
Orde van dienst 

voor de verbintenisdienst op  

zondag 31 januari 2021  

om 14.00 uur in de Kloosterkerk van Ten Boer 

waarin da. Gonny de Boer wordt verbonden 

aan de Kloosterkerkgemeente  

Ten Boer - Woltersum - Sint Annen 
 

 

 

 
 
 

 

Kleur: rood, de kleur van de Geest en het vuur 

 

Voorgangers: ds. Ybo Buurma en ds. Gonny de Boer 

Ouderling: Erik Stam 
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Voorbereiding 

 

We luisteren naar muziek 

 

Welkom door Erik Stam 

      

Stilte en aansteken van de kaarsen  

 

Woord bij de opening  

 

Bemoediging en Drempelgebed  

 

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

A: die hemel en aarde gemaakt heeft 

V: die trouw houdt tot in eeuwigheid 

A: en niet laat varen het werk van zijn handen 

V: genade van God en vrede met u allen 

A: amen 

 

Smeekgebed  

 

We luisteren naar lied/psalm 117c Alle volken, huldig de Heer 

 

1. Loof nu de Heer, alle naties der aarde, 

Refrein: Alle volken, huldig de Heer 

2. want machtig toont zich voor ons zijn genade. 

Refrein: Alle volken, huldig de Heer 

3. Zijn trouw duurt voort tot in lengte van dagen. 

Refrein: Alle volken, huldig de Heer 

4. Eer aan de Vader, de Zoon en de Geest, 

Refrein: Alle volken, huldig de Heer 

5. zoals het was in het begin en nu en altijd, 

Refrein: Alle volken, huldig de Heer 

6. en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Refrein: Alle volken, huldig de Heer 
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Dienst van de verbintenis 

 

Inleidende woorden met filmpje 

 

Verbintenisgebed  

 

Voorganger: Gezegend bent U betrouwbare God, 

  die rondgaat in verhalen  

  van bevrijding en hoop. 

  Wij danken U, dat Jezus van Nazareth, 

  uw Zoon en onze broeder, 

  niet is gekomen om gediend te worden  

  maar om zelf te dienen. 

 

Ouderling: Wij danken U omdat U mensen roept 

  om de aarde bewoonbaar te maken  

  en mens te zijn   

  ten dienste van anderen. 

  Wij danken U omdat U uw Geest wilt schenken  

  en uw vuur doet neerdalen 

  opdat wij geïnspireerd en bewogen  

  dienstbaar worden 

  aan het goede bericht van Jezus,  

  het verhaal van de Levende.  

 

Voorganger: Op deze dag bidden wij voor  

  dominee Gonny de Boer 

  nu wij haar als predikant 

  verbinden aan deze gemeente. 

  Geef haar de moed,  

  de bevlogenheid en de hoop 

  om haar taak met liefde te vervullen, 

  het geschrevene uit te leggen, 

  de doop en het avondmaal te bedienen 

  en voor te gaan in de gebeden. 
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  Moge zij uw toekomst hoog houden,  

  nooit gering denken van uw mensen op aarde,  

  in haar hart bewaren  

  wat haar in het verborgene is toevertrouwd, 

  en weerspreken 

  wat het leven van mensen  

  schendt en schaadt. 

Allen:  AMEN 

 

Verbintenisvragen 

 

Voorganger: Gonny, de kerkenraad van deze gemeente  

te Ten Boer-Woltersum-St.Annen heeft jou 

beroepen en jij hebt dat beroep aanvaard.  

  Daarom verbinden wij jou nu aan deze gemeente. 

  Wil je je verbinden aan deze gemeente 

  ten dienste van mensen? 

 Wil je haar liefhebben en het je opgedragen  

 dienstwerk verrichten  

  naar de gaven die je gegeven zijn? 

  Zul je geheimhouden wat je in het verborgene  

  is toevertrouwd en getuige zijn  

  van Gods goedheid en trouw aan mensen? 

Antwoord: Ja, met Gods hulp.  

 

Zegen 

 

Voorganger: Wees dan gezegend in je werk 

  Leef vanuit de liefde van God 

  Open je hart voor je medemensen 

  Wees ontvankelijk voor alles wat in  

  deze gemeente en in de samenleving gebeurt,  

  ten dienste van anderen. 

