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ORDE van DIENST voor ZONDAG 1 augustus 2021 

 

 

7de zondag van de zomer 

 

 

 

Wat is wijsheid - preken over Prediker 

 

 

 

 

 
 

 

Clusterdienst Kloosterkerkgemeente Ten Boer 

en Protestantse gemeente GTSTP 
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Aanvang dienst 10.00 uur in de kerk van Ten Boer  



3 

 

Dienst van de voorbereiding 

 

Orgelspel 

 

Binnenkomst en begroeting van de kerkenraad 

      

Stilte en aansteken van de kaarsen  
Allen gaan staan 

 

Wij zingen samen – Lied 212 vers 1 en 2 
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2. Hij, die het leven / aan ons heeft gegeven, 

ons deze nacht omgaf met goede zorgen, 

roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen. 

Zing Halleluja! 

 

Groet  

 

V: De Eeuwige is met u allen 

A: Zijn vrede is met u 

 

 

Bemoediging en Drempelgebed  

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

A: die hemel en aarde gemaakt heeft 

V:  die trouw is tot in eeuwigheid 

A: en die niet loslaat wat zijn hand begon 

 

Drempeltekst (Anselmus van Canterbury, 11e eeuw) 

Kom, kleine mens, 

laat je beslommeringen 

even wat ze zijn, 

verberg je een moment 

voor je rumoerige gedachten. 

Leg je zware zorgen aan de kant 

en zet je vermoeiende taken opzij. 

Neem een weinig tijd voor God 

en rust een weinig uit in Hem. 

Ga in de binnenkamer van je hart, 

sluit alles buiten behalve God en 

wat je helpt Hem te zoeken, 

doe je deur dicht en zoek Hem. 

 
Allen gaan zitten  
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Wij zingen samen – Lied 212 vers 4 en 5 

 

4. Bron van het goede, / die ons zo behoedde, 

blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven, 

ons met uw liefdevolle trouw omgeven. 

Zing Halleluja! 

 

5. Blijf ons geleiden, / ga aan onze zijde! 

Al zal de hitte van de dag ons steken, 

wij zijn voor altijd van uw liefde zeker. 

Zing Halleluja 

 
        

 

Kyriëgebed, wordt besloten met het kyrie van lied 299f 
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Wij zingen samen het glorialied – lied 305 

 

 
 

2. Alle eer en alle glorie 

 Geldt de Zoon, de erfgenaam! 

 Als genade die ons toekomt 

 Is Hij onze nieuwe naam 

 Licht uit licht, vergezicht 

 Steek ons met uw stralen aan! 

 

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! 
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Dienst van het woord 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Schriftlezing – Prediker 9: 1-12 

 

Ik vestigde mijn aandacht op het volgende en heb het 

onderzocht: Wat de wijzen en rechtvaardigen tot stand brengen, 

is in de hand van God. Ook hun liefde, ook hun haat. Geen mens 

kan in de toekomst zien. Hij weet alleen dat ieder mens hetzelfde 

lot wacht. Ben je een rechtvaardige of zondaar, goed en rein of 

onrein, offer je wel of offer je niet, ben je goed of zondig, durf 

je makkelijk een eed te zweren of ben je bang een eed te zweren 

– alle mensen treft hetzelfde lot. Dat is zo triest bij alles wat de 

mensen doen onder de zon; en hoe triest ook dat hun hart hun 

leven lang vol kwaad en dwaasheid is, en dat hun leven eindigt bij 

de doden. Voor wie nog leven mag, is er nog hoop; beter een 

levende hond dan een dode leeuw. Wie nog in leven zijn, weten 

tenminste dat ze moeten sterven, maar de doden weten niets. Er 

is niets meer dat hun loont, want ze zijn vergeten. Hun liefde en 

hun haat, alle hartstocht die ze ooit hebben gehad, ging allang 

verloren. Ze nemen nooit meer deel aan alles wat gebeurt onder 

de zon. Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart 

je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen 

aan. Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. Geniet 

van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen 

van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en 

vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke 

dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. Doe wat je hand te 

doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en 

gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Daar 

ben je altijd naar op weg. Ik heb onder de zon opnieuw gezien dat 

niet altijd een snelle hardloper de wedloop wint, een sterke held 

de oorlog, dat hij die wijs is niet altijd zijn brood heeft, en hij 

die inzicht heeft de rijkdom, hij die bekwaam is het respect. Zij 
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allen zijn afhankelijk van tijd en toeval. Nooit weet de mens 

