
 
ORDE van DIENST voor ZONDAG 4 september   

 
 

 
 

 
 

 
 

In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal 
 
 
 

Clusterdienst Kloosterkerkgemeente  
en  

Protestantse gemeente GTSTP 
 

Aanvang dienst 10.00 uur in de kerk van Ten Boer  
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Dienst van de voorbereiding 
 
Orgelspel 
 
Binnenkomst en begroeting van de kerkenraad 
 
Stilte en aansteken van de kaarsen  
 
     Wij gaan staan 
 
Zingen – lied 212 vers 1 en 2 “Laten wij zingend…..” 
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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! 

 
De 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: 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. 
Breng ons terug bij U, 
als wij U hebben verlaten. 
A: VUUR ONS AAN MET UW LIEFDE. AMEN. 
 
Zingen – lied 212 vers 4 
 
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! 

 
     U mag gaan zitten 
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Kyriëgebed wordt besloten met  

 
 
Zingen – lied 704 vers 1, 2 en 3 “Dank, dank nu allen God” 
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2.     3 
Die eeuwig rijke God  Lof, eer en prijs zij God 
moge ons reeds in dit leven die troont in ’t licht daarboven.  
een vrij en vrolijk hart Hem, Vader, Zoon en Geest 
en milde vrede geven. moet heel de schepping loven.  
Die uit genade ons  Van Hem, de ene Heer,  
behoudt te allen tijd,  gaf het verleden blijk,  
is hier en overal  het heden zingt zijn eer,  
een helper die bevrijdt. de toekomst is zijn rijk. 
 
Dienst van het woord 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Met de kinderen ……………………………………… 
           ………………. De kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Lezing – Galaten 3-4 in een bewerking van Alex van Ligten 
  
'0, Galaten zonder verstand, wie heeft jullie in zijn ban 
gekregen? Voor jullie is Jezus Messias uitgetekend als de 
gekruisigde. Dat hebben jullie in al zijn consequenties 
begrepen en aanvaard. Hoe is dat eigenlijk met jullie 
gegaan? Dit wil ik wel eens weten: kregen jullie deel aan 
de geest van God, aan het leven in de sfeer van God, 
door je strikt aan de allerkleinste geboden te houden 
of doordat jullie hoorden van geloof en vertrouwen? Zijn 
jullie zo geheel zonder verstand? Jullie zijn begonnen te 
leven in de hoge sfeer van Gods rijk, en nu dreigen jullie 
te eindigen in de diepste laagte. Hebben jullie zoveel 
doorstaan om het nu op niets te laten uitlopen? Ach, liep 
het nog maar op niets uit, maar het is minder dan niets. 
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Dat ervaren van Gods geest en de kracht die in jullie 
werkt, is dat het effect van wettisch geloof of van het 
horen van de woorden 'geloof' en 'vertrouwen'?' (3:1-5) 
 
(Dan volgt een uitvoerige passage over de Torah 
die op ons moest passen toen we dat nog nodig hadden, 
uitlopend op:) 
'Die oppassersrol van de Torah is nu voorbij. Jullie zijn 
mondig geworden, allen kinderen van God door het 
vertrouwen op de Messias Jezus. Want jullie, die in de 
Messias gedoopt zijn, hebben je ook bekleed met de 
Gezalfde. Niet jood of Griek, niet slaaf of vrije, niet 
mannelijk en vrouwelijk: allen zijn jullie als één mens in 
de Messias Jezus. In de sfeer van geloof en vertrouwen 
zit je ook in de sfeer van de belofte van God. Horen jullie 
bij de Messias, dan zijn jullie Abrahams zaad en volgens 
de belofte: erfgenamen' 'Het is een nieuwe fase in de 
wereld van de Torah: God zond zijn kind, geboren uit een 
vrouw. Hij kwam om hen vrij te maken die onder het 
wettische juk gebukt gingen. Daardoor waren wij geen 
slaven meer, maar aangenomen als kinderen. En omdat 
jullie kinderen zijn, roepen wij God aan zoals zijn kind dat 
doet, met het woord: Abba, vader! Zo is het nu, begrijp 
je! Jij bent geen slaaf meer, maar kind; en als kind ook 
erfgenaam van Godswege' 'Voor die tijd dienden jullie 
afgoden, zaten jullie in de wereld van de angst en de 
onvrijheid. Nu is dat voorbij. Maar geloven jullie dat ook 
werkelijk, hebben jullie dat vertrouwen? (4:8-11). 
 
