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Dienst van de voorbereiding 

 

Orgelspel 

 

Welkom  

      

Stilte en aansteken van de kaarsen  

 
Allen gaan staan 

 

Cantors zingen lied 276 vers 1, 2 en 3 “Zomaar een dak” 

 

1. Zomaar een dak boven wat hoofden, 

Deur die naar stilte open staat. 

Muren van huid, ramen als ogen, 

Speurend naar hoop en dageraad. 

Huis dat een levend lichaam wordt 

Als wij er binnen gaan 

Om recht voor God te staan. 

 

2     3 

Woorden van ver, vallende sterren, Tafel van Een, brood om te weten  

vonken verleden hier gezaaid.  dat wij elkaar gegeven zijn.  

Namen voor Hem, dromen, signalen  Wonder van God, mensen in vrede,  

diep uit de wereld aangewaaid.  oud en vergeten nieuw geheim.  

Monden van aarde horen en zien,  Breken en delen, zijn wat niet kan, 

onthouden, spreken voort   doen wat ondenkbaar is,  

Gods vrij en lichtend woord.   dood en verrijzenis. 

 

Bemoediging en Drempelgebed  

 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer 

A: die hemel en aarde gemaakt heeft 

V: …………………… 

 
       Allen gaan zitten 
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Kyriëgebed  

 

Cantors zingen lied 150a vers 1, 3 en 4 “Geprezen zij God” 

 

1. Geprezen zij God! Gij engelen koor 

Dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 

Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 

Die allen daar boven tot dankzegging riep. 

 

3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 

 Nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 

 Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 

 De glorie doen klinken van hem die ons redt. 

 

4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 

 aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 

 Om zijn goede schepping, om hemels genot, 

 Zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

 

Dienst van het woord 

 

De groet: 

V: De Eeuwige zal bij U zijn 

A: De Eeuwige zal U bewaren 

 

Gebed van de zondag. 

 

Lezing – Daniel 1 vers 1-21 

 

In het derde regeringsjaar van Jojakim, de koning van Juda, trok 

Nebukadnessar, de koning van Babylonië, op naar Jeruzalem en 

belegerde de stad. De Heer leverde Jojakim, de koning van Juda, aan 

hem uit en gaf hem een deel van de voorwerpen van Gods tempel in 

handen. Hij nam ze mee naar Sinear, naar de tempel van zijn eigen god, 

en liet ze daar in de schatkamer zetten. De koning gaf het hoofd van 
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zijn eunuchen, Aspenaz, opdracht een aantal Israëlieten van koninklijke 

en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen. Het moesten 

jongemannen zonder lichamelijke gebreken zijn, aantrekkelijk om te 

zien, rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp verstand, en 

bovendien geschikt om aan het hof te dienen. Aspenaz moest hen 

onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning 

wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van 

zijn tafel. Na drie jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning 

treden. Onder hen waren enkele Judeeërs: Daniël, Chananja, Misaël en 

Azarja. Maar de hoofdeunuch gaf hun andere namen; Daniël noemde hij 

Beltesassar, Chananja Sadrach, Misaël Mesach en Azarja Abednego. 

Daniël was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden en 

hij vroeg de hoofdeunuch toestemming zich van de spijzen en de wijn van 

de tafel van de koning te onthouden. God zorgde ervoor dat de 

hoofdeunuch Daniël gunstig gezind was. Toch zei de hoofdeunuch tegen 

hem: ‘Ik ben bang voor mijn heer, de koning; hij heeft bepaald wat jullie 

zullen eten en drinken, en als hij vindt dat jullie er slechter uitzien dan 

jullie leeftijdsgenoten zal hij mij daarvoor verantwoordelijk stellen.’ 

Daarop richtte Daniël zich tot de kamerheer die de hoofdeunuch aan 

hem en aan Chananja, Misaël en Azarja had toegewezen: ‘Neem de proef 

op de som en laat uw dienaren tien dagen alleen groente eten en water 

drinken. Vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de jongemannen die 

de koninklijke spijzen eten, en beslis dan over uw dienaren op grond van 

wat u ziet.’ De kamerheer ging op het voorstel in en gaf hun tien dagen. 

Aan het eind van de tien dagen zagen zij er gezonder en beter doorvoed 

uit dan alle jongemannen die de koninklijke spijzen voorgezet hadden 

gekregen. Dus diende de kamerheer hun geen koninklijke spijzen en wijn 

meer op, maar gaf hij hun alleen nog groente. En God schonk de vier 

jongemannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften; 

bovendien was Daniël bij machte alle mogelijke visioenen en dromen uit 

te leggen. Toen de door de koning vastgestelde tijd verstreken was, 

leidde de hoofdeunuch alle jongemannen voor Nebukadnessar. De koning 

sprak met hen, en niemand kon zich met Daniël, Chananja, Misaël en 

Azarja meten. Zij traden in dienst van de koning. En over welke kwestie 
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van wijsheid of inzicht de koning hen ook raadpleegde, hij vond hen tien 

keer zo voortreffelijk als alle magiërs en bezweerders in heel zijn rijk. 

