
KLOOSTERKERK 
Zondag 7 Juni 2020 

Ochtendgebed in kleine kring i.v.m. maatregelen Coronavirus 
-Trinitatis- 

Voorganger: ds. Joost Röselaers 
Ouderling: Astrid Poot 

Organist: Geerten van de Wetering 
 
 

 
ORGELSPEL: 
Allein Gott in der Höh sei Ehr                                                                            Jan Pieterszoon Sweelinck 
(Variatie 1, 2 & 3)                                                                                               (1562 - 1621) 
 
 
WELKOM 
 
 
STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 
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.  
 
 
 
INTROÏTUS: LB 215: 1, 2, 3, 4 en 5 
 
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. 
 
  

       G:      A  –   men.  
 
 
LOFLIED: LB 705 
 
 
LEZING:  Exodus 20:1-21 
 
 
OVERDENKING 
 
 
ORGELSPEL:   Dies sind die heil'gen zehn Gebot (BWV 678)       Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 
                           Uit: Dritter Theil der Clavierübung                           
 
 



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 de boze.  
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid.  
Amen. 

 
SLOTLIED:LB 978 
 
ZEGEN 
 
 

         G:             A-        -          -            -         men.  
 
ORGELSPEL: 
Allein Gott in der Höh sei Ehr                              Jan Pieterszoon Sweelinck 
(Variatie 4) 
 
BIJ DE MUZIEK 
Het is vandaag zondag Trinitatis, Drievuldigheidszondag. Voor en na de dienst klinken daarom variaties over het 
Triniteitslied 'Allein Gott in der Höh sei Ehr' van de Nederlandse, 16e eeuwse componist Jan Pieterszoon 
Sweelinck. 
Na de overdenking klinkt Bachs bewerking over het lied 'Dies sind die heil'gen zehn Gebot', een lied over de tien 
geboden, passend bij de tekst van de lezing. In deze bewerking verschijnt de melodie van dit (onbekende) lied, 
na een inleiding, in canonvorm. Geen willekeurige keuze van de componist: het Griekse woord 'kavꙍv / kanon' 
betekent 'richtsnoer', vrijer vertaald 'wet'. Dat Bachs muziek echter niet tot een intelligent hoogstandje verwordt, 
maar tegelijk een troostend karakter heeft, tekent zijn vakmanschap. 
 
1e collecte 
De 1e collecte dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst. 
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
  
2e collecte 
De diaconale collecte is voor het Respijthuis Martin.  
Stichting HouseMartin wil met RespijtHuis HousMartin een veilig ‘nest’ bouwen waar de meest kwetsbaren in 
de samenleving, zoals dak- en thuislozen, zonder zorgvraag op het terrein van verslaving of geestelijke 
gezondheidszorg (GGZ), even kunnen verblijven om te herstellen van een griep, om te revalideren na een 
operatie of om even bij te komen van het zware leven op straat. Eventueel tot en met de laatste levensfase 
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 
 
3e collecte 
Deze dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument Kloosterkerk.  
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
 
A.s. vrijdag 12 juni, 20.15u : Livestream concert vanuit de Kloosterkerk door Matthijs Koene (panfluit) en 
Geerten van de Wetering (orgel), thuis live te volgen via YouTube! Op www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl vindt 
u meer info en zal tevens de link naar YouTube worden geplaatst. 
 
Zondag 14 juni 10.00u                                                                      ds. Rienk Lanooy 
Kerkomroep (www.kerkomroep.nl) en YouTube 
(www.youtube.com/channel/UCkfWMVfXPFSR1EnoFSNNxCw) 
 
 
 
 


