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2 

 

Dienst van de voorbereiding 
 
Orgelspel 
 
Binnenkomst en begroeting van de kerkenraad 
      
Stilte en aansteken van de kaarsen  
 

Allen gaan staan 
 
Intochtslied – Vrede voor jou (op melodie van lied 276 ) 
1.  Vrede voor jou, hierheen gekomen, 

zoekend met ons om mens te zijn. 
Jij maar alleen, jij met je vrienden, 
jij met je last, verborgen pijn. 
Vrede, genade, God om je heen, 
vergeving, nieuwe moed 
voor jou en iedereen. 

 
2.  Niemand komt hier vrij van het kwade, 

niemand gaat hier straks weer vrijuit. 
Niemand te veel, niemand te weinig, 
niemand te groot, geen een te klein. 
Dit wordt verbeeld in woord en gebaar, 
tot ooit en overal  
wij leven voor elkaar. 

 
3.  Gij die ons kent, Gij die ons aanvoelt, 

Gij die de hele wereld draagt: 
kom naar ons toe, leer ons te leven, 
help ons te zien wat ieder vraagt. 
Tijd om te leven, kans om te zijn; 
een plek om nu en ooit 
gezien, aanvaard te zijn. 
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Groet en bemoediging  
V: De Eeuwige zal bij U zijn 
A: De Eeuwige zal U bewaren 
 
V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Gezongen drempelgebed uit het Liedboek – lied 294 
 

 
 
       Allen gaan zitten 

 
Kyriëgebed, afgesloten met:  
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Glorialied – lied 867 vers 1 en 2 
  

 
 
2. Loof overal, loof al wat adem heeft, 

loof God die leeft. 
De kerk zingt schoon en luid 
het lied dat niemand stuit, 
het hart is ’t bovenal, 
dat eeuwig zingen zal. 
Loof overal, loof al wat adem heeft, 
loof God die leeft. 
 

 



5 

 

Dienst van het Woord 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Met de kinderen …………………………….. 
    De kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Schriftlezing – Galaten 5 in een bewerking van Alex van Ligten 
 
'Om de vrijheid gaat het! 
De Messias heeft ons vrij gemaakt; stáán jullie dan ook rechtop overeind in 
die vrijheid,  en steek je hoofd niet opnieuw in het slavenjuk.'   
'Jullie zijn tot vrijheid geroepen, broeders en zusters;  maar dan niet de 
vrijheid die betekent dat je maar alles kunt doen waar je zin in hebt, nee, in 
onderlinge liefde worden jullie als slaven voor elkaar.  Zo is het: de hele 
Torah is in één woord vervuld, in het 'Heb je naaste lief als jezelf.' Maar als 
je dat niet doet, als jullie elkaar bijten en verslinden,  pas dan op dat je niet 
door elkaar vernietigd wordt. Ik benadruk dit: wandelen jullie in de geest, 
de sfeer van God en zie als einddoel niet het vervullen van de begeerte van 
het vlees, dat is: alles wat deze wereld aan lekkers en begeerlijks te bieden 
heeft. Want dat alledaagse, platte, dat houdt je af van de wereld van God, 
en andersom is dat net zo. De wereld, de sfeer van God en deze wereld met 
alle schreeuwerige aandachttrekkerij voor wat geen bevrediging schenken 
kan, dat zijn tegenstanders van elkaar. Dus leef er niet op los, doe niet waar 
je toevallig maar zin in hebt.  Als jullie je door Gods geest laten leiden, ben 
je niet meer onderdanig aan de wettische schriftuitleg.  Duidelijk is wat de 
werken van deze wereld op z'n ergst zijn:  ontrouw, smerigheden, erop los 
leven, dienst aan de afgoden, tovenarij, vijandschap, ruzie, naijver, het in 
stand houden van boosheid,  ruziezoekerijen, tweedrachten, enge 
clubgeest, jaloezie, dronkenschap, drinkgelagen; - al dat soort zaken.  
Van die dingen zeg ik uitdrukkelijk wat ik al eens gezegd heb: zij die 
dergelijke dingen praktiseren, zullen het rijk van God niet beërven.  
Daartegenover stel ik de vrucht van de geest van God: liefde, vreugde, 
vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, geloofsvertrouwen, 
zachtmoedigheid, zelfbeheersing.  
Dat staat op één lijn met de Torah. 
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En zij die bij de Messias horen, hebben het al te menselijke, het bedorvene 
van de wereld,  gekruisigd met alle passies en begeerten. Als wij leven door 
de geest Gods, laten wij ook door de geest voortgaan. Laten wij toch geen 
ijdeltuiterige dametjes en heertjes zijn,  die elkaar opjagen en jaloers zijn op 
elkaar.'  
 

Zingen – Lied 321 (1,2 allen, 3,5 vrouwen, 4,6 mannen, 7 allen) 

 
2. A                              3. V 
Maar als een glimp van de zon, Stem die de stilte niet breekt, 
een groene twijg in de winter,  woord als een knecht in de wereld, 
dorstig en hard deze grond – naam zonder klank zonder macht, 
zo is het koninkrijk Gods.  vreemdeling zonder geslacht. 
 
