
 

ORDE van DIENST voor ZONDAG 10 oktober 2021 

 

 

 

KLOOSTERKERKGEMEENTE 

TEN BOER – WOLTERSUM – SINT ANNEN 

 

 

 

 
 

 

 

 

In deze dienst worden in het ambt bevestigd:  

Ben Bosch (ouderling), John Peter Uit Oude Groeneveld (ouderling) en 

Hilda Nijboer (ouderling-kerkrentmeester) 

 

en  nemen we afscheid van:  

Wilma Dam (ouderling), Rein Nijboer (ouderling-kerkrentmeester) en 

Erik Stam (ouderling) 
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Dienst van de voorbereiding 

 

Orgelspel 

 

Binnenkomst en begroeting van de kerkenraad 

      

Stilte en aansteken van de kaarsen  
Allen gaan staan 

 

Intochtslied – ZZZ 95 vers 1 en 2 “Geest van God” 

 

 
 

Hier zijn wij, bijeen gekomen, 

uit de wereld van vandaag 

uit de wereld die ons mensen 

voedsel geeft, bewaart en draagt. 

De zorg om haar kan ons bezwaren, 

Geest van God verlicht ons dan 
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Groet (1 voorganger, 2,3 allen) 

 

 
 

Bemoediging en drempelgebed  

V: Onze hulp is in de naam van de Heer 

A: die hemel en aarde gemaakt heeft 

V: Heer, wij zijn mensen van U, 

op zoek naar inspiratie, 

op zoek naar een nieuw begin. 

A: vuur ons aan met uw liefde. 

V: Woon in ons hart 

als wij leeg zijn en zonder hoop. 

Keer ons om naar U toe 

A: vuur ons aan met uw liefde.  

Amen. 
       Allen gaan zitten 

 

Kyriëgebed, besloten met:  
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Glorialied – lied 869 vers 1 en 3 “Lof zij de Heer” 

 
 

3. Wat onze God in de aanvang schiep, 

dat wil Hij ook bewaren; 

wat onze God tot aanzijn riep 

doet Hij zijn trouw ervaren. 

De Heer regeert, en het is goed 

waar Hij de mensen wonen doet. 

Geef onze God de ere! 

 

Dienst van het woord 

 

Gebed van de zondag 

 

Met de kinderen …………………………….. 
     Kinderen gaan naar de nevendienst 
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Schriftlezing – I Korintiërs 12: 4-27 

 

Zingen – Lied 686 vers 1, 2 en 3 “De Geest des Heren heeft” 

 

 
 

2.     3. 

Wij zijn in Hem gedoopt  Geest die ons bewoont 

Hij zalft ons met zijn vuur.  verzucht en smeekt naar God  

Hij is een bron van hoop  dat Hij ons in de Zoon   

in alle dorst en duur.   doet opstaan uit de dood.  

Wie weet vanwaar Hij komt  Opdat ons leven nooit  

wie wordt zijn licht gewaar?  in weer en wind bezwijkt,  

Hij opent ons de mond  kom Schepper Geest, voltooi  

en schenkt ons aan elkaar.  wat Gij begonnen zijt.  
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Overweging  

 

Orgelspel 

 

Zingen – ZZZ 229 

 

 

 

2  Wij geloven in de woorden,  

ons door Jezus voorgedaan.  

Wij geloven in zijn voorbeeld  

dat nog mensen op doet staan.  

Ja, wij durven te geloven  

in het licht, ons voorgegaan.  

 

3  Wij geloven in de liefde  

die verdeeldheid overwint.  

Wij geloven in de hemel  

die op aarde dan begint.  

Ja, wij durven te geloven  

in het licht dat ons verbindt.  
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4  Wij geloven in een toekomst,  

die op vrede is gericht.  

Wij geloven in de zoektocht  

naar dat stralend vergezicht.  

Ja, wij durven te geloven  

in het niet te doven licht. 

 
      Kinderen komen terug  

Dienst van bevestiging 

 

afscheid van de aftredende ambtsdragers 

 

Zingen - naar Eva's lied 16: Lied van de ketting 

melodie: ‘k Zou zo graag een ketting rijgen 

 

‘k Zou zo graag een ketting rijgen, 

want ik wil een steunpunt krijgen. 