  En bewaar de blijdschap die ons geschonken  

  is in Jezus, onze Heer. 
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Tot de gemeente: 

 

voorganger: Wilt u dominee Gonny de Boer aanvaarden  

  en in uw kring ontvangen 

  haar omringen met uw meeleven, 

  haar vertrouwen geven,  

  dragen in uw gebeden 

  en met haar en anderen meewerken 

  aan deze gemeenschap van mensen 

  en Gods toekomst van vrede? 

Allen:  JA, DAT WILLEN WIJ 

 

Wij luisteren naar lied 360 vers 1-6 “Kom Schepper, Geest” 

 

1 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 

houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 

vervul het hart dat U verbeidt, 

met hemelse barmhartigheid. 

 

2 Gij zijt de gave Gods, Gij zijt        3.  Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 

de grote Trooster in de tijd,             o hand die God ten zegen houdt, 

de bron waaruit het leven springt,         o taal waarin wij God verstaan, 

het liefdevuur dat ons doordringt.         wij heffen onze lofzang aan. 

 

4. Verlicht ons duistere verstand, 

geef dat ons hart van liefde brandt, 

en dat ons zwakke lichaam leeft 

vanuit de kracht die Gij het geeft. 

 

5. Verlos ons als de vijand woedt,        6.   Doe ons de Vader en de Zoon 

geef, Heer, de vrede ons voorgoed.         aanschouwen in de hoge troon, 

Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,     o Geest, van beiden uitgegaan, 

geen ongeval ons leven schaadt.              wij bidden U gelovig aan. 
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Dienst van het Woord 

 

De groet: 

V: De vrede van de Eeuwige zij altijd met u 

A: en met uw geest. 

 

Gebed bij de opening van het Woord – lied 328 “Gij wacht op ons” 

 

Gij wacht op ons 

totdat wij opengaan voor U. 

Wij wachten op uw woord 

dat ons ontvankelijk maakt. 

Stem ons af op uw stem, 

stem ons af op uw stem, 

op uw stilte. 

 

Lezing – Lucas 10 vers 38-42 

 

We luisteren naar lied 324 vers 1-3 “Wat vrolijk over U…” 

 

1. Wat vrolijk over U geschreven staat: 

dat Gij zijt de gloed van al wat leeft, 

de ziel die vonkt of als een brand uitslaat, 

de adembron die ons te drinken geeft. 

 

2. Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt 

‘redden wat verloren is’, dat woord, 

dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort, 

‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond – 

 

3. Dat hoge woord, geschreven wit op zwart, 

trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, 

beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart. 

Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. 
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Overweging  

 

We luisteren naar orgelmuziek 

 

Dienst van gebeden en gaven 

Dank - en voorgebeden 

Elke bede wordt beantwoord met – allen:  “Heer onze God, wij 

bidden U, verhoor ons” 

 

Stil gebed. 

 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen 

en uw wil gedaan worden  

op aarde, zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood  

dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij hebben vergeven  

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. 

 

 

Mededelingen voor de gemeente. 
Er kan en mag niet gecollecteerd worden. U kunt uw giften overmaken op: 

- Collecte diaconie voor Het Rode Kruis kan worden overgemaakt op  

NL04 RABO 0306 3272 44 t.n.v. Diaconie Ten Boer-Woltersum-Sint Annen 

- Collecte kerkrentmeesters kan worden over gemaakt op NL11 RABO 0306 3231 41 

t.n.v. Kloosterkerkgemeente Ten Boer-Woltersum-Sint Annen 
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We luisteren naar lied 425 “Vervuld van uw zegen” 

 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 

Van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

In Christus verbonden, tezamen gezonden 

Op weg in en wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 

Te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

Door liefde gedreven, om wie met ons leven 

Uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 

Zending en zegen 

 

We luisteren naar muziek 

 

 

 

Aan deze dienst werkten mee: 

 

Voorganger:   Ds. Ybo Buurma en Da. Gonny de Boer 

Ouderling van dienst:  Erik Stam 

Lector:   Lenie Havinga 

Live-stream:   Jan Pruim en Gerardus Buruma 

Koster:   Lina Mensinga 

 

Diensten voor de komende twee weken: 

 

Zondag 7 februari – onlinedienst om 10.00 uur in de Kloosterkerk van 

Ten Boer. Voorganger mw. Maja Swart-Andela uit Leens 

 

Zondag 14 februari – onlinedienst om 10.00 uur in de Kloosterkerk van 

Ten Boer. Voorganger: ds. K. Pieterman uit Niekerk 

Let op – geen dienst in Woltersum!! 

 

Voor activiteiten – kijk op de website of deze ook doorgaan.  


