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In deze dienst nemen we afscheid van: 

Johanna Bosch (ouderling) 

Lisette van der Goot (ouderling) 

Marina Keekstra (ouderling) 

Wilma Naaijer (scriba-ouderling) 

Annie Oostland (diaken) 

 

In deze dienst worden als ambtsdragers bevestigd: 

Betty Buruma-Bos (diaken) 

Janet Gerbrandy-Kuipers (scriba-ouderling) 

Dineke Klasens (ouderling) 

Lammechien Nijboer-Zomerman (ouderling) 

Helma Overeem (ouderling) 

 

 

 

 
1979 Chris Verbeek en Harm van Weerden (Forma Aktua) ingang Martiniziekenhuis 
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Dienst van de voorbereiding 

 

Orgelspel 

 

Welkom  

      

Stilte en aansteken van de kaarsen  

 

Woord bij de opening 

………………………….. 
Allen gaan staan 

 

Bemoediging en Drempelgebed  

 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer 

A: die hemel en aarde gemaakt heeft 

V: die trouw houdt tot in eeuwigheid 

A: en niet laat varen het werk van zijn handen 

V: Genade van God en vrede met u allen 

A: Amen 

 

Cantors (C) zingen lied 326 vers 1, 3 en 6 “Van ver, van oudsher…” 

Gemeente spreekt vers 2 (links), 4 (rechts) en 5 (Allen)  
We draaien naar elkaar toe 

 

C 1.  Van ver, van oudsher aangereikt, 

        een woord dat toch niet van ons wijkt, 

 nabij en nieuw ons aangedaan, 

 weer vlees geworden, opgestaan. 

 

L 2. Dit woord komt tot ons op de wind. 

Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt 

gehoor bij mensen, onderdak. 

Dit woord, dat God van oudsher sprak. 
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C 3. Dit woord blijft leven in een lied. 

Waar mensen zingen sterft het niet, 

als adem die de harten voedt, 

als lente die ons bloeien doet. 

 

R 4. Dit lied dat onze nacht verstoort 

wordt keer op keer als nieuw gehoord. 

Het breekt zich baan in morgenlicht, 

een nieuwe dag, een vergezicht. 

 

A 5. Van ver, van oudsher aangezegd, 

een naam, opnieuw op ons gelegd, 

een woord, dat onze monden vult, 

een lied, dat Gods gelaat onthult. 

 

C 6. O woord, zolang ons toegedaan, 

zet ons opnieuw tot zingen aan: 

gezegend, hier en overal 

die is, die was, die komen zal! 
        

       Allen gaan zitten 

 

Psalmgebed psalm 131 

 

Een bedevaartslied. Van David 

 

Here, mijn hart is niet hovaardig, 

mijn ogen zijn niet trots; 

ik wandel niet in grootse dingen, 

noch in dingen die te wonderbaar voor mij zijn. 

Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht 

als een gespeend kind bij zijn moeder; 

als een gespeend kind is mijn ziel in mij. 

 

Israël hope op de Here 

van nu aan en voor immer. 
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Cantors zingen lied 195 Klein Gloria 

 
 

 

Lezing – Mattheüs 9 vers 35-38 

 

Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht 

in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het 

koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de 

mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er 

uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei 

tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig 

arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil 

sturen om de oogst binnen te halen.’ 

 

Cantors zingen lied 391 vers 1, 2 en 4 “Hij ging van stad tot stad”  

gemeente spreekt refrein 

 

C 1. Hij ging van stad tot stad, Hij sprak: 

    ‘Tot u ben ik gezonden.’ 

 Voor zieken en gewonden 

 had Hij een woord, een onderdak. 

A refrein:  Alles heeft Hij welgedaan 

  Tot wie zou Hij anders gaan 
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C 2. Hij gaf aan blinden het gezicht, 

de nacht heeft Hij verdreven, 

gaf doden weer het leven – 

waar Hij voorbijging werd het licht. 

A refrein:  Alles heeft Hij welgedaan 

  Tot wie zou Hij anders gaan 

 

C 4. En alwie Jezus’ naam belijdt 

zal wonderen verrichten 

en als een lamp verlichten 

de lange gang van onze tijd. 

A refrein:  Alles heeft Hij welgedaan 

  Tot wie zou Hij anders gaan 

 

Overdenking 

 

 

Orgelspel 

 

 

Afscheid ambtsdragers 

 

Bevestiging ambtsdragers 

 

 

Cantors zingen lied 362 vers 1 en 2 

 

1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, 

een tocht door de woestijn, een weg ten leven, 

een spoor van licht dat als een handschrift staat 

tegen de zwartste hemel aangeschreven: 

Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,  

Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven.’ 
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2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 

die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 

die ons uit angst en doem heeft weggetild 

en ons tot hier op handen heeft gedragen; 

Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 

vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 

 

Gebed 

 

Heer, onze God, U loven wij, 

gekomen is Hij, uw mens, 

om te dienen, niet te heersen, te dienen. 