wanneer zijn tijd gekomen is: zoals de vissen verraderlijk worden 

gevangen door de fuik en de vogels door de val, zo wordt de mens 

verrast door de verraderlijke tijd, wanneer die als een klapnet op 

hem valt. 

 

Wij zingen samen – lied 807 vers 1, 2, 4 en 6 

 

 
 

2 De bomen hebben wortels 

de bomen mogen stevig staan 

maar mensen moeten verder gaan. 

De bomen hebben wortels 

maar mensen gaan voorbij. 

 

4. De mensen hebben zorgen 

het brood is duur, het lichaam zwaar, 

en wij verslijten aan elkaar. 

Wie kent de dag van morgen? 

De dood komt lang verwacht. 



9 

 

6 Hoe zullen wij volbrengen 

wat door de eeuwen duren moet; 

een mens te zijn die sterven moet? 

Wij branden van verlangen 

tot alles is voltooid. 

 

Overweging  

 

Orgelspel 

 

Wij zingen samen – Lied 848 

 

 
 

 

2. Geen mensenoog heeft dat gezien, 

geen oor heeft het gehoord; 

het wordt ternauwernood vermoed 

en aarzelend verwoord. 

 

3. De mens die naar uw wijsheid zoekt, 

van harte, met verstand – 

doet Gij uw wereld ondergaan 

als maaksel van uw hand. 
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4. Als wij uw sporen bijster zijn, 

Heer, geef ons denken moed; 

leer ons te luisteren naar de Geest 

die doven horen doet. 

 

5. Eer aan de Vader, Zoon en Geest, 

aan de drie-ene macht: 

geheim dat aan de oorsprong staat 

en in het eind ons wacht. 

 

 

Dienst van gebeden en gaven 

Dankgebed - Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

Elke bede wordt beantwoord met lied 368g 

 
 

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 “de Bloemendienst en eigen gemeentewerk” 

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 

 

Wij zingen samen – lied 984 vers 2, 4, 5 en 6 

 

 
 

4. Gezegend die de mensen roept 

tot liefde, vruchtbaarheid en moed, 

om voor elkander te bestaan 

in eerbied voor zijn grote naam. 

 

5. Gezegend zijt Gij om uw woord 

dat ons tot vrede heeft bekoord, 

tot leven dat van lijden weet 

en liefde die geen einde heeft. 
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6. Gezegend zijt Gij om de Geest 

die van de aanvang is geweest: 

de adem die ons gaande houdt 

en in het eind in U behoudt. 

 

Zegen – lied 429c 

 

 
 

Orgelspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind, zodat we na afloop van 

de dienst nog even kunnen napraten onder het genot van een kop 

koffie buiten. 
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Aan deze dienst werkten mee: 

 

Voorganger:    da. Gonny de Boer   

Ouderling van dienst: Erik Stam 

Organist:     Roelof Kuik   

Lector:     Ria Ziengs 

Techniek:     Rein Nijboer en John Huisinga 

Koster:     Lina Mensinga   

 

 

 

 

 

Diensten voor de komende zomer – cluster - weken: 

 

 

Zondag 8 augustus – clusterdienst om 11.00 uur in STEDUM 

Voorganger ds. Knol uit Bierum 

 

Zondag 15 augustus – clusterdienst om 11.00 uur in Ten Boer 

Voorganger ds. J. Kroon uit Grijpskerk 

- Deze dienst is niet in Stedum zoals in Halverwege staat vermeld. 

 

Zondag 22 augustus – clusterdienst om 10.00 uur in STEDUM 

Voorganger – mw. Elzes uit Ten Post 

 

Zondag 29 augustus – clusterdienst 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 

 

 

 


