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ZONDAG 24 FEBRUARI 2019 

- Sexagesima - 

Voorganger: ds. Carel ter Linden 

Ouderling: Astrid Poot 

Zondagskind: Rogier 

Organist: Geerten van de Wetering 

Dirigent: Jos Vermunt 

m.m.v. 

Residentie Bachkoor 

Residentie Bachorkest 

Noa Frenkel, alt 

Arco Mandemaker, tenor 

Marc Pantus, bas 
 

In deze dienst zal klinken de cantate ‘Jesus nahm zu sich die Zwölfe’ BWV 22 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.  

 

We doen dat aan de hand van een zoektocht naar wijsheid. Er zijn vele verhalen van en over Jezus 

die ons wijzer kunnen maken. 

Vandaag het verhaal van de weduwe die geld geeft. Jezus kijkt anders naar de waarde van dingen 

dan de mensen om Hem heen. Waarom doet Hij dat? En wat vinden mensen om Hem heen. Wat 

kunnen we daarvan leren? Een mooie uitdaging om dat eens te gaan onderzoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 -verstilling- 

Praeludium in G (BWV 568)                             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 217: 1, 2, 3 en 4 

Tekst: Oda Swagemakers 

Melodie: Willem Mesdag 

-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 680: 1, 2, 3 en 4 

Tekst: Ad den Besten 

Melodie: Genève 1551 – Psalm 134 

 

-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.  
 

 

SCHRIFTLEZINGEN: Jesaja 42: 5-7; Lucas 18: 31-43 

 

 

LIED: LB 534 

Tekst: Henk Jongerius 

Melodie: Edward Miller 

 

PREEK 

 

CANTATE BWV 22 van J.S.Bach: ‘Jesus nahm zu sich die Zwölfe’ 

‘Jezus nam de twaalven terzijde’ 

 

Aria (tenor, bas, koor) 

Tenor: 

‘Jesus nahm zu sich die Zwölfe und sprach:’ 

Bas: 

‘Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem,  

 

Jezus nam de twaalven terzijde en sprak: 

 

‘Zie, wij gaan op naar Jeruzalem,  
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und es wird alles vollendet werden,  

das geschrieben ist von des Menschen Sohn.’ 

Koor: 

‘Sie aber vernahmen der keines  

und wußten nicht, was das gesaget war.’ 

en alles zal volbracht worden 

wat geschreven staat over de Zoon des mensen. 

 

Zij echter begrepen niets van deze dingen 

en wisten niet, waarvan gesproken werd’. (Lucas 

18, 31 en 34) 

 

Aria (A) 

Mein Jesu, ziehe mich nach dir, 

Ich bin bereit, ich will von hier 

Und nach Jerusalem zu deinen Leiden gehn. 

Wohl mir, wenn ich die Wichtigkeit 

Von dieser Leid- und Sterbenszeit 

Zu meinem Troste kann durchgehends wohl  

verstehn! 

Mijn Jezus, neem mij met u mee 

ik ben bereid, ik wil van hier 

naar Jeruzalem, naar uw lijden gaan. 

Wat een voorrecht, als ik het belang 

van dit lijden en sterven 

- mij tot troost- ten volle kan verstaan 

Recitatief (B) 

Mein Jesu, ziehe mich, so werd ich laufen, 

Denn Fleisch und Blut verstehet ganz und gar, 

Nebst deinen Jüngern nicht, was das gesaget 

war. 

Es sehnt sich nach der Welt  

und nach dem größten Haufen. 

Sie wollen beiderseits, wenn du verkläret bist, 

Zwar eine feste Burg auf Tabors Berge bauen; 

Hingegen Golgatha, so voller Leiden ist, 

In deiner Niedrigkeit mit keinem Auge schauen. 

Ach! kreuzige bei mir in der verderbten Brust 

Zuvörderst diese Welt und die verbotne Lust,  

So werd ich, was du sagst, vollkommen wohl 

verstehen und nach Jerusalem mit tausend 

Freuden gehen. 

Mijn Jezus, roep mij, dan zal ik gaan, want 

vlees en bloed begrijpen helemaal niet, net 

als uw discipelen, wat daar gezegd werd. 

Zij verlangen naar de wereld en rijkdom. 

Men wil enerzijds wanneer u verheerlijkt 

wordt, een vaste burcht bouwen op de berg 

Tabor;  

Maar Golgotha, zo vol van lijden en 

vernedering, keuren zij geen blik waardig. 

 

Ach! Kruisig in mij, in mijn verdorven 

binnenste, allereerst deze wereld met haar 

verboden begeerte,  

Dan zal ik wat u zegt, volkomen verstaan en 

naar Jeruzalem gaan, vol van vreugde. 

Aria (T) 

Mein alles in allem, mein ewiges Gut, 

Verbeßre das Herze, verändre den Mut, 

Schlag alles darnieder,  

Was dieser Entsagung des Fleisches zuwider! 

Doch wenn ich nun geistlich ertötet da bin,`z 

So ziehe mich nach dir in Friede dahin! 

Mijn alles in alles, mijn eeuwig goed, 

verbeter mijn hart, verander mijn gezindheid, 

sla alles neer wat in strijd is met deze 

zelfverloochening van het vlees! 

Maar wanneer mijn oude ik dan gestorven is, 

trek mij dan naar u toe in vrede! 

Koraal 

Ertöt uns durch dein Güte, 

Erweck uns durch dein Gnad; 

Den alten Menschen kränke, 

Dood ons door uw goedheid 

wek ons op door uw genade; 

breek de oude mens af, 
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Daß der neu' leben mag 

Wohl hie auf dieser Erden, 

Den Sinn und all Begehren 

Und Gdanken habn zu dir. 

opdat de nieuwe gelukkig 

mag leven hier op deze aarde, 

zijn gevoel en heel zijn verlangen 

en gedachten op u gericht mag hebben. 