Hem houden we voor ogen 

als we onze weg gaan. 

 

En wij, in zijn spoor 

zullen van elkaar gediend zijn. 

Schenk hen, die vanaf hier 

ons daarin voorgaan 

het vuur van uw Geest, 

de ruimte van uw geduld 

en de overvolle maat 

van uw trouw. 

 

Dat wij - dat zij hoog mogen opgeven van uw toekomst, 

en nooit gering zullen denken van uw kinderen, uw schepping 

in hun hart bewaart 

wat in het verborgene wordt toevertrouwd 

en openlijk van uw heil getuigt 

tegen alles in wat het leven van mens en wereld schaadt. 

 

Zo bidden wij U 

omwille van Hem die komt, 

vol van uw liefde voor de wereld, 

nu en alle dagen, Amen. 
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Vragen 

* vraag [te bevestigen ambtsdragers gaan staan] 

Belooft u als ouderling of als diaken het aan u toe te vertrouwen 

dienstwerk te verrichten naar de gaven u gegeven en met de inzet 

van uw krachten; en belooft u -bemoedigd door de liefde en de 

trouw van onze Heer- uw ambt waardig en trouw te bedienen met 

liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw 

weg brengt en belooft u voorgoed geheim te houden wat 

vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen? 

* antwoord: Ja, van harte. 

 

Bevestiging 

V: God, onze hemelse Vader, die u geroepen heeft tot deze 

heilige dienst en in wiens naam wij u thans in het ambt van 

ouderling of diaken bevestigen, verlichte u door zijn Geest, en 

sterke u door zijn hand, Hij zegene u in de bediening van uw ambt, 

zodat u getrouw en vruchtbaar mag wandelen tot eer van zijn 

Naam en tot verbreiding van het Rijk van zijn Zoon, Jezus 

Christus. Amen. 

 

* vraag aan de gemeente [gemeente gaat staan] 

wij allemaal samen, thuis en hier in de kerk, verbonden als 

gemeente van Christus: nu …………….. tot ouderling en diaken zijn 

bevestigd: 

belooft u hen te aanvaarden, 

hen te omringen met uw meeleven, 

hen te dragen in uw gebeden en 

met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer? 

wat is daarop uw antwoord? 

* antwoord: Ja, van harte 
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Cantors zingen lied 362 vers 3 

 

3. Van U is deze wereld, deze tijd. 

Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 

Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 

uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 

Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt – 

dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 

 

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. 
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 kerkrentmeesters kan worden over gemaakt op NL11 RABO 0306 3231 41 

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

 

Cantors zingen lied 416 vers 1, 3 en 4 “Ga met God….” 

 

Allen spreken: “Ga met God en hij zal met je zijn” 

 

C 1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

C 3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

C 4  Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Allen spreken: “Ga met God en hij zal met je zijn” 

 

Zegen – afgesloten met gezongen AMEN. 

 

Orgelspel 

 

 

Na de dienst kunt u op gepaste afstand en zonder handdruk de nieuwe 

ambtsdragers feliciteren. 
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Aan deze dienst werkten mee: 

 

Voorganger:   ds. Jan Wilts uit Noorddijk 

Ouderling van dienst:  Erik Stam 

Organist:   Marten van Esch 

Lector:   Joke van Bruggen 

Koster:   Lina Mensinga 

Cantors:   Lenie Havinga, Wilma Naaijer,  

Trix Pruim, Erik Stam,  

Frank van Steenwijk 

 

 

 

Diensten voor de komende twee weken: 

 

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 

 

Zondag 11 oktober – dienst om 10.00 uur in de kerk van Woltersum. 

Voorganger mw. M. Swart-Andela uit Leens 

Er is kindernevendienst 

 

Activiteiten in kerk/stee 

 

Gespreksgroep 

Dinsdag 29 september – aanvang 20.00 uur in Stedum – Deze avond 

zal in teken staan “wat gaan we dit seizoen bespreken”  

zie informatieflyers V&T 
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BERICHTEN 

 

* Cosmas en Damiaan – tweelingbroers uit Syrië, onbaatzuchtige artsen, 

als martelaren voor Christus gestorven rond 300 en als heiligen vereerd 

in de middeleeuwen. In tijden van nood gaf hun voorbeeld hoop. Hun 

gedenkdag valt op de laatste dag van deze week: zaterdag 26 

september. (In de Orthodoxe kerk op 27 september) 

 

 

 

 
Einde 15de eeuw – gewelf Martinikerk 

 


