
 
ORDE van DIENST voor ZONDAG 27 november 2022   

 
 

Eerste adventszondag 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

KLOOSTERKERKGEMEENTE 
TEN BOER – WOLTERSUM – SINT ANNEN 

 
Aanvang dienst 10.00 uur in de Kloosterkerk van Ten Boer  
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Dienst van de voorbereiding 
 
Orgelspel 
 
Begroeting van de kerkenraad 
 
Stilte en aansteken van de kaarsen  
 

      Wij gaan staan 

 
Zingen – psalm 25 vers 2 en 4 nieuwe berijming 
 
2 HEER, leer mij uw waarheid kennen 

en uw onderwijs verstaan. 
Laat mij aan uw wegen wennen, 
help mij in uw spoor te gaan – 
God, U bent het die mij redt. 
Hele dagen, hele nachten 
ben ik hoopvol in gebed: 
altijd blijf ik U verwachten. 
 

4 God is goed, Hij is rechtvaardig: 
zondaars leidt Hij in zijn spoor. 
Wie oprecht is en zachtaardig 
onderwijst Hij, gaat Hij voor. 
Wie op zijn verbond vertrouwt 
wil Hij rijkelijk belonen; 
wie zich aan zijn wetten houdt 
zal Hij trouw en liefde tonen. 
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Bemoediging en Drempelgebed  
 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V: ………. 
U mag gaan zitten 

 
Zingen – psalm 25 vers 3 en 6 nieuwe berijming 

      

3 HEER, denk niet aan mijn verleden; 
straf mij niet, maar spreek mij vrij. 
Laat mij delen in uw vrede; 
ga barmhartig om met mij. 
Heer, U kent vanaf mijn jeugd 
als mijn zonden en gebreken – 
denk toch niet aan wat niet deugt, 
maar laat uw genade spreken. 
 

6 Wat een wonder mag dit heten: 
God laat ieder die Hem dient 
zijn verbondsgeheimen weten. 
Hij beschouwt hem als een vriend. 
Op de HEER richt ik mijn blik; 
door zijn trouw laat ik mij leiden. 
Als ik vastraak in een strik, 
zal Hij mij opnieuw bevrijden. 

 
Kyriëgebed  
 
Zingen – lied 305 vers 1, 2 en 3 
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Dienst van het woord 
 
Gebed van de zondag. 
 
Met de kinderen …………………………….. 
 
De eerste adventskaars wordt aangestoken 
 
Een lichtje in je ogen, 
een lichtje in je hart. 
Wij zien het en geloven: 
God maakt een nieuwe start. 
 
Zingen – projectlied op melodie van lied 469 (refrein en couplet) 
 
Refrein: 
Ik zing van licht dat God ons geeft:  
het levenslicht voor al wat leeft.  
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?  
Wie geeft het aan de mensen door? 
 
Een buurvrouw in de koningsstad  
heeft moeite en verdriet gehad.  
Zij wordt de moeder van een zoon  
die voorbestemd is voor de troon. 

 
…………………….…… De kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Lezing – 2 Samuël 11 vers 1 en 14-27 
 
Zingen – lied 378 vers 1, 2 en 3 
 
Lezing – Mattheüs 21 vers 1-9 
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Zingen – lied 550 vers 1 en 2 
 
Overdenking 
 
Zingen – lied 451 ver 1-5  

    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. 
 
Mededelingen voor de gemeente en collecte. 

- De 1ste rondgang is bestemd voor de diaconie voor eigen 
gemeentewerk en de bloemnedienst. 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  

-  

 
 
Zingen – lied 442 vers 1, 2 en 3  
 
Zegen  
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
Aan deze dienst werkten mee: 
 
Voorganger:  ds. A Klomp  
kerkenraadslid:  Janet Gerbrandy 
Organist:  Roelof Kuik 
Lector:   Joke van Bruggen 
Kindernevendienst: Erik Bulthuis 
Techniek:  Rein Nijboer en Koos v.d. Goot 
Koster:  Lina Mensinga 
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Diensten voor de komende weken: 
 
Zondag 4 december –tweede adventsdienst om 10.00 
uur in de Kloosterkerk van Ten Boer. 
Voorganger da. Gonny de Boer. 
Afscheid en bevestiging ambtsdragers. 
Koffie na de dienst. 
 
Zondag 11 december – derde adventsdienst om 10.00 
uur in de kerk van Woltersum.  
Voorgangers – lectoren. 
Koffie na de dienst. 
 
Zondag 18 december – vierde adventsdienst om 10.00 
uur in de Kloosterkerk van Ten Boer. 
Voorganger da. W. Tinga-Bosma uit Groningen. 
 
Zaterdag 24 december – kerstavonddienst om 22.00 uur 
in de Kloosterkerk te Ten Boer. 
Voorganger da. Gonny de Boer. 
Met medewerking van Amor Cantandi o.l.v. Luuk Tuinder. 
 
Zondag 25 december – kerstochtend – gezinsdienst om 
10.00 uur in de kerk van Ten Boer. 
Voorganger da. Gonny de Boer. 
Koffie na de dienst. 
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Activiteiten  
 
Meditatie 
Donderdag 8 december – aanvang 19.30 uur in koor van 
de Kloosterkerk. Trek warme kleding aan. 
 
Middaggebed 
Vrijdag 16 december – aanvang 12.00 uur in koor van de 
Kloosterkerk. Trek warme kleding aan. 
 
Kerstconcert 
Zaterdag 17 december – aanvang 19.30 uur in de 
Kloosterkerk. Muziekvereniging Volharding uit Ten Boer 
en malletband Uno Animo uit Zuidwolde brengen u in 
kerstsferen met een gevarieerde programma.  
Toegang gratis, vrije gift bij de uitgang. 
 
Christmas Carols 
Zondag 18 december – aanvang 19.30 uur in de 
Kloosterkerk. Amor Cantandi o.l.v. Luuk Tuinder neemt u 
mee naar kerst met bekende en onbekende Carols. 
Toegang gratis, vrije gift bij de uitgang. 
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Liturgische schikking 
 
Tijdens Advent krijgt het jaarthema het accent van Gods 
nabijheid: Hij komt ons nabij en nodigt ons in zijn 
nabijheid “Aan Tafel”. Tegelijkertijd worden we 
meegenomen naar het “Levenslicht”. Dit is het thema 
van de kindernevendienst. In beide projecten staan vijf 
vrouwen centraal. De kindernevendienst beeldt dat uit 
door “standbeelden” en symbolen. De liturgische 
schikking nodigt steeds één vrouw uit aan tafel, door de 
bloemen worden deze vrouwen geëerd. En het symbool 
van de kindernevendienst komt hier ook “aan tafel”. 
 
 
Gaat u mee aan tafel? 
 
Gebroken identiteit 
Batseba, de vrouw van Uria 
 
De tafel wordt gedekt. Er staat een soepterrine met 
heide. Paarse heide is de kleur van rouw. Het gaat 
vandaag over Batseba die haar man verloor.  
Daarnaast zien we ook hoop gloren in de gele kleur van 
de kogelbloem en gouden kroon. Koning David nam 
Batseba tot zijn vrouw. 
 
 

Jong is zij 
Mooi in paarse rouw, 

Aan de Koninklijke tafel 
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