'Ik zeg het nu nog uitdagender en scherper, omdat ik niet 
weet hoe ik anders tot jullie harde koppen door ka 
dringen. Weest zoals ik, namelijk vrij. Want ik ben ook 
zoals jullie, namelijk een mens tussen hoop en vreze, 
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geloof en twijfel. Ik hoop vurig dat jullie zullen luisteren: 
(4:12) 
 
'Ik zie jullie als mijn kinderen. In het geloof in de Messias 
heb ik jullie toch ter wereld gebracht. En nu heb ik 
opnieuw barensweeën om jullie, totdat duidelijk is dat 
jullie messiaanse kinderen zijn. Ik wilde zo graag zelf bij 
jullie zijn en niet de strenge toon van deze brief 
aanslaan: ik zit echt met jullie in m'n maag!' (4:19-20) 
 
Zingen – lied 353 vers 1, 2, 3 en 4 “Nu heeft het oude…” 
 

 
 
2. Geen macht op aarde houdt hem in zijn macht 

die werd begraven in de dood des Heren, 
die opstond tot het leven in zijn kracht 
om aan zijn hand een nieuwe weg te leren 

 
3. Water en Geest verwekten door de doop 

een nieuwe mens, die voortaan vrij mag leven. 
Bevrijd van zonde en vervuld van hoop 
mag hij zijn krachten aan het Godsrijk geven. 
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4. ’t Lied van de vreugde gaat van mond tot mond: 
Gods liefde heeft ons samen uitverkoren 
om overal, de hele wereld rond, 
de boodschap van zijn rijk te laten horen. 

 
Overweging  
 
Zingen – lied 975 vers 1, 3 en 4 “Jezus roept hier mensen” 
 

 
 



9 

 

3 Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of huidskleur, rangen, standen -  
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers,  
die op zoek naar waarheid zijn. 

 
4 Jezus roept ons tot zijn tafel, 

breed en wereldwijd gedekt,  
waar de kerk bezit haar aardse 
hemelse ontmoetingsplek. 
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, 
deel het lied van liefde weer, 
deel het feest voor heilige zondaars, 
wees te gast bij God de Heer. 

 
   De kinderen komen teug in de kerk 
 
Dienst van gebeden en gaven 
Dankgebed - Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
Elke bede wordt beantwoord met lied 367c “ 

 
 
Mededelingen voor de gemeente en collecte. 

- De 1ste rondgang is bestemd voor de diaconie voor Het 
Rode Kruis. Deze kan ook worden overgemaakt op NL04 
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RABO 0306 3272 44 t.n.v. Diaconie Ten Boer-Woltersum-
Sint Annen o.v.v. collectedoeleinde of via de Givt-app. 

- 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. 
 
Dienst van de Tafel 
 
Zingen – tafellied – lied 132 vers 1, 3 en 4 uit de bundel 
van Andries Govaert 
 

 
 

3.                             4  
Voor mensen onderweg  Wij vieren hier op weg 
verzameld om te eten,  dat u ons hebt gegeven 
te proeven van het weten,  uw lichaam en uw leven, 
dat u ons voedsel geeft:  gebroken, brood voor ons, 
wees onze disgenoot.  u, onze huisgenoot. 
 
Nodiging 
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Tafelgebed 
 
v De Eeuwige, onze God, zij met u allen.  
a Zijn Geest in ons midden.  
v Heft uw harten omhoog.  
a Wij heffen ons hart op tot God.  
v Brengen wij dank aan de Eeuwige, onze God.  
a Hij is het waard onze dank te ontvangen.  
 

