het repertoire voor de 

komende periode bevat o.a. Bach-cantates en vele a capella werken.  

Je kunt een keer een repetitie bijwonen of je direct aanmelden voor een auditie bij 

Tineke de Vos, secretaris, via secretarisrkk@gmail.com . 

 

 
 
 
 

 


