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Viering aan tafel 
 
Welkom door de ouderling 
 
De kaarsen worden aangestoken en het licht wordt over 
de tafels verspreid 
      Wij gaan staan 

 
Zingen – lied “Vrede voor jou” (op melodie van lied 971) 
 
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: Gegroet jij, jij   (1 voorganger, 2 cantorij, 3 allen) 

 
 
Bemoediging en drempelgebed 
v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,  
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.   
v: God, wij komen tot U  
     met onze blijdschap en ons verdriet, 
A: WIJ KOMEN TOT U OP ZOEK NAAR GEBORGENHEID 
     EN RUIMTE OM TE LEVEN 
v: Wij komen tot U om te zoeken  
     naar de zin van ons bestaan.  
A: STA ONS BIJ MET UW GOEDHEID. AMEN 
 
     U mag gaan zitten 

 
Kyriëgebed (I cantorij – II allen) 
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Zingen – Gloria - lied 306 “Ere wie ere toekomt”  
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Lezing –  Jesaja 25 vers 6-9 
 
Het feestmaal op de Sion 
Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten 
voor alle volken een feestmaal aan: 
uitgelezen gerechten en belegen wijnen, 
een feestmaal rijk aan merg en vet, 
met pure, rijpe wijnen. 
Op deze berg vernietigt Hij de sluier 
waarmee alle volken omhuld zijn, 
het kleed dat alle volken bedekt. 
Voor altijd doet Hij de dood teniet. 
God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, 
de smaad van zijn volk neemt Hij van de aarde weg 
– de HEER heeft gesproken. 
Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God! 
Hij was onze hoop: Hij zou ons redden. 
Hij is de HEER, Hij was onze hoop. 
Juich en wees blij: Hij heeft ons gered!’ 
 
Zingen – lied 27 (vers 1, 3 cantorij. Vers 2, 4 allen) 
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2  Gezuiverd en belegen is de wijn, 
zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen;  
op deze berg zal 't feestlijk toeven zijn, 
hier leidt de Heer ons heen langs alle wegen. 

 
3  Op deze berg neemt Hij de sluier weg  

waar alle volkeren mee zijn omwonden;  
de duisternis zal worden afgelegd, 
geheimen opgeklaard, boeien ontbonden. 

 
4  Wij treden aan het ontoeganklijk licht,  

wij volkeren, wij heidenen, wij mensen;  
wij zien het leven-zelf in het gezicht,  
God haalt ons thuis van achter alle grenzen. 

 
 
Overweging  
 
 
Zingen – lied 636 uit Zangen van Zoeken en Zien 
  (vers 1, 3 cantorij. Vers 2, 4, 5 allen) 
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2. Maaltijd van liefde, hier zijn wij samen, 
eten van wat de aarde geeft, 
voelen de goedheid die hier leeft, 
lichaam en geest, zij komen op adem. 

 
3. Maaltijd van rust, vertel je verhalen, 

luister naar wat je wordt verteld, 
spreek van je vreugden, wat je kwelt, 
zo kunnen wij Gods liefde vertalen. 

 
4. Maaltijd van delen, laten we geven, 

aandacht en warmte aan elkaar, 
tijd en geduld, een stil gebaar, 
woorden waarmee je voort kunt in 't leven. 

 
5. Maaltijd van vrede, Gods Geest gaat komen. 

Op lichte voeten komt Zij aan, 
trekt met ons mee door ons bestaan 
van alledag, bezielt onze dromen. 
 

We delen de druiven die op tafel staan 
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We wensen elkaar vrede toe door elkaar toe te zingen 
- Lied 1014 (vers cantorij, vers 3 en 5 allen) 

 

 
 
3. Geef vrede door van hand tot hand, 

als brood om uit te delen; 
kijk ieder mens met warmte aan, 
zo kunnen breuken helen. 

 
5. Geef Christus door van hand tot hand, 

zijn liefde schenkt ons leven. 
Geef vrede door, geef haar een kans: 
een schat om uit te delen. 

 
Maaltijd 
 
We eten met elkaar van alles dat op tafel staat 
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Lied na de maaltijd – lied 225 

 
 
2.  Bidden wij de Geest om licht, 

om het innerlijk gezicht, 
dat wij het toch recht verstaan 
en Gods woorden nemen aan, 
dat wij nu en immermeer 
Christus prijzen, onze Heer. 
Amen. Hem zij dank en eer. 
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Dienst van gebeden en gaven 
Dankgebed - Voorbeden  
 
Acclamatie na elke bede – lied 368j 

 
stil gebed – Onze Vader 
 
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 en collecte. 

- De 1ste rondgang is bestemd voor de diaconie voor 
Noodhulp voor Pakistan. Deze kan ook worden 
overgemaakt op NL04 RABO 0306 3272 44 t.n.v. Diaconie 
Ten Boer-Woltersum-Sint Annen o.v.v. collectedoeleind. 
Of via de Givt-app  
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- 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  

 
 
Afscheid van de aftredende ambstdrager:  
Janny Alberts, Deta Buitenkamp, Henk Guikema,  
Helma Overeem, John Peter Uit Oude Groeneveld,  
Willy Westerhof. 
     Wij gaan staan 
 
Zingen – lied bij de zegen – lied 423 
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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  
 
Zegenbede 
V:  over onze harten, over onze huizen, 
A:  de zegen van God 
V:  in ons komen, in ons gaan 
A:  de vrede van God 
V:  in ons leven, in ons geloven 
A:  de liefde van God 
V:  aan ons beginnen, aan ons einde 
A:  de zachtmoedigheid van God om ons te ontvangen 

en thuis te brengen. Amen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aansluitend gaan we in gesprek over het beleidsplan 
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Aan deze dienst werkten mee: 
 
Voorganger:   da. Gonny de Boer 
Ouderling van dienst:  Janet Gerbrandy 
Pianist:   Roelof Kuik 
Lector:    Tineke Gelmers 
Met mede werking van de cantorij 
Techniek:   Jan Pruim en Rein Nijboer 
Koster:   Lina Mensinga 
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Diensten voor de komende twee weken: 
 
Zondag 16 oktober – dienst om 10.00 uur in de kerk van 
Ten Boer. Voorganger ds. K. Pieterman  
 
Zondag 23 oktober – dienst om 10.00 uur in de kerk van 
Ten Boer. Voorganger da. M. Swart- Andela uit Leens 
 
Zondag 30 oktober – clusterdienst om 9.30 uur in de kerk 
van Ten Post. Voorganger da. W. Tinga-Bosma uit 
Groningen. 
Er is dan geen dienst in Ten Boer 
 
Activiteiten  
 
Eet mee in Kloosterstee 
Op woensdag 19 oktober wordt er weer gekookt in 
Kloosterstee en kunt u mee komen eten om 18.00 uur. 
De kosten bedragen 6 euro per persoon.  
Graag opgeven van tevoren bij Willy Westerhof, 
telefoonnummer : 050-302 2244 of via de mail: 
willywesterhof@hotmail.com  
 
Middaggebed 
Vrijdag 21 oktober – aanvang 12.00 uur in het koor van 
de Kloosterkerk Ten Boer. Trek wel warme kleding aan 
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