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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 25 vers 4 

 

4. God is goed, Hij is waarachtig 

en gaat zijn getrouwen voor,  

brengt, aan zijn verbond gedachtig,  

zondaars in het rechte spoor.  

Hij zal leiden ’t zacht gemoed  

in het effen recht des Heren:  

wie Hem ned’rig valt te voet,  

zal van Hem zijn wegen leren. 

 

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: ………….  

 
       Allen gaan zitten 
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Cantors zingen lied 25 vers 5 

 

5. Louter goedheid zijn Gods wegen 

 en zijn paden zijn vertrouwd  

voor wie, tot zijn heil genegen, 

 zijn geboden onderhoudt. 

 Wil mij, uwe naam ter eer, 

 al wat ik misdeed vergeven. 

 ik heb tegen U, o Heer. 

 zwaar en menigmaal misdreven.  

 

Kyriëgebed  

 

Cantors zingen lied 305 vers 1, 2 en 3 

 

1. Het water van de grote vloed 

en van de zee zo rood als bloed, 

dat is de aardse moederschoot, 

dat is de diepte van de dood. 

 

2. Want al het water wast niet af, 

dat wij verzinken in dit graf, 

tenzij de duif die nederdaalt 

ons uit de hoge vrede haalt. 

 

3. Tot ondergang zijn wij gedoemd, 

als God ons niet bij name noemt, 

maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan 

door ’t water van de doodsjordaan. 

 

Dienst van het woord 

 

Gebed van de zondag. 

 

Lezing – Psalm 84 vers 1-13 
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Cantors zingen lied 84 vers 1, 2 en 3 

 

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

het huis waar Gij uw naam en eer 

hebt laten wonen bij de mensen. 

Hoe brand ik van verlangen om 

te komen in uw heiligdom. 

Wat zou mijn hart nog liever wensen 

dan dat het juichend U ontmoet 

die leven zijt en leven doet. 

 

2. Het heil dat uw altaar omgeeft 

beschermt en koestert al wat leeft. 

De mus, de zwaluw vindt een woning. 

Haar jongen zijn in veiligheid. 

Mij is een schuilplaats toebereid 

in het paleis van U, mijn koning. 

Heil hen die toeven aan uw hof 

en steeds zich wijden aan uw lof. 

 

3. Welzalig die uit uw kracht leeft, 

die naar uw tempel zich begeeft, 

zijn hart wijst hem de rechte wegen. 

Zij trekken op van overal 

en, gaat het door het dorre dal, 

dan valt op hen een milde regen. 

Ja, in het hart van de woestijn 

ontspringt een heldere fontein. 

 

Overdenking 

 

Orgelspel  
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Cantors zingen lied 84 vers 4, 5 en 6 

 

4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 

Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 

tot zij Jeruzalem betreden, 

waar alle pelgrims binnengaan 

om voor Gods aangezicht te staan. 

Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 

Verhoor mij, God van Israël, 

die alles leidt naar uw bestel. 

 

5. O Here, ons schild van omhoog, 

zie neder met een gunstig oog 

op uw gezalfde in uw tempel. 

Eén dag in uw paleis is meer  

dan duizend elders. Ik verkeer 

veel liever nederig aan uw drempel 

dan dat ik aanzit, hooggeacht 

waar men den Here God veracht. 

 

6. Want God onze Heer die ons mild 

bestraalt als zon, beschermt als schild, 

zal in genade ons verhogen. 

Zijn hand onthoudt het goede niet 

aan wie oprecht Hem hulde biedt 

en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 

Heer, die het al in handen houdt, 

welzalig die op U vertrouwt. 

 

Dienst van gebeden en gaven 

Dankgebed - Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

Elke bede wordt beantwoord met “Heer ontferm U” 
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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 

 

Cantors zingen lied 864 vers 1, 4 en 5 

 

1     4 

Laat ons de Heer lofzingen,   Daarom dan niet versagen, 

juich, al wie bij hem hoort!   maar moedig verder gaan! 

Hij zal met trouw omringen   de Heer doet redding dagen, 

wie steunen op zijn woord.   Hij trok uw lot zich aan. 

Al moet ge hier ook dragen   Wie lijdt, God zal het merken, 

veel duisternis en dood,   ’t is alles Hem bekend; 

gij hoeft niet te versagen,   Hij zal zijn kind’ren sterken 

Hij redt uit alle nood.   met woord en sacrament. 
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5. Daarom lof zij de Here, 

in wie ons heil bestaat, 

Hem die ons toe wou keren 

zijn liefelijk gelaat. 

Hij moge ons behoeden, 

elkander toegewijd, 

en schenke ons al ’t goede 

nu en in eeuwigheid. 

 

Zegen – afgesloten met gezongen AMEN. 

 

Orgelspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan deze dienst werkten mee: 

 

Voorganger:   ds. J van Slooten uit Zuidlaren 

Ouderling van dienst:  Helma Overeem 

Organist:   Roelof Kuik 

Lector:   John Huisinga 

Cantors:   Betsy Edeler, Erna Elzes,  

    Dineke Klasens, Cor Westerholt 
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Diensten voor de komende twee weken: 

 

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

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

 

Zondag 8 november – oogstdienst om 10.00 uur in de Kloosterkerk van 

Ten Boer. Voorgangers – lectoren. 

 

Activiteiten in kerk/stee 

 

Gespreksgroep 

Dinsdag 3 november – aanvang 20.00 uur in “Trefpunt” te Thesinge. 

 

Middaggebed 

Vrijdag 20 november – aanvang 12.00 uur in de Kloosterkerk. 

 

Pelgrimeren 

Zaterdag 21 november is de 2de pelgrimswandeling. Vertrek om 9.00 

uur vanaf H. Westerplein (coronaproof). We wandelen in en rond 

Onderdendam. Opgave bij Lina Mensinga. 

 

Liturgisch Bloemschikken 

In verband met de coronamaatregelen gaat deze avond op 26 november 

NIET door. 


