
 
ORDE van DIENST voor ZONDAG 16 oktober 2022  

 
 
 

4de zondag van de herfst 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

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 
 
Begroeting door de kerkenraad. 
 
Stilte en aansteken van de kaarsen  
 
      Wij gaan staan 

 
Zingen – lied/ psalm 130 vers 1 en 2 
 

 
 
2. Zoudt Gij indachtig wezen 
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 al wat ene mens misdeed, 

 wie zou nog kunnen leven 

 in al zijn angst en leed? 

 Maar Gij wilt ons vergeven, 

 Gij scheldt de schulden kwijt, 

 opdat wij zouden vrezen 

 uw goedertierenheid. 

 
Bemoediging en Drempelgebed  
 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V:………. 
 
Zingen – lied/ psalm 130 vers 3 en 4 
 
3. Ik heb mijn hoop gevestigd  

op God de Heer die hoort. 

Mijn hart, hoezeer onrustig,  

wacht zijn verlossend woord. 

Nog meer dan in de nachten  

wachters het morgenlicht, 

blijf ik, o Heer, verwachten  

uw lichtend aangezicht. 

 

4. Gij al Gods bondgenoten, 

 zie naar zijn toekomst uit! 

 De Heer is vast besloten 

 tot goedertierenheid! 

 Hoor aan de goede tijding: 

 Hij geeft in zijn geduld 

 aan Israël bevrijding 

 van onrecht en van schuld.  
U mag gaan zitten 

Kyriëgebed 
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Zingen – lied 274 vers 3 
 
3. Wij zingen samen van uw gloria, 

dank voor het leven, dank U voor elkaar, 
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 
leg zo uw glimlach over ons bestaan 

 
Dienst van het woord 
 
Gebed van de zondag. 
 
Met de kinderen …………………………….. 
…………………………………………… De kinderen gaan naar de nevendienst 

 
Lezing – Genesis 32 vers 23-32 
 
Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok 
overstak op een doorwaadbare plaats, samen met zijn beide 
vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf zonen. Nadat hij 
hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn 
bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, 
helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de 
dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon 
winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte 
Jakobs heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei de 
ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik 
laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’ De ander vroeg: ‘Hoe 
luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij. Daarop zei hij: 
‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je 
hebt met God en mensen gestreden en je hebt 
gewonnen.’ Jakob vroeg: ‘Zeg me toch uw naam.’ Maar hij 
kreeg ten antwoord: ‘Waarom vraag je naar mijn naam?’ 
Toen zegende die ander hem daar. Jakob noemde die plaats 
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Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met God en 
toch is mijn leven gered.’ Zodra hij bij Penuel was 
overgestoken, ging de zon over hem op. Jakob liep mank. 
 
Zingen – lied 850  vers 1 - 5 
 

 
 

1 Wie was erbij toen Gij de zeeën, 
de chaos tot bedaren riep? 
Waar waren wij toen Gij het leven, 
het nijlpaard en de pijlstaart schiep? 

 
2 Wie zijn wij dat wij zouden weten 

de oorsprong van wat leven is, 
de tijd door U ons toegemeten, 
de toekomst, uw geheimenis? 

 
3 Hoe zouden wij U kunnen peilen? 

Ons meetsnoer is zo klein en broos. 
Verborgen blijven uw geheimen, 
uw schepping maakt ons sprakeloos. 

4 Geen mens bij machte uit te leggen 
wat in uw plan besloten ligt. 
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Wij hebben het van horen zeggen 
en dorsten naar uw onderricht. 

 
Lezing – Lucas 18 vers 1 - 8 
 
Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om 
altijd te bidden en niet op te geven: ‘Er was eens een 
rechter in een stad die voor God geen ontzag had en zich 
van de mensen niets aantrok. Er woonde ook een 
weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging 
met het verzoek: “Doe mij recht in het geschil met mijn 
tegenstander.” Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. 
Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook al heb ik voor God geen 
ontzag en trek ik me van de mensen niets aan, toch zal ik 
die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. 
Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me 
nog aan.’ Toen zei de Heer: ‘Luister naar wat deze 
rechter zegt, al minacht hij ook het recht. Zal God dan 
niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, die 
dag en nacht tot Hem roepen? Hij hoort hen immers 
geduldig aan. Ik zeg jullie dat Hij hun spoedig recht zal 
verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan 
geloof vinden op aarde?’ 
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Zingen – lied 902 vers 1, 5 en 6 
 