Daniël bleef aan het hof tot het eerste jaar van het koningschap van 

Cyrus. 

 

Cantors zingen lied 713 vers 1, 3, 4 en 5 

 

1     3 

Wij moeten Gode zingen   Al leeft uw volk verschoven 

Halleluja    Kyrieleison 

Om alle goede dingen   in ’t land van vuur en over, 

Halleluja    in ’t land van Babylon,    

Al zijn wij vreemdelingen  al is de hemel boven 

In schande en in scha  voor mensen doof en stom,  

Gij zendt uw zegeningen  nog moeten wij U loven 

Halleluja    met stem en fluit en trom. 

 

4     5 

De lier hing aan de lieren,  Wij moeten Gode zingen  

misericordia,    halleluja,  

God zal ons niet verdelgen,  de Heer van alle dingen  

aan God zij gloria.   die leeft in gloria,  

Zijn woord zal ons genezen,  met alle stervelingen,  

halleluja    niets komt zijn eer te na,  

zoals het was voor dezen  wij moeten Gode zingen  

In Galilea.    Halleluja. 

 

Overdenking 

 

Orgelspel 

 

Dienst van gebeden en gaven 

Dankgebed - Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

Elke bede wordt beantwoord met “Heer ontferm U” 
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Cantors zingen lied 1006 “Onze Vader” 

 

Onze Vader in de hemel, 

U staat zorgzaam om ons heen. 

Geef dat alle mensen weten: 

Zoals U is er maar één. 

Doe ons telkens weer geloven 

In een wereld zonder pijn, 

In uw rijk dat eens zal komen 

En dat soms te zien kan zijn. 

Help ons samen goed te leven 

En te doen wat U graag wilt. 

Geef ons elke dag te eten 

Tot de honger is gestild. 

En vergeef ons wat we fout doen,  

Net als wij niet blijven staan 

Bij de fouten van een ander, 

Maar weer samen verder gaan. 

Help ons om te zien wat goed is 

En wat slecht is, boos of naar. 

Geef dat wij het juiste kiezen, 

Dat we goed zijn voor elkaar. 

Onze Vader, wij geloven, 

Dat U onze wereld leidt. 

Met uw licht helpt U ons verder. 

Hier en nu en straks. Altijd. 

Amen, 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 
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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. 

 
- Collecte diaconie voor de hospice kan worden overgemaakt op NL04 RABO 0306 

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

- Collecte kerkrentmeesters kan worden over gemaakt op NL11 RABO 0306 3231 41 

t.n.v. Kloosterkerkgemeente Ten Boer-Woltersum-Sint Annen 

 

Cantors zingen lied 608 vers 1, 2 en 3 “De steppe zal Bloeien” 

 

1. De steppe zal bloeien 

De steppe zal lachen en juichen. 

De rotsen die staan 

Vanaf de dagen der schepping 

Staan vol water, maar dicht 

De rotsen gana open. 

Het water zal stromen 

Het water zal tintelen, stralen, 

Dorstigen komen en drinken, 

De steppe zal bloeien, 

De steppe zal lachen en juichen. 

 

2.     3. 

De ballingen keren    De dode zal leven. 

zij keren met blinkende schoven.  De dode zal horen: nu leven. 

Die gingen in rouw  Ten einde gegaan 

tot aan de einden der aarde en onder stenen bedolven 

één voor één, en voorgoed  dode, dode, sta op, 

die keren in stoeten.   het licht van de morgen. 

Als beken vol water   Een hand zal ons wenken 

als beken vol toesnellend water een stem zal ons roepen: Ik open 

schietend omlaag van de bergen. hemel en aarde en afgrond. 

Met lachen en juichen –  En wij zullen horen 

die zaaiden in tranen   en wij zullen opstaan 

die keren met lachen en juichen. en lachen en juichen en leven 
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Zegen – afgesloten met gezongen AMEN. 

 

Orgelspel 

 

 

 

Aan deze dienst werkten mee: 

 

Voorganger:   ds. H. Huizenga uit Bedum 

Ouderling van dienst:  Marina Keekstra 

Organist:   Hendrik Ritsema 

Lector:   Lenie Havinga 

Cantors:   Heleen Hartman en Erik Stam 

 

 

 

Diensten voor de komende twee weken: 

 

Zondag 27 september – bevestigingsdienst om 12.00 uur in de kerk van 

Ten Boer. Voorganger ds. Jan Wilts uit Noorddijk 

Vanaf 11.15 staat de koffie klaar. 

In deze dienst wordt afscheid genomen van vertrekkende ambtsdragers 

en nieuwe ambtsdragers bevestigd 

Er is kindernevendienst 

 

Zondag 4 oktober – dienst om 10.00 uur in de kerk van Ten Boer  

Voorganger ds. a v.d. Heide uit Groningen 

Er is kindernevendienst 

 

Activiteiten in kerk/stee 

 

Gespreksgroep 

Dinsdag 29 september – aanvang 20.00 uur in Stedum (zie boekje 

V&T) 

 