Ruth, Sara, Bathseba, 

Hagar en Débora. 

 

‘k Wil een kleurig snoer gaan maken 

om mijn levensbron te raken, 

Martha en Lydia, 

jij vrouw uit Magdala. 

Van de vrouwen en de mannen 

Elly, John, Cor en Johanna 

Rijgen we allemaal 

Een eigen mooie kraal; 

 

Alle kind'ren willen rijgen 

Niemand wil een naam verzwijgen 

Wouter, Lieke en Paulien 

tellen samen wel voor tien 

 



8 

 

Wij moeten nu afscheid nemen  

van drie mensen die veel deden: 

Rein, Erik en Wilma,  

Zij, in de gloria! 

 

Zoveel ambten, zoveel taken: 

ouderling en ook diaken, 

koster en dominee 

doen in de ketting mee. 

 

Als een stevig koord met kralen 

zijn wij deel van Gods verhalen 

Ben, Hilda en JP 

krijgen zijn zegen mee! 

 

presentatie van de aantredende ambtsdragers 

 

opdracht 

Steeds opnieuw worden in de gemeente van Christus 

vrouwen en mannen geroepen 

om samen met de voorgangers 

de dienst aan Gods Rijk  

gestalte te geven in het ambt, 

en het heil, ons toevertrouwd,  

als gegeven talenten te beheren, 

tot glorie van de Ene, 

tot genade voor allen. 

 

Ouderlingen heten zij 

aan wie de zorg is opgedragen 

voor ons bestaan met èn van het Woord, 

voor ons leven in gemeenschap. 

Zij zullen omzien naar wie verdwalen, 

het oor lenen aan wie verloren raken 

en allen kennen als leden van het ene lichaam, 
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daarin Christus navolgend. 

 

gebed 

Gij, Ene en Eeuwige God 

hebt onder ons een mens gezonden, 

die niet kwam om gediend te worden,  

maar om te dienen. 

Daarom zijn ook wij geroepen 

om van elkaar gediend te zijn.  

Schenk hen die ons daarin voorgaan 

de kracht van uw Geest. 

Wij bidden u 

dat zij hoog opgeven 

van uw toekomst 

en nooit gering denken 

van uw kinderen op aarde, 

dat zij in hun hart bewaren 

wat hun in het verborgene wordt toevertrouwd, 

maar openlijk en hardop getuigen 

tegen elke macht 

die het leven kleineert en schendt. 

Wij zeggen u dank, God 

voor wat ieder van ons kan inbrengen 

in dit huis van levende stenen 

dat uw gemeente is. 

In naam van Jezus, onze Heer. 

amen 

 

belofte en bevestiging: 

Beloof je - naar de gaven jou gegeven - je taken te verrichten in het 

licht van het evangelie, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen 

die de Heer op je weg brengt? 

Beloof je je werk te doen binnen de regels die daarvoor in onze kerk 

gelden? 
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En zul je geheim houden wat je in verband met je dienstwerk 

vertrouwelijk ter ore is gekomen? 

Wat is daarop jouw antwoord? 

 

zegenbede 

Wees dan gezegend in je werk in de gemeente van Christus! 

Dat zijn Geest aanwezig is bij alles wat je doet. 

Moge de liefde en de vreugde je daarbij nooit ontbreken. 

Bewaar je vertrouwen in Hem 

die jullie bewaart op al je wegen. 

amen 

 

aanvaarding door de gemeente: (we gaan staan) 

 

Gemeente van Christus, 

belooft u hen te aanvaarden, 

hen te omringen met uw meeleven, 

hen te dragen in uw gebeden 

en met hen mee te werken in de dienst 

aan de Eeuwige en zijn Rijk, 

wat is daarop uw antwoord? 

Antwoord: ja, dat beloven wij! 

(we gaan zitten) 
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Zingen – Tussentijds 111 

 
 

2. Bewaar hen, die hier voor U staan, 

Dat zij hun weg met vreugde gaan; 

Geef aan uw engelen bevel 

Hun trouw te zijn als metgezel. 

 

3. Dat zij uw volk, de honger moe, 

Op handen dragen, naar U toe, 

Om na verzoeking en woestijn 

Met overvloed gevoed te zijn. 

