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Achtste zondag in de Pinkstertijd 
 
 
 
 

 
 

 
 

6de zondag van de zomer 
 
 
 

KLOOSTERKERKGEMEENTE 
TEN BOER – WOLTERSUM – SINT ANNEN 

 
Aanvang dienst 10.00 uur in de kerk van Ten Boer  
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Dienst van de voorbereiding 
 
Orgelspel 
 
Welkom, Stilte en aansteken van de kaarsen  
 
     Wij gaan staan 
 
Zingen – lied/psalm 55 vers 1 en 2 
 

 
 
2 Ik zit verschrikt ineengedoken, 

de doodsangst heeft mijn hart bekropen, 
de boosheid weet mij wel te vinden. 
O kon ik als de duiven zijn 
en in het diepst van de woestijn 
wegschuilen voor de wilde winden. 
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Bemoediging en Drempelgebed  
 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
V: Heer wij bidden: 
A: Vergeef ons al wat wij misdeden, 
     En leid ons op uw weg.  
     Amen 
 
     U mag gaan zitten 
 
Zingen – lied 55 vers 6 en 7 
 
6 O Heer, van al wie mij bestreden 

verlost Gij nu mijn ziel in vrede! 
Gij zijt het die ze neer zult stoten, 
de schenders van het trouwverbond, 
die uit de schede van hun mond 
de dolk van het verraad ontblootten. 
 

7 O, werp nu op de Heer uw zorgen! 
Wie recht doet blijft in Hem geborgen 
en zal niet dalen ten verderve, 
maar mannen van bedrog en bloed 
die zullen in hun overmoed 
in ’t midden van hun dagen sterven. 

 
Kyriëgebed  
V: God, 
voor mensen in schuilkelders, 
bedreigd door oorlogsgeweld, 
niet wetend waarheen te vluchten 



4 

 

gebukt onder de druk van de vijand 
bidden wij om uw ontferming: 
dat alle vijandschap 
alle haat, 
alle onrecht 
verbranden zal 
in het vuur van uw toorn. 
 
God, 
mensen in doodsangst, 
verschrikt, 
ineengedoken, 
nergens veilig, 
rechteloos, 
weerloos, 
niet alleen ver weg, 
maar ook vlak bij 
in eigen land 
door eigen toedoen. 
Ontferm U Heer 
berg hen in de schuilhut 
van uw hart. 
 
God van recht 
dat Gij de mensen van list en leugen 
tegentreedt, 
de schenders van uw Woord, 
hen die zeggen: 
er is geen God 
en die de wereld zetten 
naar hun hand. 
Ontferm U Heer 
en voer ten verderve 
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de mensen van bedrog en bloed. 
Zo bidden wij U en zingen: 
 
Zingen – lied 299e 
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De Heilige schrift 
 
De groet: 
V: De Heer zal bij U zijn 
A: De Heer zal U bewaren 
 
Gebed van de zondag. 
V: God, 
onverzoenlijk zijt Gij 
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waar wij elkaar het licht in de ogen 
niet gunnen. 
Wij bidden: 
laat komen uw Rijk 
waar liefde en recht regeren. 
A:  Amen 
 
