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Dienst van de voorbereiding 

 

Orgelspel 

 

Welkom  

      

Stilte en aansteken van de kaarsen  

 

We luisteren naar psalm 107 vers 1 en 9 

- Uitgevoerd door het St. Joris kamerkoor o.l.v. Bas Ramselaar 

 

1.                              9. 

Gods goedheid houdt ons staande  Waarom sluit gij uw ogen? 

zolang de wereld staat!   Zijn licht ontsteekt het licht, 

Houd dan de lofzang gaande  zijn geest komt aangevlogen, 

voor God die leven laat.   verheft uw aangezicht! 

Al wie door Hem bevrijd   Dank dan de Heer als gij 

uit ongastvrije streken,   de doodsnacht zijt ontvloden – 

naar huis wordt heengeleid,   de schemer gaat voorbij, 

zal van zijn liefde spreken.  de morgen is ontboden. 

 

Bemoediging en Drempelgebed  

 

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

A: die hemel en aarde gemaakt heeft 

V: …………………… 

 

We luisteren naar psalm 107 vers 20 

- Uitgevoerd door het St. Joris kamerkoor o.l.v. Bas Ramselaar 

 

20. Wie wijs is, zal de Here Zijn goedertierenheid 

 Toezingen en vereren de God die ons bevrijdt. 

 Want wie zijn hulp verlangt, Hem aanroept in gebeden, 

 Verlost Hij uit de angst en leidt Hij tot de vrede. 
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Kyriëgebed  

 

We luisteren naar lied 650 vers 1, 2, 3 en 4 “De aarde is vervuld” 

- Uitgevoerd door het Vocaal Ensemble Cantare o.l.v. Richard Vos 

 

1                    2 

De aarde is vervuld    Gods goedheid is te groot 

van goedertierenheid,   voor het geluk alleen, 

van goddelijk geduld    zij gaat in alle nood 

en goddelijk beleid.   door heel het leven heen. 

 

3                               4                          

Zij daalt als vruchtbaar zaad  Omdat zij niet vergeet 

tot in de groeve af    wie godverlaten zijn: 

omdat zij niet verlaat   de wereld hemelsbreed 

wie toeven in het graf.  zal goede aarde zijn. 

 

Dienst van het woord 

 

De groet: 

V: De Eeuwige zal bij U zijn 

A: De Eeuwige zal U bewaren 

 

Gebed voor de opening van de schrift. 

 

Spiegelverhaal voor de kinderen 
 

Schriftlezing – psalm 81 vers 1-11 

 

Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Van Asaf. 

Jubel voor God, onze sterkte, juich voor de God van Jakob, zing een lied 

en sla de tamboerijn, speel op de harp en de lieflijke lier, blaas op de 

ramshoorn bij nieuwemaan en bij vollemaan voor onze feestdag, want dat 

is een opdracht aan Israël, een voorschrift van Jakobs God. Daartoe 

verplichtte hij Jozef,toen hij optrok tegen Egypte. Onvermoede 

woorden hoor ik zeggen: ‘Ik nam de last van je schouder, je hand raakte 
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geen draagkorf meer aan. Riep je om hulp, ik redde uit de nood en gaf 

antwoord uit het duister van de donder. Ik stelde je op de proef bij het 

water van Meriba: “Hoor, mijn volk, ik moet je vermanen, Israël, luister 

naar mij. Laat geen andere god bij je toe, buig je niet voor een vreemde 

god, ik ben de HEER, je God, die je wegleidde uit Egypte – open wijd je 

mond, ik zal hem vullen.” 

 

We luisteren naar lied 647 vers 1 en 2 “Van mensen die naamloos” 

- Uitgevoerd door het Sweelinckcantorij o.l.v. Christiaan Winter 

 

1                                  2 

voor mensen die naamloos,   Voor mensen die roepend, 

kwetsbaar en weerloos   tastend en zoekend 

door het leven gaan,    door het leven gaan, 

ontwaakt hier nieuw leven,   verschijnt hier een teken, 

wordt kracht gegeven:   brood om te breken: 

wij krijgen een naam.   wij kunnen bestaan. 