 

4. Kom Heiland, die ons hart geneest; 

Kom Vader, Zoon en Heil’ge Geest 

En maak ons vrolijk in dit uur, 

O bron, o brood, o vreugdevuur! 

 

Dienst van gebeden en gaven 

 

Dankgebed - Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

Elke bede wordt beantwoord met: 

 

 



12 

 

 

Onze vader verborgen 

uw naam worde zichtbaar in ons 

uw koninkrijk kome op aarde 

uw wil geschiede, een wereld 

met bomen tot in de hemel, 

waar water schoonheid, en brood 

gerechtigheid is, en genade – 

 

waar vrede niet hoeft bevochten 

waar troost en vergeving is 

en mensen spreken als mensen 

waar kinderen helder en jong zijn, 

dieren niet worden gepijnigd 

nooit één mens meer gemarteld, 

niet één mens meer geknecht. 

 

Doof de hel in ons hoofd 

leg uw woord op ons hart 

breek het ijzer met handen 

breek de macht van het kwaad. 

 

Van U is de toekomst 

kome wat komt. 

amen 

 

Mededelingen voor de gemeente. 

 

- Collecte diaconie voor Liliane Fonds kan worden overgemaakt op 

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

Sint Annen 

- Collecte kerkrentmeesters voor algemeen kerkenwerk kan worden 

over gemaakt op  NL11 RABO 0306 3231 41 t.n.v. 

Kloosterkerkgemeente Ten Boer-Woltersum-Sint Annen 
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Slotlied – Lied 675 vers 1 en 2 “Geest van hierboven” 
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2.  Wat kan ons schaden, 

wat van U scheiden, 

liefde die ons hebt liefgehad? 

Niets is ten kwade, 

wat wij ook lijden, 

Gij houdt ons bij de hand gevat. 

Gij hebt de zege 

voor ons verkregen, 

Gij zult op aarde 

de macht aanvaarden 

en onze koning zijn. Halleluja! 

Gij, onze Here, 

doet triomferen 

die naar U heten 

en in U weten, 

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

 

 

Zegen – afgesloten met gezongen AMEN. 

 

Orgelspel 

 

 

Na afloop van deze dienst kunt u de nieuwe ambtsdragers feliciteren 

onder het genot van een kop koffie 

 

Aan deze dienst werkten mee: 

 

Voorganger:   da. Gonny de Boer 

Ouderling van dienst:  Helma Overeem 

Organist:   Roelof Kuik 

Lector:   Wilma Dam 

Techniek:   Jan Pruim en Rein Nijboer 

Koster:   Wilma Naaijer 
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Diensten voor de komende twee weken: 

 

Zondag 17 oktober – lectorendienst om 10.00 uur in de kerk van Ten 

Boer. 

Koffie na de dienst 

 

Zondag 24 oktober  – dienst om 11.15 uur in de kerk van Ten Boer 

Voorganger ds. Jan Wilts 

 

Zondag 31 oktober – clusterdienst om 9.30 uur in de kerk van 

Garmerwolde. 

Voorganger ds. L. Lepair uit Roden 

!!! Er is dan GEEN dienst in Ten Boer !!!! 

 

 

Activiteiten in kerk/stee 

 

Film - Woensdag 13 oktober – aanvang 19.30 uur in Trefpunt te 

Thesinge. Op de rol staat “Roma”: een alleenstaande moeder die haar 

kinderen eten moet zien te geven in Mexico-stad in de jaren 70 

Contactpersoon Kees Brak ca.brak@ziggo.nl  

 

Middaggebed - Vrijdag 15 oktober – aanvang 12.00 uur in het koor van 

de Kloosterkerk te Ten Boer 

 

Pelgrimeren - Zaterdag 16 oktober – vertrek 9.00 uur vanaf H. 

Westerplein. We wandelen rondom Wierumerschouw en Oostum. Opgave 

voor vrijdag 15 oktober bij Lina Mensinga linamensinga@hotmail.com of 

0643139402 

 

Meditatie – donderdag 28 oktober – aanvang 19.30 uur in koor 

Kloosterkerk. opgaven bij Gonny de Boer he.deboe@yahoo.com  

mailto:ca.brak@ziggo.nl
mailto:linamensinga@hotmail.com
mailto:he.deboe@yahoo.com
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