Thoralezing – Genesis 18 vers 16-33 
Toen stonden de mannen op vandaar en keken neer op 
Sodom. Abraham ging met hen mee om hen uitgeleide 
te doen. 
JHWH sprak [tot zich zelf]: Zou ik voor Abraham 
verborgen houden wat ik van plan ben te gaan doen? 
Abraham zal zeker worden tot een groot en talrijk volk 
en in hem zullen alle volken van de aarde gezegend 
worden. Want ik weet van hem dat hij zijn nageslacht 
en zijn huis na hem zal bevelen gerechtigheid en 
rechtvaardigheid te betrachten omdat JHWH aan 
Abraham zal doen toekomen wat hij hem heeft 
toegezegd. 
JHWH zei: Het gejammer over Sodom en Gomorra, 
dat is omvangrijk. Hun zonde is veel en erg zwaar. 
Laat ik toch afdalen en zien of ze hebben gedaan zoals 
dat gejammer, dat mij heeft bereikt, beweert. 
Afgelopen moet het dan zijn. Zo niet, dan weet ik dat. 
De mannen keerden zich daar vandaan om en gingen op 
weg naar Sodom. 
Maar Abraham stond nog tegenover JHWH. 
Abraham kwam dichterbij en zei: Zult u dan de 
rechtvaardige met de schurk wegvagen? 
Misschien zijn er wel vijftig rechtvaardigen in die stad. 
Zou u ze dan wegvagen en de stad geen vergiffenis 
schenken vanwege die vijftig rechtvaardigen die in haar 
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midden zijn? Het zij verre van u zoiets te doen, de 
rechtvaardigde te doden met de schurk. Dan zou de 
rechtvaardige op een lijn gesteld worden met de schurk! 
Verre van u! Zou de rechter van de hele wereld geen 
recht doen? 
JHWH zei: Als ik in Sodom vijftig rechtvaardigen in de 
stad vind dan zal ik aan de gehele plaats vergiffenis 
schenken ter wille van hen. 
Abraham nu antwoordde en zei: Zie mij toch, ik waag het 
te spreken tot mijn heer hoewel ik [slechts] stof en as 
ben. Stel dat er aan die vijftig rechtvaardigen vijf 
ontbreken, zou u dan voor die vijf de gehele stad 
verwoesten? Hij zei: Ik zal niet verwoesten als ik er daar 
vijfenveertig vind. Hij ging nog door met spreken tot hem 
en zei: Stel nu dat er daar maar veertig worden 
gevonden? 
Hij zei: Dan zal ik het niet doen ter wille van die veertig. 
Daarop zei hij: Moge het mijn heer niet in toorn doen 
ontsteken als ik uitspreek: Stel dat er daar maar dertig 
worden gevonden?  
Hij zei: Ik zal het niet doen als ik er daar dertig vind. 
Hij zei daarop: Zie mij toch, ik waag het te spreken tot 
mijn heer: stel nu er worden daar twintig gevonden? 
Hij zei: Ik zal niet verwoesten om wille van die twintig. 
Hij zei: Moge het mijn heer niet in toorn doen ontsteken als 
ik nog één maal spreek: Stel er worden er daar tien gevonden. 
Hij zei: Ik zal niet verwoesten om wille van die tien. 
JHWH ging weg nadat hij klaar was met spreken tot 
Abraham en Abraham keerde terug naar zijn 
woonplaats. 
(vertaling van Willem Pel voor www.schriftlezing.nl) 

 
Uitleg 
 

http://www.schriftlezing.nl/
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Zingen – lied 318 vers 1, 2, 3 en 4 
 

 
 

2 Het woord dat de wereld schiep 
is het woord dat klonk door de eeuwen, 
is het woord dat Abraham riep 
en Daniël tussen de leeuwen. 

 
3 Het woord dat God was bij God, 

tussen mensen een mens werd op aarde, 
dat in het armzaligste lot 
zijn heerlijkheid openbaarde. 

 
4 Het onvergelijkelijk woord 

met een hemelse hand geschreven 
wordt in onze harten gehoord: 
onze weg, onze waarheid, ons leven. 

 
Brieflezing – Kolossenzen 2 vers 6-15 
Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u Hem als uw 
Heer aanvaard hebt. Blijf in Hem geworteld en 
gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is 
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en wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede 
en laat u niet meeslepen door holle en misleidende 
theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd 
en zich richten op de machten van de wereld en niet op 
Christus. Want in Hem is heel de goddelijke volheid 
lichamelijk aanwezig, en in uw eenheid met Hem, het 
hoofd van alle machten en krachten, bent u van die 
volheid vervuld. In Hem bent u ook besneden, niet door 
mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, 
door alles wat aards in u is af te leggen. Toen u gedoopt 
werd bent u immers met Hem begraven, en met Hem 
bent u ook tot leven gewekt, doordat u gelooft in de 
kracht van de God die Hem uit de dood heeft opgewekt. 
U was dood door uw zonden en door uw onbesneden 
staat, maar God heeft u samen met Christus levend 
gemaakt toen Hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij 
heeft het document met voorschriften waarin wij 
werden aangeklaagd, nietig verklaard en het weggedaan 
door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan 
van de machten en krachten, Hij heeft hen openlijk te 
schande gemaakt en in hem over hen getriomfeerd. 
(vertaling NBV 2022) 

 
Uitleg 
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Zingen – lied 611 vers 1, 2, 3 en 4 
 

 
 
2. Niet meer zijn wij door angst geknecht 

en aan de dood zijn wij ontheven. 
Nu wordt uw Geest op ons gelegd, 
in vrijheid brengt Gij ons terecht. 
Een nieuwe naam is ons gegeven. 

 
3. Verheugd herkennen wij uw naam, 

roepen u aan als onze Vader. 
Uw hart spreekt onze harten aan, 
uw aangezicht doet ons bestaan. 
In Christus komt Gij zelf ons nader. 