4. M                           5. V 
Kinderen, armen van geest,  Blinden herkennen de hand, 
mensen gelouterd tot vrede,  dovemansoren verstaan Hem. 
horen de naam in hun hart,  Zalig de man die gelooft, 
dragen het woord in hun vlees. zalig de vrouw aan de bron. 
 
6. M                                7. A 
Niet in het graf van voorbij,  Hier in dit stervend bestaan 
niet in een tempel van dromen, wordt Hij voor ons geloofwaardig, 
hier in ons midden is Hij,  worden wij mensen van God, 
hier in de schaduw der hoop. liefde op leven en dood. 
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Overweging  
 
Zingen – lied 311   
 
 Melodie A (couplet 1,3,5,7,9) 

 
 Melodie B (couplet 2,4,6,8,10) 

 
 

3. melodie A    4. Melodie B 
En Hij heeft ook gegeven   En neem voluit de vrijheid,  
dat je Hem noemen mag:  één dag van feestelijkheid, 
maak dan jezelf niet groter   om opgewekt te vieren  
met Gods naam als je vlag.  dat God ons heeft bevrijd. 
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5. melodie A    6. Melodie B 
Hoor ook naar de verhalen  Geef ruimte aan je naaste,  
van wie zijn voorgegaan:  geschapen naar Gods beeld: 
want God, de God van gist'ren  want alle mensen heeft Hij  
is met ons doorgegaan.  zijn leven meegedeeld. 
 
7. melodie A    8. Melodie B 
Blijf met elkaar verbonden   Wil zó ruimhartig delen  
als mens, als man of vrouw: dat niemand stelen moet: 
zo is tot in de diepte   God liet ons samen wonen  
ook God zijn liefde trouw.  in ’t land van overvloed. 
 
9. melodie A+B   10. Melodie A+B 
En breek niet met je woorden  Gun dan elkaar het goede,  
een anders leven stuk:  zo is het ons gegund: 
want God sprak tot ons allen  je leven is pas leven  
het woord van ons geluk.  als je ook geven kunt. 

 
      De kinderen komen terug  
 
Dienst van gebeden en gaven 
Dankgebed - Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
Elke bede wordt beantwoord met “Heer ontferm U” 
 
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 en collecte. 

- De 1ste rondgang is bestemd voor de diaconie voor Het 
Rode Kruis.  Deze kan ook worden overgemaakt op NL04 
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 

 
Slotlied – lied 841: 1,2 
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2 geloof om veel te geven, 
te geven honderd-in, 
wij zullen leren leven 
van de verwondering: 
dit leven, deze aarde, 
de adem in en uit, 
het is van Gods genade 
en zijn lankmoedigheid. 

 
Zegen – afgesloten met gezongen AMEN. 
 
Orgelspel 
 
 
Na de dienst wordt u van harte uitgenodigd voor een kop koffie, 
thee of limonade 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan deze dienst werkten mee: 
 
Voorganger:   da. Gonny de Boer 
Ouderling van dienst:  JP Uit Oude Groeneveld 
Organist:   Hendrik Ritsema 
Lector:   Roelof Kroon 
Kindernevendienst:  Helma Overeem 
Techniek:   Rein Nijboer  
Koster:   Lina Mensinga 
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Diensten voor de komende twee weken: 
 
Zondag 25 september  – dienst om 10.00 uur in de kerk van Ten Boer 
Voorganger ds. H. Fortuin uit Delfzijl 
 
Zondag 2 oktober – dienst om 10.00 uur in de kerk van Ten Boer 
Voorganger ds. H. Baas 
 
Zondag 9 oktober – dienst om 10.00 uur in de kerk van Ten Boer 
Voorganger da. Gonny de Boer 
Dit is een agapé viering – alle informatie staat in de nieuwste 
Halverwege. 
 
 
Activiteiten in kerk/stee 
 
Pelgrimeren 
Ook in het nieuwe seizoen gaan we weer pelgrimeren.  
Zaterdag 1 oktober – vertrek om 9.00 uur H. Westerplein 
We gaan deze keer wandelen in en rond Zeerijp en Eenum. We 
bezoeken in beide dorpen de kerk. 
Neem iets te eten en/of te drinken mee. Opgave voor vrijdag 30 
september bij linamensinga@hotmail.com of 0643139402 
 
Meditatie 
Donderdag 6 oktober – aanvang 19.30 uur  in Kloosterkerk Ten Boer. 
Trek warme kleding aan.  
 
Concert 
Zondag 9 oktober – aanvang 16.30 uur in Kloosterkerk Ten Boer. 
Amor Cantandi o.l.v. Luuk Tuinstra verzorgd een middagconcert. 

 

 

mailto:linamensinga@hotmail.com
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Van de diaconie: 
De diaconie houdt zondag 25 september een actie voor 
de voedselbank. 
Zij willen graag groente en fruit voor de voedselbank 
inzamelen en houdt daarvoor een actie. Groente en fruit 
graag uiterlijk donderdag 22 september in leveren op de 
onderstaande adressen. 
Trix Pruim – Meeuwstraat 8 – Ten Boer 
Mailadres: Trix Pruim : trix.pruim@ziggo.nl 
Telefoon nr.: Trix pruim : 050-302 1327 
Of bij  
Lenie Havinga – Reigerhof 6 – Ten boer 
Mailadres: Lenie Havinga: lenie@havinga.com 
Telefoon nr.: Lenie Havinga: 06 - 331 676 51 
 


