
 
 

ZONDAG 28 JUNI 2020 
-4e zondag na Pinksteren- 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 
Ouderling: Yna Visser 

Organist: Geerten van de Wetering 
Alt: Rosanne van Sandwijk 

Musici en vocaal kwartet uit de Residentie Bachensembles 
 
In deze dienst klinken delen uit cantate 'Ein ungefärbt Gemüte (BWV 24)' van  
J.S. Bach 
 
 
Bij de lezing: 
In Galaten 5,22 heeft Paulus het over de vruchten van de Geest: liefde, vreugde en 
vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing. In deze tijd na Pinksteren klinkt een aantal verhalen dat zijn 
uitgangspunt neemt bij een van deze vruchten. Vandaag is dat de 'goedheid'. Wat goed 
doen betekent, vertelt Jezus in de Bergrede. Hij zegt daar dat het hart van de Wet en 
de Profeten er uit bestaat dat je de ander behandelt zoals je zelf behandeld wilt 
worden. Die woorden staan in Matteüs 7,12 en ze vormen ook het hart van de cantate 
die voor deze zondag was uitgekozen, 'Ein ungefärbt Gemüte' (BWV 24). We horen er 
vandaag twee delen uit, de openingsaria en het slotkoraal. 
 
 
 
 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn het geluid van  uw mobiele telefoon uit te zetten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de dienst mag er door de gemeente helaas niet gezongen worden 
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ORGELSPEL-verstilling- 
Partite diverse sopra 'O Gott, du frommer Gott'                         Johann Sebastian Bach 
(Deel I & II)                                                                                         (1685 - 1750) 
 
BEGROETING 
 

-de kaarsen worden aangestoken-  
STILTE 
 
 
BEMOEDIGING (gezongen door voorganger en kwartet) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-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 ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U 
 
V.:  God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding, 
door Jezus Christus, onze Heer. 
G.: Amen 

- -gemeente gaat staan – 
LOFLIED: LB 869: 1, 3 en 6  
Tekst: Johann Jakob Schütz – ‘Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut’ 
Melodie: Johann Crüger 
Vertaling: Ad den Besten 

V:  Onze   hulp   is   in   de   naam   van   de   Heer, 

K:            die      he   -   mel  en       aar     -      de     ge   -  maakt   heeft, 

V:            die    trouw houdt tot  in      eeu           –      wig -  heid, 

K: en     niet laat   va    -       ren    de   wer-ken   van  zijn  han  -  den. 
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- gemeente gaat zitten- 

GEBEDSGROET 
v: De Heer zij met u 
G: Ook met u zij de Heer 
 
 
GEBED 
V. …. door Jezus Christus onze Heer 
G: Amen 
 
SCHRIFTLEZING: Matteüs 7,7-12 
 
 
ORGELSPEL:  
Partite diverse sopra 'O Gott, du frommer Gott'                        Johann Sebastian Bach 
(deel VII) 
 
 
PREEK 
 
 
ARIA uit cantate 'Ein ungefärbt Gemüte' (BWV 24) 
 
Ein ungefärbt Gemüte 
an teutscher Treu und Güte 
macht uns vor Gott und Menschen schön. 
Der Christen Tun und Handel, 
ihr ganzer Lebenswandel 
soll auf dergleichem Fuße stehn. 

Een vlekkeloze gezindheid 
voor oprechte trouw en goedheid 
maakt ons mooi voor God en mensen. 
Het doen en laten van christenen, 
hun hele levenswandel 
moet op dezelfde leest geschoeid zijn. 

 
SLOTKORAAL 
O Gott, du frommer Gott, 
Du Brunnquell aller Gaben, 
Ohn den nichts ist, was ist, 
Von dem wir alles haben, 
Gesunden Leib gib mir, 
Und daβ in solchem Leib 
Ein unverletzte Seel 
Und rein Gewissen bleib. 

O God, gij, trouwe God, 
gij, bron van alle gaven, 
zonder wie niets is wat is, 
van wie wij alles ontvangen hebben, 
geef mij een gezond lichaam, 
en dat in zo’n lichaam 
een onbedorven ziel 
en een zuiver geweten wonen. 

 
 
 
 
GEBEDSINTENTIES  

-gemeente knielt of blijft zitten- 
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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. 

 
AANKONDIGING  VAN DE COLLECTES 

-gemeente gaat staan- 
 
 
SLOTLIED: Psalm 107: 1 en 19 
Tekst: Willem Barnard 
Melodie: Lyon 1547/Genève 1551 
 
ZEGEN 
 
G: Amen 

-gemeente gaat zitten- 
 
 
ORGELSPEL 
Partite diverse sopra 'O Gott, du frommer Gott'                         Johann Sebastian Bach 
(Deel IX)                                                                                              
 
 
-gemeente verlaat de kerk op aanwijzingen van de ambtsdragers- 
 
Denkt u aan de collecten bij de uitgang 
 
 
1e collecte 
De eerste 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 Stagehuis Schilderswijk. Een plek waar studenten en 
bewoners een gemeenschap vormen om te leren, elkaar te steunen en plezier te maken. 
Het Stagehuis is actief rond het Teniersplantsoen in de Schilderswijk. Er worden 
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samen met de buurt tal van activiteiten opgepakt. Stagiaires van mbo en hbo oefenen 
met hun toekomstig beroep en leren samen te werken. Zij worden begeleid door 
mentoren. Stichting Stad en Kerk (Stek) is betrokken bij de activiteiten.  
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 
 
 
3e collecte 
Graag uw speciale aandacht voor de Stichting Cantate Diensten. Steunt u onze musici? 
Het is in deze verwarrende tijden, waarin muziek voor velen van ons zo'n belangrijke 
bron van troost is, dat wij in de Kloosterkerk helaas ook de cantatediensten moeten 
missen. Deze zondag 31 mei zou een Bachcantate moeten klinken. Voor de musici is 
deze annulering extra moeilijk. Niet alleen missen zij het samen musiceren. Voor 
velen zijn de inkomsten tot nul gereduceerd. Daarom roepen wij u van harte op: wilt u 
alstublieft uw bijdrage blijven leveren op rekening: NL60 INGB 0001 9913 20 ten 
name van Stichting Cantatediensten Kloosterkerk.  
 
 
Zondag 5 juli 10u00 u  ds. Rienk Lanooy 
Kerkomroep (www.kerkomroep.nl) en YouTube 
(www.youtube.com/channel/UCkfWMVfXPFSR1EnoFSNNxCw) 
 
Zondag 5 juli: 17u00         ds. Rienk Lanooy , dienst met doop 
aanwezigheid is, helaas, alleen mogelijk op uitnodiging 
 
 