 
 

5. Wat er mij ook gebeure, 
in eeuwigheid zijt Gij, 
en wat ter wereld, Here, 
zou scheiden U en mij? 
Al tonen zich verbolgen 
de groten van de tijd, 
geen honger of vervolging, 
niets dat mij van U scheidt. 
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6. Mijn hart wil blij opspringen, 
het kan niet treurig zijn, 
ik lach en loop te zingen 
in louter zonneschijn. 
De zon die staat te stralen, 
o Jezus, dat zijt Gij. 
Ik dank U duizend malen, – 
wat zijt Gij goed voor mij! 

 
Overdenking 
 
Zingen – lied 760  vers 1 - 6  
 

 
 

2. Gij gaat in ’t donker voor ons uit 
en niemand stuit 
uw grote gang 
de eeuwen door, een wereld lang. 

 
3. Al dwalen we ook ten dode af 

tot over ’t graf, 
voorgoed zijt Gij 
ons met uw tederheid nabij. 
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4. Wij keren allen tot U weer, 
beminde Heer 
en grote God. 
Hoe liefelijk is dan ons lot. 

 
5. Als alles nieuw wordt voor ons oog, 

de hemel hoog, 
de aarde wijd 
glanzen van onvergankelijkheid. 

 
6. Als in het vorstelijke licht 

voor uw gezicht 
wij blinkend staan 
met witte waarheid aangedaan. 
 
     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 collectes. 

- De 1ste rondgang is bestemd voor de diaconie voor 
Noodhulp 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  

- 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 212 vers 3, 4 en 5 
 

3. Het is zijn zegen / dat wij ons bewegen, 
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,  
met lijf en leden wij hem dank toezingen. 
Zing Halleluja! 

 
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! 
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5. Blijf ons geleiden, / ga aan onze zijde! 
Al zal de hitte van de dag ons steken, 
wij zijn voor altijd van uw liefde zeker. 
Zing Halleluja 

 
Zegen – afgesloten met gezongen Amen 
 
Orgelspel 
 
Aan deze dienst werkten mee: 
 
Voorganger:      ds. K. Pieterman uit Niekerk 
Ouderling van dienst:   Janet Gerbrandy 
Organist:      Hendrik Ritsema 
Lector:       Erna Elzes 
Kindernevendienst:   
Techniek:      Erik Stam – Cor Westerholt 
Koster:      Lina Mensinga 
 
Diensten voor de komende twee weken: 
 
Zondag 23 oktober – dienst om 10.00 uur in de kerk van 
Ten Boer. Voorganger ds. M. Swart-Andela uit Leens 
 
Zondag 30 oktober – clusterdienst om 9.00 uur in de kerk 
van Ten Post. Voorganger da. W. Tinga-Bosma uit 
Groningen 
 
Activiteiten  
 
Eet mee in stee 
Woensdag 19 oktober – aanvang 18.00 uur in 
Kloosterstee. Opgave bij Willy Westerhof via 
willywesterhof@hotmail.com of via 0503022244 

mailto:willywesterhof@hotmail.com


12 

 

 
Middaggebed 
Vrijdag 21 oktober – aanvang 12.00 uur in koor van de 
Kloosterkerk Ten Boer 
 
Filmavond 
Woensdag 26 oktober – aanvang 19.30 uur in Trefpunt 
Thesinge. Op de rol staat HoneylandDoorlopend diaconaal 
project voor de “Voedselbank”. 
Vanuit de Diaconie starten we een doorlopende 
inzamelingsactie voor de voedselbank die enkele maanden 
zal gaan duren. 
Iedere zondag staat er een krat in de kerk waar we producten 
in verzamelen. Aan het eind van de maand worden deze naar 
de Voedselbank in Groningen gebracht. 
Per maand zullen er specifieke artikelen worden verzameld. 
We vragen u in de maand oktober rijst en pasta mee te nemen. 
We rekenen op uw medewerking. 
Voor de maand november kunt u houdbare groentes en 
chocolade letters inleveren 
De Diaconie. 
 
 
 