 
4. In dood gedompeld waren wij, 

nu met Hem stralend nieuw verschenen! 
Geen rouw om het bestaan, maar blij 
bekleed met Hem: de weg is vrij, 
de nacht is voor het licht verdwenen. 
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Evangelielezing – Lucas 11 vers 1-10 
Het gebeurde, Hij was op een bepaalde plaats aan het 
bidden; en toen Hij ophield zei iemand van zijn leerlingen 
tegen Hem: Heer, leer ons bidden zoals ook Johannes zijn 
leerlingen geleerd heeft. Hij zei tegen hen: wanneer jullie 
bidden, zeg dan: Vader, geheiligd worde uw naam, kome uw 
koninkrijk, ons dagelijkse brood, geef het ons elke dag. En 
vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven ieder 
die bij ons in de schuld staat. En leid ons niet in beproeving. 
Hij zei tot hen: Wie van jullie heeft een vriend en gaat te 
middernacht naar hem toe en zegt tot hem: Vriend, leen mij 
drie broden, want een vriend van me kwam van de weg af bij 
me en ik heb niets om hem voor te zetten. Die daar binnen 
zal ten antwoord zeggen: Val me niet lastig, de deur is al 
gesloten en mijn kinderen zijn met mij te bed; ik kan niet 
opstaan en ze jou geven. Ik zeg jullie: stond hij al niet op en 
gaf ze hem omdat het zijn vriend is, dan zal hij, door zijn 
schaamteloosheid gewekt, hem geven zo veel hij nodig 
heeft. Ook zeg Ik jullie: vraagt, en jullie zal gegeven worden, 
zoekt en jullie zullen vinden, klopt, en er zal opengedaan 
worden voor jullie. Want al wie vraagt, ontvangt, en wie 
zoekt, vindt, en voor wie klopt zal worden open gedaan. 
(vertaling van Joop Zuur voor www.schriftlezing.nl) 

 
Zingen – acclamatie lied 339a 

 

http://www.schriftlezing.nl/
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uitleg 
 
Zingen – zondagslied – lied 756 vers 1-8 

 
 

2.     3 
Waar blijft het overlang   Dat land, het ons vanouds 
beloofde land van God,   vertrouwde Kanaän, 
waar liefde en lofgezang   waar God zijn stad herbouwt; 
verdrijven leed en dood?  Sion, waar zijt ge dan? 
 
4.     5 
Zal ooit een dag bestaan   Dat alle tirannie 
dat oorlog, haat en nijd   eens zal geleden zijn? 
voorgoed zijn weggedaan,   O sabbat Gods! En zie, 
in deze wereldtijd?   dan zal het vrede zijn! 
 
6.  
Wij bidden, Heer, sta op   Uw schapen zijn in nood, 
en kom in heerlijkheid!   uw naam wordt niets geacht... 
Op U staat onze hoop   men breekt uw volk als brood, 
die onze herder zijt!   men heeft ons opgejaagd. 
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8. De nacht is als een graf, 
ontij heerst in het rond. 
Kom van de hemel af, 
o Ster van Gods verbond! 
 
De Tafel 
 
Dienst van gebeden en gaven 
Dankgebed - Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
Elke bede wordt beantwoord met “Heer ontferm U” 
 
Onze Vader die in de hemelen zijt, 
uw Naam worde geheiligd, 
Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze, 
want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Mededelingen voor de gemeente en collecte. 

- De 1ste rondgang is bestemd voor de diaconie voor “De 
Zonnebloe”.  

- De 2de rondgang is bestemd voor de kerkrentmeesters – 
algemeen kerkenwerk.  
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Zingen – slotlied – lied 869 vers 1, 5 en 7 
 

 
 
5. Wie alle troost ontberen moet 
  En wien geen mens kan helpen 

Houd moed, God zal met overvloed 
Van hel u overstelpen. 
Hij buigt zich over het bestaan 
Van hen die door de diepten gaan 
Geef onze God de ere! 

 
7. Gij allen die van Christus zijt, 

   Geef onze God de ere! 
   Die ’t merk draagt van zijn majesteit, 
   Geef onze God de ere! 
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   Roep, al wie goden zijn ten spot: 
   De Heer is God, de Heer is God! 
   Geef onze God de ere! 

 
Zegen  
 
Orgelspel 
 
Aan deze dienst werkten mee: 
 
Voorganger:   ds. J. Goorhuis  
Ouderling van dienst:  Janny Alberts 
Organist:   Piet Groenendijk 
Lector:    Wilma Naaijer 
Techniek:   Rein Nijboer 
Koster:   Lina Mensinga 
 
Diensten voor de komende weken: 
 
Zondag 7 augustus – clusterdienst om 10.00 uur in de 
kerk van Ten Post 
Voorganger: ds. v.d. Burcht 
 
Zondag 14 augustus – clusterdienst om 11.00 uur in de 
kerk van Ten Boer 
Voorganger: ds. Kroon uit Grijpskerk 
 
Zondag 21 augustus – clusterdienst om 10.00 uur in de 
kerk van Ten Boer 
Voorganger: da Gonny de Boer 
Koffie na de dienst 
 
 


