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Dienst van de voorbereiding 
 
Orgelspel 
 
Begroeting door de kerkenraad. 
 
Stilte en aansteken van de kaarsen  
 

      Wij gaan staan 

 
Zingen – lied 756 vers 1, 2, 4, 6, 7 en 8 
 

 
 
2. Waar blijft het overlang 

beloofde land van God, 
waar liefde en lofgezang 
verdrijven leed en dood? 

 
4. Zal ooit een dag bestaan 

dat oorlog, haat en nijd 
voorgoed zijn weggedaan, 
in deze wereldtijd? 
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6. Wij bidden, Heer, sta op 
en kom in heerlijkheid! 
Op U staat onze hoop 
die onze herder zijt! 
 

7. Uw schapen zijn in nood, 
uw naam wordt niets geacht... 
men breekt uw volk als brood, 
men heeft ons opgejaagd. 
 

8. De nacht is als een graf, 
ontij heerst in het rond. 
Kom van de hemel af, 
o Ster van Gods verbond! 

 
Bemoediging  
 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed – zingend lied 283 vers 1 - 5 
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2. En van overal gekomen, 
 Drinkend uit die ene bron, 
 Bidden wij om nieuwe dromen, 
 Richten wij ons naar de zon. 
 

3. Want wij mensen op de aarde 
 Raken van het duister moe, 
 Als uw hart ons niet bewaarde 
 Sliepen wij ten dode toe. 
 

4. Laat uw dauw van vrede dalen 
 In de voren van de tijd. 
 Vat ons samen in de stralen 
 Van uw goedertierenheid. 
 

5. Die ons naam voor naam wilt noemen, 
 Al uw liefde ons besteedt, 
 Zingend zullen wij u roemen 
 En dit huis zingt met ons mee. 

 
     U mag gaan zitten 

 
Kyriëgebed 
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Zingen – lied 657 vers 1 - 4 
 

 
 

2 Al is mijn stem gebroken,   
mijn adem zonder kracht,   
het lied op and’re lippen   
draagt mij dan door de nacht.  
Door ademnood bevangen   
of in verdriet verstild:   
het lied van Uw verlangen   
heeft mij aan ’t licht getild. 
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3 Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 

 
4 Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 

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

 
Lezing – Jeremia 14 vers 7 - 10 en 19 - 22 
 
‘HEER, al getuigen onze wandaden tegen ons, grijp toch in 
omwille van uw naam. Talloze malen waren wij U ontrouw, 
wij hebben tegen U gezondigd. Bron van hoop voor Israël, 
redder in tijden van nood, waarom bent U als een 
vreemdeling in dit land, als een reiziger die maar één nacht 
blijft? Waarom bent U als een radeloze man, als een soldaat 
die ons niet kan redden? U bent toch in ons midden, HEER, 
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wij behoren U toch toe? Laat ons niet in de steek.’ 
‘De HEER zegt over dit volk: Maar al te graag dwalen ze weg, 
ze sparen hun voeten niet. De HEER schept geen behagen 
meer in hen. Nu brengt Hij hun wandaden in rekening, nu 
bestraft Hij hun zonden.’ 
 
‘Hebt U Juda verworpen, hebt U van de Sion een afkeer 
gekregen? Waarom hebt U ons zo hard geslagen dat er geen 
genezing voor ons is? Wij hoopten op vrede, maar vrede 
bleef uit, wij verwachtten genezing, maar angst overviel ons. 
HEER, wij bekennen onze schuld, en de schuld van onze 
voorouders: wij hebben tegen U gezondigd. Maar verstoot 
ons toch niet, doe het niet, omwille van uw naam. Ontluister 
uw troon toch niet, denk aan uw verbond met ons, verbreek 
het niet. Brengen die nietige goden van andere volken soms 
regen, of schenkt de hemel buien uit zichzelf? U, de HEER, 
onze God, doet dat toch? Wij vestigen onze hoop op U, want 
U hebt alles gemaakt.’ 
 
