
 

 

ZONDAG 31 MAART 2019 

'Laetare' - Verheug u (Jesaja 66,10) - 

Voorganger: ds. Margreet Klokke 

Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink 

Zondagskind: Niels 

Organist: Geerten van de Wetering 

Dirigent: Jos Vermunt 

m.m.v. 

Residentie Kamerkoor 

Residentie Bachorkest  

Nicole Fiselier, sopraan 

Talitha van der Spek, alt 

Bernard Loonen, tenor 

Pieter Hendriks, bas 

 

In deze dienst zal klinken de cantate ‘Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit’ (Actus 

Tragicus, BWV 106) van J.S.Bach.  

 

Bij de kinderdiensten:  

In de aanloop naar Pasen bereiden we ons met Godly Play verhalen voor op het grote 

feest van Pasen. Op Palmzondag is er een Palmpaasoptocht en met Pasen een 

gezamenlijke kinderdienst.  

 

Deze week vertellen we in de jongste groep het verhaal ‘De synagoge en de 

bovenkamer’, een verhaal waarin een verbinding wordt gemaakt tussen het Oude en 

Nieuwe testament. Hoe past de tafel van het laatste Avondmaal naast de lezenaar van 

de synagoge? 

 

In de oudste groep vertellen we het verhaal ‘De legende van de Paaseieren’. Een mooi 

oud verhaal, waarin de verbinding wordt gelegd tussen paaseieren en christelijke 

symbolen. 

 

We vertellen in beide groepen een Godly Play verhaal. De kinderen komen niet terug 

in de dienst, maar blijven in hun eigen ruimten achter de witte muur. Na afloop van de 

dienst kunt u uw kind(eren) 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 

 

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 

 
 

 

Wilt u zo vriendelijk zijn het geluid van uw mobiele telefoon uit te zetten. 

Het is niet toegestaan tijdens de dienst te fotograferen. 



- 3 - 

ORGELSPEL -verstilling- 

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

                                                                                    (1685 - 1750) 

 

 

BEGROETING 

-de kaarsen worden aangestoken- 

STILTE 

 

BEMOEDIGING 

 
 

-gemeente gaat staan- 

INTROÏTUS: Psalm 122: 1 en 3 

Tekst: Muus Jacobse 

Melodie: Genève 1551 

 

-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 blijft zitten- 

LIED OM ONTFERMING: LB 280: 4, 5 en 7 

Tekst: Sytze de Vries 

Melodie: Willem Vogel 

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

ferm  u 

G:    A         -                  -                  men. 
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- de kinderen gaan naar hun eigen ruimten- 

GEBEDSGROET 

 
 

 

GEBED 

 

V. …. door Jezus Christus onze Heer 

 
 

 

SCHRIFTLEZINGEN: Psalm 31: 1-6 en Lucas 23: 39-43 

 

LIED: LB 852 

Tekst: Jaap Zijlstra 

Melodie: Willem Vogel 

 

 

PREEK 

 

 

CANTATE: ‘Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit’ (Actus Tragicus, BWV 106) van 

J.S.Bach 

 

Koor 

Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. 

In ihm leben, weben und sind wir,  

solange er will. 

In ihm sterben wir zur rechten Zeit,  

wenn er will.  

Gods tijd is de allerbeste tijd. 

‘Want in Hem leven wij, bewegen wij ons  

en zijn wij’, zolang Hij wil. (Handelingen 

17:28) In Hem sterven wij op de juiste 

tijd, naar zijn wil 

 

 

 

 

Aria (T) 

Ach, Herr, “lehre uns bedenken, daß wir 

sterben müssen, auf daß wir klug warden”. 

Ach, Heer,” Leer ons zo onze dagen te tellen 

dat wijsheid ons hart vervult” (Psalm 90:12) 

 

 V:   De    Heer    zij   met      u 

G: Ook met  u    zij   de    Heer 

G:      A   -    -    -    -    -    -   -   -   -      men. 
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Aria (B) 

“Bestelle dein Haus; denn du wirst sterben 

und nicht lebendig bleiben!” 

“Tref  beschikkingen voor uw huis, want gij 

zult sterven en niet herstellen” (Jesaja 38:1) 

 

 

Koor 

Es ist der alte Bund: Mensch, du mußt 

sterben! 

Het is het oude Verbond: Mens, gij moet 

sterven! ( Sirach 14:18) 

Sopraan 

Ja, komm, Herr Jesu, komm! Ja, kom, Heer Jezus, kom!  