 

 

 

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 Oecumenisch Aandachtscentrum. Het 

Aandachtscentrum is een open huis, in het hartje van Den Haag waar men vrijblijvend kan 

praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander delen. Iedereen is 

welkom, wordt met respect benaderd, kan hier even op adem komen en een luisterend oor 

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

 

SLOTLIED (staande gezongen): LvK 21: 1, 6 en 7 

Tekst: Johann Daniel Herrnschmidt  

Vertaling: Ad den Besten 

Muziek: naar Christliche Seelenharpf, Ansbach 1664  naar Psalm 146 

 

 

 

ZEGEN 

 
 

  

  

    
         G:       A -      -        -          -      men.   

 
 

ORGELSPEL:  

Fuga in g (BWV 578)                                           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 

 

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 22 van J.S.Bach 

‘Jesus nahm zu sich die Zwölfe’ 

Johann Sebastiaan Bach solliciteerde in 1723 vanuit Köthen naar de functie van cantor te 

Leipzig. Hij componeerde hiertoe twee cantates. 

 Dit werden BWV 22 en BWV 23 (Du wahrer Gott und Davids Sohn). Waarschijnlijk heeft de 

compositie die vanochtend in onze dienst wordt uitgevoerd voor het eerst geklonken op  

zondag 7 februari 1723, en wel vóór de preek, erna zou BWV 23 zijn uitgevoerd. 

Beide cantates sluiten aan bij het zondagevangelie: Lucas 18, 31-43. Hierin vertelt de evangelist 

over de derde voorspelling van Jezus’ lijden, en over de genezing van de blinde van Jericho.  

In het openingsdeel horen we de aankondiging van de lijdensweg, en het onbegrip van de 

leerlingen. In de instrumentale inleiding hebben de hobo en de eerste vioolpartij een motief dat 

door imitatie en stijging van de melodielijn het volgen en de tocht naar Jeruzalem uitbeeldt. De 

tenorsolist vervult de rol van evangelist, en de bassolist die van Christus, net zoals dat het geval 

http://www.kerkomroep.nl/
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is in Bach’s passionen. De melodie bij ‘wir gehen hinauf’ herkennen we uit de inleiding. 

De reactie van de leerlingen laat Bach door de vier koorstemmen horen, eerst begeleid door het 

continuo, gevolgd door het complete orkest. Hierbij schrijft Bach een tempowisseling voor 

(allegro), en laat Bach het ongeloof van de leerlingen doorklinken met een rust tussen ‘was’ en 

‘das’. 

Aria 2 is voor hobo, altsolo en basso continuo, en straalt mildheid en intimiteit uit: kleine 

orkestbezetting, een mineurtoonsoort en een golvende driedelige maatsoort. 

In recitatief 3 wordt de bassolist ondersteund door het strijkorkest. Bach beeldt de tekst treffend 

uit bij woorden zoals ‘laufen’ met snelle, virtuoze loopjes, repeterende noten bij ‘wie ein feste 

Burg’, een dalende melodie bij ‘Niedrigkeit’, en een opgewekte melodiefiguur bij ‘Freuden’. 

Aria 4 straalt opgewektheid en vertrouwen uit: het strijkorkest speelt in de beweging van een 

dans (driedelige maatsoort) gecombineerd met een ritmische lenigheid. Bij al deze 

beweeglijkheid is de tekstbehandeling bij ‘Frieden’ opvallend: een lang aangehouden zangtoon, 

eindigend met een rust, om daarna weer in alle hevigheid door te gaan. 

Tot slot laat Bach het ‘ewiges Gut’ lang aangehouden en stralend hoog over ons schijnen. 

Het slotkoraal is bijzonder van opzet: niet het gebruikelijke 4-stemmige getoonzet koor met 

meespelend orkest, maar een zelfstandige orkestpartij, waarbij de vlugge zestiende nootjes van 

hobo en eerste violen domineren, en waaraan het 4-stemmig koraal in afzonderlijke delen is 

toegevoegd. 

 

 

Zondag 31 maart 2019 – ‘Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit BWV 106 van J.S.Bach 

 

Voorganger: ds. Margreet Klokke 

Dirigent: Jos Vermunt 

Residentie Kamerkoor 

Residentie Bachorkest 

Nicole Fiselier, sopraan 

Talitha van der Spek, alt 

Robert Buckland, tenor 

Pieter Hendriks, bas 

 

 

AGENDA 

zondag 3 maart 

 

 

 

10.00 u 

 

10.00 u 

 

Jeugdkapel onderbouw. 

 

ds. Joost Röselaers, Amsterdam 
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De tafelheer bij de komende Zinnige Kost op 12 maart is Joost Röselaers (die ook op 

3 maart de dienst leidt). Tijdens deze maaltijd zal hij spreken over geloof en politiek, in 

het bijzonder over het ongemak met religie: in de brede samenleving, en in veel 

politieke partijen. Waaruit komt dat ongemak voort en waarom is het zinvol om religie 

juist wel een maatschappelijke rol te laten spelen? 

In plaats van menukaarten zijn er gesprekskaarten. Daarop staan vragen over het thema. 

Aan tafel vormen deze het uitgangspunt van gesprek. Opgave voor de vegetarische 

maaltijd kan tot maandag 11 maart 12.00u. Deelnemers brengen zelf een flesje wijn 

mee. Voor de activiteit wordt een bijdrage van € 15 gevraagd. De avonden zijn open 

voor mensen van alle leeftijden. De begeleiding is in handen van ds. Rienk Lanooy. 

Welkom! 

 

 

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,-. 

 

 