 
 (vert. Waar liefde is en vriendschap, daar is God) 
 
v: Gij die ons in het leven roept en ieder kent bij name,  
wij bidden U en zoeken U, Bron van alle licht.  
Gij die de mensen liefhebt, tot liefde hebt geschapen,  
wij zegenen Uw maaksel: mensen naar Uw beeld.  
Gezegend zij die vrienden zijn,  
elkaar een steun en toeverlaat,  
die delen brood en leven, die heiligen Uw Naam.  
 
a: Ubi caritas et amor, ubi caritas deus ibi est.  
 
v: Gezegend zij die strijden voor vrede en gerechtigheid,  
gezegend de geduldigen die uitzien naar Uw toekomst.  
Gezegend is de nieuwe mens die onze hoop verankert,  
die spreekt en is Uw eigen woord, vriendschap en 
waarheid.  
gebroken knecht, minste mens, dienaar van Uw trouw,  
die leeft ons voor ten dode toe, Jezus Messias.  
 
a: Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.  
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v: De avond voor zijn slavendood nam Hij het brood en zei: 
neemt en eet, dit is mijn lichaam gebroken voor u.  
De beker gaf Hij rond en zei:  
Dit is het nieuw verbond, mijn bloed voor u vergoten;  
drinkt hiervan, gij allen.  
 
a: Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.  
 
v: Gezegend zij die doen als Hij en opstaan tegen alle 
dood,  
ademen Zijn geest, die leven naar Zijn woord.  
Gij die ons mensen hebt gemaakt,  
bekleed ons met Zijn Naam,  
maak ons nieuw en zegen ons,  
schenk ons aan elkaar.  
 
a: Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.  
 
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. 
 
Vredesgroet   
 
Gemeenschap van brood en wijn 
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Zingen – lied 423 vers 1, 2 en 3 “Nu wij uiteen gaan” 
 

 
 
2. Voor wie ons lief zijn vragen wij god: 
 Ga met uw licht vóór hem uit! 
 Al onze vrienden wensen wij vrede: 
 Ga met God! 
 Vaya con Dios en á Dieu! 
 
3. Voor alle mensen op onze weg: 
 Vrede en goeds in elk huis! 
 Voor al wie kwamen onder dit dak: 
 Ga met God! 
 Vaya con Dios en á Dieu 
 
Zegen  
 
Orgelspel  
 
Na de dienst is er koffie, thee en limonade 
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Aan deze dienst werkten mee: 
 
Voorganger:   da. Gonny de Boer 
Ouderling van dienst:  Dineke Klasens 
Organist:   Roelof Kuik 
Lector:    Wilma Dam 
Kindernevendienst:  Mariska Kroon 
Techniek:   Erik Stam en Ben Gelmers 
Koster:   Lina Mensinga 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diensten voor de komende twee weken: 
 
Zondag 11 september – dienst om 10.00 uur in de kerk 
van Woltersum 
Voorganger da. B. de Beaufort  
Koffie na de dienst 
 
Zondag 18 september – 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  
 
Open Monumenten Weekend 
Zondag 11 september 12.00 – 17.00 uur Kloosterkerk 
 
(persbericht) Het Noordelijk Vocaal Ensemble verzorgt in 
de Kloosterkerk in Ten Boer korte optredens. 
Zolang er mensen zijn, hebben ze gezongen: over het 
leven in al zijn facetten, over de liefde en de dood. 
Volksmuziek van vroeger heeft veel componisten uit 
onze tijd geïnspireerd: het verleden wordt zo met het 
heden verbonden. En laat dat nu heel mooi aansluiten bij 
Open Monumentendag! Het Noordelijk Vocaal Ensemble 
o.l.v. Leendert Runia laat tijdens OMD op zondag 11 
september een voorproefje horen van hun concert I 
LOVE MY LOVE – inspiratie uit volksmuziek. 
Vanaf 15.00 uur zingt het koor een aantal malen een 
keuze uit het programma voor de concerten later deze 
maand. Meer info 
:https://www.nvensemble.nl/concerten 
 
Vrijwilligers gezocht OMD zondag 11 september 
Er worden vrijwilligers gezocht om een uurtje (of langer) 
in de kerk aanwezig te zijn voor ontvangst en toezicht op 
zondag 11 september. Tijdsblokken zijn:   
12.00 – 13.00 uur  13.00 – 14.00 uur 
14.00 – 15.00 uur  15.00 – 16.00 uur 
16.00 – 17.00 uur  
 
Koor wordt tussen 14.00 en 14.30 verwacht, gaan dan 
even in kloosterstee in zingen en vanaf 15.00 uur geven 
zij een try-out.  
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Middaggebed 
Vrijdag 16 september – 12.00 uur in koor van de 
Kloosterkerk. 