 

 

Aria (A) 

“In deine Hände befehl ich meinen Geist; 

du hast mich erlöset, Herr, du getreuer 

Gott” 

“In uw handen beveel ik mijn geest; Gij 

verlost mij, Heer, getrouwe God.” 

( Psalm 31:6) 

 

 

Aria (B), Koraal(A) 

“Heute wirst du mit mir im Paradies sein”. 

 

Mit Fried und Freud ich fahr dahin 

In Gottes Willen, 

Getrost ist mir mein Herz und Sinn, 

Sanft und stille. 

Wie Gott mir verheißen hat: 

Der Tod ist mein Schlaf geworden. 

“Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn”. 

(Lucas 23:43) 

In vrede en vreugde ga ik heen 

naar Gods wil, 

mijn hart en gemoed zijn getroost 

zacht en stil. 

Zoals God mij heeft beloofd: 

De dood is mij een slaap geworden. 
 

 

Koraal 

Glorie, Lob, Ehr und Herrlichkeit 

Sei dir, Gott Vater und Sohn bereit,  

Dem heilgen Geist mit Namen!  

Die göttlich Kraft  

Macht uns sieghaft  

Durch Jesum Christum, Amen. 

Glorie, lof, eer en heerlijkheid 

vallen u ten deel God, Vader, Zoon 

en Heilige Geest! 

De goddelijke kracht 

doet ons triomferen 

door Jezus Christus, Amen. 
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GEBEDSINTENTIES 

 

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 Straatpastoraat in Den Haag. Dat is er voor 

hen die hun dagen en nachten doorbrengen op straat. Het biedt hun een luisterend oor, 

steun, en wekelijks een maaltijd en een kerkdienst. Daarbij worden zij in hun waarde 

gelaten en serieus genomen, hoe zij ook zijn. (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 ‘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 103c: 1, 2 en 3 

Tekst: Henry Francis Lyte – ‘Praise my soul, the King of heaven’ 

Melodie: John Goss 

Vertaling: Willem Barnard 
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ZEGEN 

 

 
 

ORGELSPEL:  

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

 

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. 
 

Koor, orkest en solisten zullen direct na afloop van de dienst vertrekken naar Amsterdam in 

verband met een concert. 

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 

 

TOELICHTING BIJ CANTATE van J.S.Bach 

“Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit”  

(Actus Tragicus, BWV 106) 

 

De ‘actus tragicus’ is waarschijnlijk in 1707 gecomponeerd te Mühlhausen.  

Bach was toen 22 jaar oud. De aanleiding voor deze cantate is niet met zekerheid vast te stellen. 

Wel schijnt er een verband te bestaan met het overlijden van ene Tobias Lämmerhirt, die 

hiervoor geld aan Bach nagelaten zou hebben. 

De teksten zijn voor het overgrote deel afkomstig uit de Bijbel, en enkele kerkliederen. 

De instrumentale begeleiding is aangepast aan deze sombere rouwmuziek: 2 blokfluiten, 2 

gamba’s en basso continuo. 

De kern van deze symmetrisch opgebouwde cantate wordt gevormd door het koordeel ‘Es ist 

der alte Bund, Mensch du mußt sterben’. Hierin worden twee vormen van ‘sterven’ met elkaar 

geconfronteerd: het sterven volgens de natuurwet (verdriet), en volgens het evangelie 

(verlossing). Bach verklankt dit door respectievelijk een lage ligging van de koorstemmen met 

gebruikmaking van halve toonafstanden, tegenover het ‘ja,ja’-gedeelte: in hoge ligging met een 

beweeglijke ritmiek. 

In de openingssonatina vormen de 2 gamba’s met het continuo de ondergrond voor de 

blokfluiten, die hoofdzakelijk eenstemmig (unisono) spelen. 

Het volgende deel ‘Gottes Zeit’ is een driedelig motet, waarvan het tweede deel (‘in ihm leben’) 

in een snel tempo gaat, en het derde deel (‘in ihm sterben’) zeer langzaam. 

Aansluitend klinkt de tenorsolo ‘ach Herr, lehre uns bedenken’, gevolgd door een levendige 

bassolo ‘bestelle dein Haus’, waarin de fluiten met hun sierlijke coloraturen de ‘Lebendigkeit’ 

illustreren. Dan komt het eerder genoemde kerndeel. 

De altsolo ‘in deine Hände’ wordt slechts door het continuo begeleid. Aansluitend zingt de bas 

‘heute wirst du mit mir im Paradies sein’, eveneens zonder fluiten en gamba’s. De basstem 

vertolkt hier de stem van Christus, vaak gevolgd door het continuo. Deze techniek heeft Bach 

gebaseerd op ‘du mit mir’. 

