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2 

 

Dienst van de voorbereiding 
 
Pianospel 
 
Binnenkomst en begroeting van de kerkenraad 

      
Stilte en aansteken van de kaarsen  

Allen gaan staan 

 
Intochtslied – Lied 280 vers 1, 3 en 4 allen; vers 2 cantorij 
 

 
 
 
2. Dit huis van hout en steen, dat lang 
 de stormen heeft doorstaan, 
 waar nog de wolk gebeden hangt 
 van wie zijn voorgegaan. 
 
3. dit huis, dat alle sporen draagt 
 van wie maar mensen zijn, 
 de pijler die het alles draagt, 
 wilt Gij die voor ons zijn? 
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4. Zal dit huis, een plaats zijn waar 
 de hemel open gaat, 
 waar Gij ons met uw engelen troost, 
 waar Gij U vinden laat? 

 
Groet: 
V: De Eeuwige zal bij U zijn 
A: De Eeuwige zal U bewaren 
 
Bemoediging en drempelgebed  
V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: …………………… 
 
Zingen – Lied 280 vers 5 cantorij, vers 6 en7 allen 
 
5. Onthul ons dan uw aangezicht, 
 uw naam, die met ons gaat 
 en heilig ons hier met uw licht, 
 uw voorbedachte raad.. 
 
6. Vervul ons met een nieuw verstaan 
 van ’t woord, waarin Gij spreekt 
 en reik ons zelf als leeftocht aan 
 het brood, dat Gij ons breekt. 
 
7. Dit huis slijt met ons aan de tijd, 
 maar blijven zal de kracht 
 die wie hier schuilen verder leidt 
 tot alles is volbracht. 
 
       Allen gaan zitten 

Kyriëgebed  
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Glorialied – Lied 306 
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Dienst van het Woord 
 
Gebed van de zondag 
 
Met de kinderen …………………………….. 
    Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Schriftlezing – Deuteronomium 6 vers 1-9  
 
Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van 
de HEER, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan 
de overkant, dat u in bezit zult nemen. U moet voor de HEER, uw 
God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, 
zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw 
kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u lang leven. Luister dus, 
Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in 
het land dat overvloeit van melk en honing, en zult u sterk in aantal 
toenemen, zoals de HEER, de God van uw voorouders, u heeft 
toegezegd. Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de 
enige! Heb de HEER, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw 
ziel en met heel uw kracht. Houd de geboden die ik u vandaag opleg 
steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds 
over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag 
ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf 
ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. 
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Zingen – Lied 320 vers 1, 2, 3 en 5 
 

 
 
2. Bemin uw Heer te allen tijd. 
 Dien Hem met alles wat gij zijt 
 Aanbid Hem in uw daden. 
 Dit is het eerste en grote gebod, 
 De wil van God, uw Vader. 
 
3. Bied uw naaste de helpende hand, 
 Spijzig de armen in uw land. 
 Een woning wilt hen geven. 
 Het tweede gebod is het eerste gelijk; 
 Doet dit, en gij zult leven. 
 
5. De liefde spreekt haar eigen taal, 
 Alle kwaad bedekt zij duizendmaal 
 Vergeef al wie u griefde. 
 Dit lied zal in de lucht opgaan, 
 Maar blijft in ons de liefde. 
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Evangelielezing – Johannes 13 vers 31-35 
 
Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon 
zichtbaar geworden, en door Hem de grootheid van God. Als Gods 
grootheid door Hem zichtbaar geworden is, zal God Hem ook in die 
grootheid laten delen, nu onmiddellijk. Kinderen, Ik blijf nog maar 
een korte tijd bij jullie. Jullie zullen Me zoeken, maar wat Ik tegen 
de Joden gezegd heb, zeg Ik nu ook tegen jullie: “Waar Ik heen ga, 
daar kunnen jullie niet komen.” Ik geef jullie een nieuw gebod: heb 
elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar 
liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie 
mijn leerlingen zijn.’ 
 
Zingen uit Zangen van Zoeken en Zien lied  536 vers 1 cantorij,  
vers 2, 3 en 4 allen 
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2.  Niemand houdt de liefde tegen 
waar zij langs de straten gaat. 
Wie met liefde is gezegend, 
koestert wie om liefde gaat. 
God verhoede dat er iemand 
in de liefde wordt gekrenkt. 
Ware liefde oordeelt niemand, 
maar aanvaardt haar als geschenk. 
 

3.  Liefde vraagt ons om ontferming 
tegen wie haar vlammen dooft. 
Wie haar rechten wil beschermen 
vindt in liefde zelf geloof. 
Wie voor liefde is geschapen 
vreest ook niet bij tegenwind. 
Liefde is het hemels wapen 
dat de angsten overwint. 

 
4.  Leg de liefde niet aan banden, 

gun haar gang de vrije loop. 
Geef haar bloemen nooit uit handen, 
want haar vrucht is onze hoop! 
Ongestraft mag liefde bloeien, 
vrijuit zoeken naar de zon. 
liefdes loop verdraagt geen boeien, 
laat haar stromen als een bron! 
 

