
 

ORDE van DIENST voor ZONDAG 6 september 2020  
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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 

 

Welkom  

      

Stilte en aansteken van de kaarsen  

 
Allen gaan staan 

 

Cantors zingen lied 139 vers 1 en 3 U mag mee neuriën  

 

 
 

3 Waar zou ik vluchten voor uw Geest? 

Gij sluit mij in, ik ben bevreesd. 

Gij legt uw hand op mij, Gij zijt 

zo dichtbij met uw majesteit, 

zo ver en zo met mij verbonden: 

hoe kan ik uw geheim doorgronden? 
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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: …………………… 
       Allen gaan zitten 

 

Cantors zingen lied 139 vers 11  U mag mee neuriën 

 

11. Gedachten ongeëvenaard  

hebt Gij, o God, geopenbaard 

in al de werken van uw hand 

gedachten talloos als het zand. 

Als ik ontwaak, Gij blijft mij leiden, 

ik vind U altijd aan mijn zijde. 

 

Kyriëgebed  

 

Cantors zingen lied 302 vers 1  U mag mee neuriën 
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Dienst van het woord 

 

De groet: 

V: De Eeuwige zal bij U zijn 

A: De Eeuwige zal U bewaren 

Gebed van de zondag. 

 

Lezing – Ezechiël 33 vers 7-11 

 

Cantors zingen lied 119 vers 62  U mag mee neuriën 

 

62.  Zevenmaal daags zeg ik uw goedheid dank, 

 Rechtvaardig is uw wet en mij ten zegen. 

 Dit geeft mijn loflied innigheid en klank. 

 Zij die uw wet beminnen, gaan uw wegen. 

 Zij wandelen voort in vrede, vrij en frank, 

 geen struikelblok, geen onheil houdt hen teg 

 

Lezing – Mattheüs 18 vers 15-20 

 

Cantors zingen lied 782 vers 1, 2 en 3 U mag mee neuriën 
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2 De mensen willen macht en eer en voeren strijd 

en vroeg of laat ontdekken zij: ’t is ijdelheid; 

maar ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk, 

die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk; 

die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk. 

 

3 Laat onbezorgd de kinderen tot Jezus gaan 

en sluit u, grote mensen, dankbaar bij hen aan; 

want ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk, 

die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk; 

die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk. 

 

Overdenking 

 

Cantors zingen lied 800 vers 1 en 2 U mag mee neuriën 

 

 



6 

 

2. Een diepe nacht zou mij omvangen 

waarna geen blijde morgen daagt. 

Ik werd verteerd door wild verlangen, 

door ’s levens maalstroom weggevaagd. 

Ik zou alleen zijn, van het heden 

en van de toekomst ongewis. 

Wie kan er aarden hier beneden 

als er geen open hemel is? 

 

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. 

Er mag nog niet gecollecteerd worden. 
In de maand september collecteren we voor de Hospice in Appingedam en Groningen. 

Als sterven dichterbij komt en het thuis niet meer kan: Stichting De Schutse en 

Gasthuis Groningen leveren al jaren een waardevolle bijdrage aan vrijwillige palliatieve 

terminale zorg in Noordoost-Groningen. Dat doen we met veel toewijding in onze 

hospice en in de thuissituatie. In het hospice bent u nooit alleen. Vrijwilligers en 

beroepskrachten werken nauw samen. Wat de mensen van het hospice verbindt is 

aandacht, toewijding en respect. De vrijwilligers zijn zorgvuldig geselecteerd en 

hebben een goede opleiding gehad. De verpleegkundigen zijn ervaren in palliatieve 

verpleegkundige zorg. En doen dit werk met veel liefde. Steun ons met uw gift. 
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- Collecte diaconie voor de Hospice kan worden overgemaakt op NL04 RABO 0306 

3272 44 t.n.v. Diaconie Ten Boer-Woltersum-Sint Annen 

- Collecte voor algemeen kerkelijk werk van de kerkrentmeesters kan worden over 

gemaakt op NL11 RABO 0306 3231 41 t.n.v. Kloosterkerkgemeente Ten Boer-

Woltersum-Sint Annen 

-  

Cantors zingen lied 974 vers 1, 2, 3, 4 en 5 U mag mee neuriën 

 

 
 

 

2.     3 

Wij zijn aaneengevoegd,  Elkaar bidden wij toe: 

bedacht met uw genade.  Volhard in het geloven 

Op liefde hebt Gij ons  verlies uw vreugde niet 

gebouwd, bedeeld met gaven. En kom uw pijn te boven. 

En wat wij zijn draagt bij  Laat lichten uw gezicht 

tot welzijn van elkaar  over de duisternis 

In onze eenheid wordt  waarin de ander in 

uw liefde openbaar.   Gemis gevangen is. 



8 

 

 

4.     5 

Zeg toch het goede aan,  God, laat geen mensenkind 

ook wie u kwaad toewensen.  Uit uw ontferming vallen. 

De zon gaat op in uw   Weer met uw ruime hart 

nabijheid bij de mensen.  Het kwade van ons allen. 

Hun vreugden en verdriet  Gij zijt te goeder trouw 

zullen u niet ontgaan;   geweest van het begin. 

in uw omarming heeft  Vasthoudend blijft Gij tot 

eenzaamheid afgedaan.  Uw liefde overwint. 

 

Zegen – afgesloten met gezongen AMEN. 

 

Orgelspel 

 

Aan deze dienst werkten mee: 

Voorganger:   ds. K. Pieterman uit Niekerk 

Ouderling van dienst:  Janny Alberts 

Organist:   Jan Faber 

Lector:   Tineke Gelmers 

Cantors:   Louise van Faassen, Ben en Tineke  

Gelmers, Piet Keekstra, Dineke Klasens,  

Wlly Westerhof en Ina van Zanten. 

 

Diensten voor de komende twee weken: 

 

Zondag 13 september – startdienst om 10.00 uur in de Kloosterkerk 

van Ten Boer met livestream verbinding naar Stedum (zie Halverwege) 

Mw. Lidy Luinstra en diverse gemeente leden. Koffie na de dienst buiten. 

 

Zondag 20 september – dienst om 10.00 uur in de Kloosterkerk te Ten 

Boer. Voorganger ds. mw. H. Huizinga uit Bedum. 

 

Activiteiten in kerk/stee 

 

Middag gebed 
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Vrijdag 18 september – aanvang 12.00 uur in koor van de Kloosterkerk 