Kooralten en gamba’s voegen tenslotte hieraan het koraal toe ‘mit Fried und Freud ich fahr 

http://www.kerkomroep.nl/
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dahin’. Twee fraaie momenten creëert Bach op de koraalwoorden ‘stille’ en ‘Schlaf’ door het 

continuo en de gamba’s daar te laten zwijgen. 

Het slotkoor bestaat uit twee delen: een majestueus “Glorie, Lob, Ehr’, en een fugatisch opgezet 

‘durch Jesum Christum, Amen’. Deze jubelzang eindigt niet zoals te verwachten is met een 

krachtig slotakkoord, maar verdwijnt verrassend zacht in hogere sferen. 

Bach’s kunst zal in de jaren na deze cantate weliswaar rijper worden, maar nauwelijks dieper. 

Of  zoals Bachkenner Alfred Dürr het stelt: de Actus Tragicus is een stuk wereldliteratuur. 

 

Zondag 28 april 2019 Cantate BWV 104: ‘Du Hirte Israel, höre’ 

Voorganger: ds. Jilles de Klerk 

Dirigent: Jos Vermunt 

m.m.v. 

Residentie Bachkoor 

Residentie Bachorkest 

Marcel Beekman, tenor 

Jasper Schweppe, bas 

 

AGENDA 

dinsdag 2 april 

 

woensdag 3 april 

 

 

zondag 7 april 

10.00 u 

 

12.45 u 

18.00 u 

20.15 u 

10.00 u 

17.00 u 

Lezing en Lunch: Janine Janssen: Religie en 

geweld uit naam van eer. 

Pauzeconcert (zie toelichting) 

Open Tafel 

ABC cursus 

ds. Gerard van Es (Utrecht) 

‘Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am 

Kreuze’ van Joseph Haydn. 

(zie toelichting) 

 

 

Woensdag 3 april 12.45 u 

Pauzeconcert door vocaal ensemble La Capellaccia: Christien van 't Hof, sopraan Stephanie 

Gericke, mezzo-sopraan Pieter de Goede, tenor Gerard Smits, bas; mmv cellist en Geerten van 

de Wetering, kistorgel 

Thema: Muziek uit de Gouden Eeuw (i.h.k.v. van het Rembrandtjaar 2019) 

 

Zondag 7 april 17.00 u 

Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze van Joseph Haydn. 

 

Pianiste Karin Kuijper en de predikanten Jessa van der Vaart en Rienk Lanooy verzorgen in de 

Veertigdagentijd een uur, waarin 'Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze' van 

Joseph Haydn klinken. Haydn schreef het orkestwerk in 1786. De pianoversie volgde een jaar 

later met goedkeuring van Haydn. De zeven sonates corresponderen met de zeven kruiswoorden 

van Jezus. Bij ieder kruiswoord zal een korte meditatie worden uitgesproken.  

Toegang € 5 per persoon 

Zondag 7 april  17.00 – 18.15 uur 

 

Voorjaarsverkoping zaterdag 13 april 

De voorjaarsverkoping wordt op zaterdag 13 april gehouden in de Kloosterkerk. 

De goederen hiervoor kunnen ingeleverd worden in de kerk op: 

Dinsdag 9 en Woensdag 10 april van 10.00 - 14.00 en van 18.30 - 20.00 uur. 

Donderdag 11 April van 10.00 - 14.00 uur. 
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Johan van Oldebarnevelt in de Kloosterkerk 

Bij het Museumkwartier Den Haag staat deze zomer de Gouden Eeuw centraal. In dat kader 

speelt op 16 mei om 20.00u het Historisch-Theater in de Kloosterkerk de eenakter 'De 

landsadvocaat: Het leven van Johan van Oldenbarnevelt (1547 – 1619)'. Van Oldebarnevelt was 

de buurman en bezoeker van de Kloosterkerk. Hij vond zijn einde op het Binnenhof op 13 mei 

1619 in het conflict tussen hem en prins Maurits, op een paar dagen na 400 jaar geleden. Het 

Historisch-Theater brengt Van Oldenbarnevelts gehele leven indringend over het voetlicht. 

De toegangsprijs bedraagt 18 euro, inclusief een drankje en een ontmoeting met de acteurs na 

afloop. U bent van harte welkom op deze bijzondere avond. Bij de informatietafel ligt een 

intekenlijst. Daar kunt u kaarten bestellen; zij liggen dan op naam voor u klaar op 16 mei. 

 