Overweging  
 
Orgelspel 
     De Kinderen komen terug  
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Dienst van de bevestiging 
 
Presentatie van de aantredende ambtsdrager, Aafje Mellema 
 
Opdracht 
 
Gebed 
 
Belofte en bevestiging 
 
Zegenbede 
 
Aanvaarding door de gemeente:  (we gaan staan) 

Gemeente van Christus, 
belooft u haar te aanvaarden, 
haar te omringen met uw meeleven, 
haar te dragen in uw gebeden 
en met haar 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) 

 
Zingen: Lied 416 vers 1 en 2 
 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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Dienst van gebeden en gaven 
 
Dankgebed - Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
Elke bede wordt beantwoord met acclamatie 368f 
 
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 
 
Inzameling van de gaven 
De 1ste rondgang is bestemd voor de diaconie voor Maria Suriyanti 
Dhiba. Via “Plan internationaal” sponseren we Maria uit Indonesie.  
Deze kan ook worden overgemaakt op NL04 RABO 0306 3272 44 
t.n.v. Diaconie Ten Boer-Woltersum-Sint Annen o.v.v. 
collectedoeleindeof via de Givt app. 
- Zie project in de kerk 
De 2de rondgang is bestemd voor de kerkrentmeesters – 
algemeen kerkenwerk. Deze kan ook worden over gemaakt op 
NL11 RABO 0306 3231 41 t.n.v. Kloosterkerkgemeente Ten 
Boer-Woltersum-Sint Annen of via de Givt app 
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Slotlied uit Zangen van Zoeken en Zien - lied 25 vers 1 en 3cantorij,  
Vers 2, 4 en 5 allen 
 
Gesproken: 
Moge bij elke stap die je zet, de weg zich openen. 
Moge je de wind altijd in de rug hebben. 
Moge de zon schijnen warm op je gezicht. 
Moge de regen vallen zacht op je velden. 
En totdat wij elkaar ontmoeten: 
moge God je bewaren in de palm van zijn hand. 
 

 
 
2. Wind en adem, geest en leven 

vol beweging, storm en vuur, 
moge ons bezieling geven, 
in de winter, koud en guur 
dat wij doorgaan onze wegen, 
dat wij voortgaan dag en uur. 
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3. Broeder Zon met al zijn stralen, 
die ons van de nacht bevrijdt, 
moge schijnen op de aarde 
elke plaats en elke tijd 
geve elke mens zijn waarde: 
zonne van gerechtigheid. 
 

4. Regenwater, waterbronnen, 
bron van leven, levensstroom, 
waarmee alles is begonnen, 
water voor een dorre boom, 
uitgelopen nieuw gevonden 
wast zij heel ons leven schoon. 

 
5. Mag ik jou opnieuw ontmoeten, 

vriend, vriendin, vergeet mij niet, 
zal ik jou opnieuw begroeten, 
met mijn ogen met mijn lied. 
Mag ons in zijn hand behoeden 
God die lief is en ons ziet. 

 
Zegen – afgesloten met gezongen AMEN. 
 
Orgelspel 
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Aan deze dienst werkten mee: 
 
Voorganger:   da. Gonny de Boer  
Ouderling van dienst:  Janet Gerbrandy 
Pianist:   Roelof Kuik 
Cantorij o.l.v. Roelof Kuik   
Lector:    Tineke Gelmers 
Kindernevendienst:  Mariska Kroon 
Techniek:   Rein Nijboer en Koos v.d. Goot 
Koster:    Lina Mensinga    

 
  
 
Diensten voor de komende twee weken: 
 
Zondag 22 mei – dienst om 10.00 uur in de kerk van Ten Boer 
Voorganger da. H. Huizinga uit Bedum  
 
Zondag 29 mei – clusterdienst om 10.00 uur in de kerk van Ten Boer 
Voorganger da. Gonny de Boer  
Koffie na de dienst 
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Activiteiten in kerk/stee 
 
Meditatie 
Donderdag 19 mei – aanvang 19.30 – in koor van de 
Kloosterkerk Ten Boer 
 
Middag gebed  
Vrijdag 20 mei – aanvang 12.00 uur in koor van de kerk van 
Ten Boer 
 
Pelgrimeren  
Zaterdag 21 mei – vertrek 9.00 uur H.Westerplein Ten Boer. 
We lopen in en rond Stitswerd en Rottum. Opgave bij Lina 
Mensinga linamensinga@hotmail.com of 0643139402 
 
Concert  
Zaterdag 21 mei – aanvang 15.00 uur. In de Kloosterkerk van 
Ten Boer. Uitgevoerd wordt “King Arthur” van Henry Purcell 
door de zangleerlingen van Esther Ebbinge. Met medewerking 
van barokorkest The King’s Players.  
Kaarten á € 10,00 aan de kerk of reserveren via 
carolien@tordinona.nl o.v.v. uw naam, King Arthur en aantal 
kaarten. 

 

mailto:linamensinga@hotmail.com
mailto:carolien@tordinona.nl