 

Evangelielezing – Johannes 20 vers 19-23 

 

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij 

elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de 

Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’   

Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen 

waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie 

vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’  

Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige 

Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; 

vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’ 
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We luisteren naar lied 647 vers 3 en 4 

- Uitgevoerd door het Sweelinckcantorij o.l.v. Christiaan Winter 

 

3                          4 

Voor mensen die vragend,   Voor mensen die hopend, 

wachtend en wakend    wankel gelovend 

door het leven gaan,    door het leven gaan, 

weerklinken hier woorden,   herstelt God uit duister 

God wil ons horen:    Adam in luister: 

wij worden verstaan.   wij dragen zijn naam. 

 

Overdenking  

 

Orgelspel 

 

We luisteren naar lied 636 “Liefde is licht, opnieuw geboren” 

- Uitgevoerd door Elisa Mannah 

 

1. Liefde is licht, opnieuw geboren, 

wakker uit nacht en eenzaamheid; 

liefde wil strelen niet verstoren 

hunkering naar geborgenheid. 

Liefde heeft handen, ogen, oren 

zo open als de dageraad: 

liefde heeft nooit de hoop verloren – 

liefde leeft langer dan de haat. 

 

2. Liefde is licht, laat zich niet vangen, 

komt door gesloten deuren heen, 

biedt aan de woede beide wangen, 

breekt harten harder dan een steen. 

Liefde kan legers overwinnen, 

springt hoger dan de hoogste muur, 

blust, door de vijand te beminnen, 

haarden van hoog oplaaiend vuur. 
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3. Liefde is licht, uit Hem geboren 

die zelf de bron van liefde is; 

Hij heeft zijn kind aan ons verloren, 

Pasen schrijft zijn geschiedenis. 

Laat dan uw ziel in zonlicht dopen; 

weg boze dromen – wees gerust! 

Boven mij gaat de hemel open: 

Gods liefde die ons wakker kust. 

 

Dienst van gebeden en gaven 

Dankgebed - Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

Elke bede wordt beantwoord met “Heer ontferm U” 

 

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. 

- collectedoeleinden 

- Collecte diaconie voor World Servants 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 686 “De Geest des Heren heeft”  

- Vanuit de Kloosterkerk in Den Haag met cantor Daniël Rouwkema 

 

1. De Geest des Heren heeft 

een nieuw begin gemaakt, 

in al wat groeit en leeft 

zijn adem uitgezaaid. 

De Geest van God bezielt 

wie koud zijn en versteend 

herbouwt wat is vernield 

maakt één wat is verdeeld. 

 

2. Wij zijn in Hem gedoopt   

Hij zalft ons met zijn vuur.   

Hij is een bron van hoop   

in alle dorst en duur.    

Wie weet vanwaar Hij komt   

wie wordt zijn licht gewaar?   

Hij opent ons de mond   

en schenkt ons aan elkaar.   

 

3. Geest die ons bewoont  

verzucht en smeekt naar God  

dat Hij ons in de Zoon  

doet opstaan uit de dood.  

Opdat ons leven nooit  

in weer en wind bezwijkt,  

kom Schepper Geest, voltooi  

wat Gij begonnen zijt. 

 

Wegzending en Zegen. 

 

Orgelspel 
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Aan deze dienst werkten mee: 

 

Voorganger:   da. Marion Hartman uit Leermens 

Ouderling van dienst:  Erik Stam 

Organist:   Hendrik Ritsema 

Lector:   Roelof Kroon 

Techniek:   Jan Pruim 

Koster:   Gerda Mensinga 

 

  

 

 

 

Diensten voor de komende twee weken: 

 

Zondag 18 april – dienst om 10.00 uur in de kerk van Ten Boer 

Voorganger da. Gonny de Boer 

 

Zondag 25 april – dienst om 10.00 uur in de kerk van Ten Boer 

Voorganger ds. J. Koopmans uit Eelde 

 

 

Voor alle activiteiten, ook de kerkdiensten, in en buiten de Kloosterkerk: 

zie de nieuwsbrief en website of ze doorgaan en hoe ze doorgaan.  

 

Voor het bijwonen van een dienst kunt u zich opgeven bij de scriba. 

Zij maakt een lijstje en deelt u in.  

 

 


