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Dienst van de voorbereiding 

 

Orgelspel 

 

Welkom, Stilte en aansteken van de kaarsen  

 

We luisteren naar lied 84 vers 1 en 2  
Uitgevoerd door Goylants Kamerkoor o.l.v. Cor Brandenburg; op het orgel Richard Vos 

 

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

het huis waar Gij uw naam en eer 

hebt laten wonen bij de mensen. 

Hoe brand ik van verlangen om 

te komen in uw heiligdom. 

Wat zou mijn hart nog liever wensen 

dan dat het juichend U ontmoet 

die leven zijt en leven doet. 

 

2. Het heil dat uw altaar omgeeft 

beschermt en koestert al wat leeft. 

De mus, de zwaluw vindt een woning. 

Haar jongen zijn in veiligheid. 

Mij is een schuilplaats toebereid 

in het paleis van U, mijn koning. 

Heil hen die toeven aan uw hof 

en steeds zich wijden aan uw lof. 

 

Bemoediging en Drempelgebed  

 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer 

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 

V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 

A: en niet loslaat het werk wat zijn hand begon 

V:………… 
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We luisteren naar lied 84 vers 3 en 6 

 

3. Welzalig die uit uw kracht leeft, 

die naar uw tempel zich begeeft, 

zijn hart wijst hem de rechte wegen. 

Zij trekken op van overal 

en, gaat het door het dorre dal, 

dan valt op hen een milde regen. 

Ja, in het hart van de woestijn 

ontspringt een heldere fontein. 

 

6. Want God onze Heer die ons mild 

bestraalt als zon, beschermt als schild, 

zal in genade ons verhogen. 

Zijn hand onthoudt het goede niet 

aan wie oprecht Hem hulde biedt 

en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 

Heer, die het al in handen houdt, 

welzalig die op U vertrouwt. 

 

Kyriëgebed  

 

We luisteren naar lied 305 vers 1, 2 en 3 
Uitgevoerd door Cantate Deo Ouderkerk aan den Amstel en Koperblaaskwintet Leger des 

Heils o.l.v. Willem Vogel 

 

1. Alle eer en alle glorie   2    Alle eer en alle glorie 

Geldt de luisterijke naam!        Geldt de Zoon, de erfgenaam! 

Vier de vrede die Hij heden       Als genade die ons toekomt 

Uitroept over ons bestaan.       Is Hij onze nieuwe naam 

Aangezicht vol van licht,         Licht uit licht, vergezicht 

Zie ons vol ontferming aan!      Steek ons met uw stralen aan! 
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3. Alle eer en alle glorie 

 Geldt de Geest die leven doet. 

 Die de eenheid in ons ademt, 

 Vlam, die ons vertrouwen voedt! 

 Levenszon, liefdesbron, 

 Maak de tongen los voorgoed! 

 

Dienst van het woord 

 

De groet: 

V: De Heer zal bij U zijn 

A: De Heer zal U bewaren 

 

Gebed van de zondag. 

 

Lezing – Job 30 vers 15-26 en Job 38 vers 1 

 

Verschrikkingen storten zich over me uit, mijn eer wordt weggevaagd als 

door de wind, als een wolk vervliegt mijn aanzien. Nu stroomt het leven 

uit mij weg, ik ontsnap niet meer aan mijn ellende.’s Nachts jaagt hij 

helse pijnen door mijn botten, het bloed in mijn aderen komt niet tot 

rust. Hij rukt met geweld aan mijn kleed, omklemt mij met de kraag van 

mijn mantel. Hij heeft me neergesmeten in het slijk en ik ben als stof, 

als as geworden. Ik roep u om hulp, maar u antwoordt niet; ik sta voor u, 

maar u wilt mij niet zien. U bent wreed voor mij geworden, met al uw 

kracht hebt u zich tegen mij gekeerd. U tilt me op en laat me rijden op 

de wind, uw woedende storm schudt mij heen en weer. Ja, ik weet dat u 

mij naar de dood drijft, naar het huis van samenkomst voor alle 

levenden. Maar keert men zich tegen een mens in nood, wanneer hij, de 

ondergang nabij, om hulp roept? Heb ik niet gehuild om wie in nood 

verkeerde? Had ik geen medelijden met de behoeftige? Ik hoopte op 

het goede, maar het kwade kwam, het licht verwachtte ik, maar de 

duisternis brak aan. En de HEER antwoordde Job vanuit een storm. 
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We luisteren naar lied – 942 vers 1, 2 en 3 
Uitgevoerd door de lector + orgel 

 

1. Ik sta voor U in leegte en gemis, 

vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen 

Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis 

dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen? 

Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? 

Heer, ik geloof, waarom staat ij mij tegen? 

 

2. Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 

ik ben gevangen in mijn onvermogen. 

Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand, 

zult Gij mij bergen in uw mededogen? 

Mag ik nog levend wonen in uw land, 

mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen? 

 

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

Open die wereld die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw mens besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 

Lezing – Marcus 4 vers 35-41 

 

Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen 

hen: ‘Laten we het meer oversteken.’ Ze stuurden de menigte weg en 

namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen met de 

andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven 

beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar hij lag 

achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en 

zeiden: ‘Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?’ Toen hij 

wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen 

het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam 
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helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig 

moed? Geloven jullie nog steeds niet?’ Ze werden bevangen door grote 

schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het 

meer hem gehoorzamen?’ 

 

We luisteren naar lied 339a 
Uitgevoerd door Collegium de Dunes o.l.v. Ignace Thevelen; op het orgel Tom Hoornaert 

 

U komt de lof toe, U het gezang, 

U alle glorie, o Vader, 

O Zoon, o heilige Geest 

In alle eeuwen der eeuwen. 

 

Overweging  

 

Orgelspel 

 

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. 
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Mededelingen voor de gemeente. 

- collectedoeleinden 

- Collecte diaconie voor “Samen in actie tegen corona” 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 

 

We luisteren naar een zegen lied van St. Patrick in het Afrikaans 

 

Zegen 

 

Orgelspel 

 

 

Aan deze dienst werkten mee: 

 

Voorgangers de lectoren:  Wilma Dam, Tineke Gelmers en  

John Huisinga 

Ouderling van dienst:  Janet Gerbrandy  

Organist:   Piet Groenendijk 

Techniek:   Jan Pruim en Ben Gelmers  

Koster:   Lina Mensinga 

 

  

 

Diensten voor de komende twee weken: 

 

Zondag 27 juni – dienst om 10.00 uur in de kerk van Ten Boer 

Voorganger da. Gonny de Boer 

Bij goed weer is er koffie buiten  

 

Zondag  4 juli – dienst om 10.00 uur in de kerk van Ten Boer 

Voorganger: da. Gonny de Boer 
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Voor alle activiteiten  in en buiten de Kloosterkerk: zie de nieuwsbrief 

en website of ze doorgaan en hoe ze doorgaan.  

 

Clusterdiensten in de zomermaanden 

 

Zondag 11 juli – clusterdienst om 11.00 uur in STEDUM 

Voorganger ds. Kroon uit Grijpskerk 

 

Zondag 18 juli – clusterdienst om 10.00 uur in STEDUM 

Voorganger mw Swart-Andele uit Leens 

 

Zondag 25 juli – clusterdienst om 10.00 uur in STEDUM 

Voorganger ds. v. Ess uit Groningen 

 

Zondag 1 augustus – clusterdienst om 10.00 uur in Ten Boer 

Voorganger da Gonny de Boer 

Zo mogelijk – bij goed weer – koffie na de dienst buiten 

 

Zondag 8 augustus – clusterdienst om 11.00 uur in STEDUM 

Voorganger ds Knol uit Bierum 

 

Zondag 15 augustus – clusterdienst om 10.00 uur in STEDUM 

Voorganger ds Kroon uit Grijpskerk 

 

Zondag 22 augustus – clusterdienst om 10.00 uur in STEDUM 

Voorganger – mw Elzes uit Ten Post 

 

Zondag 29 augustus – GEEN clusterdienst maar…… dienst om 10.00 

uur in Ten Boer 

Voorganger da Gonny de Boer 

Zo mogelijk – bij goed weer – koffie na de dienst buiten 

 

Tijdens de clusterdiensten in Stedum GEEN diensten in Ten Boer 

 

 


