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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 325 vers 1 “Dat woord, waarin ons richting….” 

 

1. Dat woord, waarin ons richting werd gegeven, 

Dat onze gang bepaald heeft bij het leven 

Dat in ons zwijgt en waakt en weet, 

De wereld trouw in lief en leed, 

Dat ons de dood doet tegengaan: 

Dat was bij God, van meet af aan. 

 

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 325 vers 2 en 3 

 

2. Alleen was God in stilte ongebroken, 

volmaakt zichzelf, onnoembaar, onweersproken. 

Toen heeft Hij in zijn hart gehoord 

de klank en aandrift van dat woord. 

Nog voor Hij enig mens gewon, 

nog voor het opgaan van de zon. 
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3. Dat woord stond Hem met raad en daad terzijde, 

toen Hij het licht, de zee, de aarde spreidde. 

Het werd zijn liefste gezellin, 

het spreekt Hem moed en liefde in, 

opdat niet ooit zijn hart bezwijkt, 

zijn naam van deze wereld wijkt. 

 

Kyriëgebed  

 

Cantors zingen lied 980 vers 1, 2, 3, 4 en 5 “Van alle welgeschapen” 

 

1. 

Van alle welgeschapen dingen 

Willen wij nu vrolijk zingen, 

Wel het meest van deze vier: 

Aarde, water, wind en vuur. 

 

2.      3. 

Op aarde mogen mensen wonen  Het water en de malse regen 

tussen hout en groen van bomen,  geeft de aarde heel veel zegen 

waar de wijde akkers zijn,   en de boten op de zee 

bij het brood en bij de wijn.   dragen al haar vruchten mee. 

 

4.      5. 

De vlugge wind kan niemand vangen,  En daarom gaf Hij nog op aarde 

maar de lucht is vol gezangen,  om de warmte te bewaren 

in de wind daar is het feest,   vuur dat in de oven brandt, 

God is goed voor ons geweest. liefde van de overkant. 

 

Dienst van het woord 

 

Gebed van de zondag. 

 

Lezing – Psalm 96 
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Cantors zingen lied 657 vers 1 en 2 “Zolang wij ademhalen…” 

 

1     2 

Zolang wij ademhalen   Al is mijn stem gebroken,  

schept Gij in ons de kracht  mijn adem zonder kracht,  

om zingend te vertalen  het lied op and’re lippen  

waartoe wij zijn gedacht:   draagt mij dan door de nacht.  

elkaar zijn wij gegeven   Door ademnood bevangen 

tot kleur en samenklank.   of in verdriet verstild:   

De lofzang om het leven   het lied van Uw verlangen  

geeft stem aan onze dank.  heeft mij aan ’t licht getild. 

  

Lezing – Mattheüs 22 vers 34-40 

 

Cantors zingen lied 791 vers 1, 2, 3 en 4 “Liefde eenmaal….” 

 

1     2 

Liefde, eenmaal uitgesproken  Liefde, die ons hebt geschapen, 

Als uw woord van het begin   Vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 

,Liefde, wil ons overkomen   Alles overwinnend wapen, 

Als geheim en zegening.   Laatste woord dat vrede maakt. 

 

3     4 

Liefde luidt de naam der namen Liefde waagt zichzelf te geven, 

Waarmee Gij U kennen laat.   Ademt op van goede trouw, 

Liefde vraagt om ja en amen,  Liefde houdt ons in het leven, 

Ziel en zinnen metterdaad.  Daarop hebt Gij ons gebouwd. 

 

Overdenking 

 

Cantors zingen lied 833 3x  

 

Neem mij aan zoals ik ben, 

Wek in mij wie ik zal zijn, 

Druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 
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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 oktober collecteren we voor Unicef. 

Op 20 november 1989 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties (VN) het Verdrag 

voor de Rechten van het Kind aangenomen. Sindsdien heeft UNICEF er in opdracht van 

de VN een taak bij: controleren of landen de kinderrechten ook echt verwezenlijken. 

Samen met anderen willen wij ieder kind de kans geven om kind te kunnen zijn.  

Ieder kind moet gezond kunnen opgroeien, zich kunnen ontwikkelen en het beste uit  

het leven kunnen halen. Het maakt voor ons niet uit waar ze wonen, waarin ze geloven  

en wat hun afkomst is. Wij zijn er, onvoorwaardelijk, voor ieder kind.  Steun met uw gift 

- Collecte diaconie voor Unicef 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 
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Cantors zingen lied 425 

 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 

Van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

In Christus verbonden, tezamen gezonden 

Op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

Door liefde gedreven, om wie met ons leven 

Uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 

Zegen – afgesloten met gezongen AMEN. 

 

Orgelspel 

 

Aan deze dienst werkten mee: 

 

Voorganger:   ds. J. Koopmans uit Goningen  

Ouderling van dienst:  Janny Alberts 

Organist:   Piet Groenendijk 

Lector:   Piet Keekstra 

Cantors:   Janet Gerbrandy en Wilma Naaijer 

 

 

Zondag 25 oktober – dienst om 10.00 uur in de Kloosterkerk van Ten 

Boer. Voorganger ds. J. van Slooten uit Zuidlaren 

 

Zondag 1 november – dienst om 10.00 uur in de Kloosterkerk van Ten 

Boer. Voorganger mw. M. Swart-Andela uit Leens 

 

Activiteiten in kerk/stee 

 

Film 

Woensdag 21 oktober – aanvang 19.30 uur in Trefpunt Thesinge. Op de 

rol staat de film “Roma” 