Zingen – lied/psalm 84 vers 4 en 6 
 
4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 

Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 
tot zij Jeruzalem betreden, 
waar alle pelgrims binnengaan 
om voor Gods aangezicht te staan. 
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 
Verhoor mij, God van Israël, 
die alles leidt naar uw bestel. 
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6. Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 

 
Lezing – Lucas 18 vers 9 - 14 
 
Met het oog op degenen die zichzelf rechtvaardig vinden 
en anderen minachten, vertelde Hij de volgende 
gelijkenis. ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te 
bidden, de een was een farizeeër en de ander een 
tollenaar. De farizeeër stond daar rechtop en bad bij 
zichzelf: “God, ik dank U dat ik niet ben als de andere 
mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig 
zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast 
tweemaal per week en draag een tiende van al mijn 
inkomsten af.” De tollenaar echter bleef op een afstand 
staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te 
richten. In plaats daarvan sloeg hij zich berouwvol op de 
borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.” Ik zeg 
jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in 
de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf 
verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf 
vernedert zal worden verhoogd.’ 
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Zingen – lied 916  vers 1 - 3 
 

 
 
2. Eens komen alle paden 

van lot en schuld, van dood, 
bijeen in zijn genade, 
voorbij aan alle nood. 

 
3. Door God zijn wij omgeven 

zoals wij hier bestaan. 
In Hem zullen wij leven 
en tot zijn feest ingaan. 

 
Overdenking 
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Zingen – lied 1001 vers  1 - 3 
 

 
 
2. Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 

dat lachen zullen zij die wenen, 
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 
dat dorst en honger zijn verdwenen – 
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 
die geen vader was, zal vader zijn; 
mensen zullen andere mensen zijn, 
de bierkaai wordt een stad van vrede. 
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3. Wie denken durft, dat deze droom het houdt, 
een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 
al komt de onderste steen boven: 
die zal kreunen onder zorgen, 
die zal vechten in ’t verborgen, 
die zal waken tot de morgen dauwt – 
die zal zijn ogen niet geloven. 

 
     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  

 
 
Zingen – lied 418 vers 2, 3 en 4 
 

2 Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 

 
3 Vrede, vrede laat 

Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
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zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 

 
4 God, schenk ons de kracht 

dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
 
Zegen – afgesloten met gezongen Amen 
 
Orgelspel 
 
Aan deze dienst werkten mee: 
 
Voorganger:      da. M. Swart-Andela uit Leens 
Ouderling van dienst:   Ben Bosch 
Organist:      Jan Faber 
Lector:       Ria Ziengs 
Kindernevendienst:   
Techniek:      Rein Nijboer en Koos v.d. Goot 
Koster:      Lina Mensinga 
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Diensten voor de komende twee weken: 
 
Zondag 30 oktober – clusterdienst om 9.00 uur in de kerk van 
Ten Post. Voorganger da. W. Tinga-Bosma uit Groningen. 
Er is dan geen dienst in Ten Boer. 
 
Zondag 6 november – dienst om 10.00 uur in de kerk van 
Ten Boer. Voorganger ds. J. van Es 
 
Activiteiten  
 
Filmavond 
Woensdag 26 oktober – aanvang 19.30 uur in Trefpunt 
Thesinge. Op de rol staat Honeyland. 
 
Brei en haakproject 
Donderdag 27 oktober – aanvang 19.30 uur in Kloosterstee, 
start het brei/haak project. We willen met elkaar ervoor 
zorgen dat onze naasten deze winter niet in de kou komen 
te zitten. Samen gaan we dekens, mutsen en sjaals maken. 
Graag zelf haak en/of breinaalden meenemen en indien 
mogelijk resten wol. De koffie en thee staat om half 8 klaar 
in Kloosterstee. U bent van harte uitgenodigd. 
 
Pelgrimeren 
Zaterdag 5 november – vertrek om 9.00 uur vanaf H. 
Westerplein. We lopen rond het natuurgebied bij Kolham en 
bezoeken daar de kerk. Opgave bij Lina Mensinga 
linamensinga@hotmail.com of via 0643139402

mailto:linamensinga@hotmail.com
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Doorlopend 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. 
 
 
 


