
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 16 mei 2021 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Da.  J.J. Douma-van der Molen 
Lector:       Jannechien vd Kooi 
Organist:      Johan Boeijenga 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  geen 
Presentatie gemaakt:   Onno Bouma 
Bediening presentatie: Peter C. Veenstra en David de Vries 
Meidielingsblêd:    Helma Sjamaar 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar Mevr. G. de Beer- de Bruin, 
Skûle Stasjonswei 12, K.102  
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 23 mei 2021 (1e Pinksterdag):  
- hebben we als gastvoorganger M. Folbert-v.d. Heijden 
 
AGENDA:  
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  

  



 

 
 
LITURGIE zondag 16 mei 2021:  
16 mei Ternaard, wezenzondag 
Jesaja 49:16 In Gods handpalm gegrift  
 
Lied voor de dienst: Vader God, ik vraag me af - https://www.youtube.com/watch?v=pYI6OmOj4zg 
 
Intochtslied zingen: Ps 103:8,9 Hij heeft de hemel tot zijn troon verheven   
 
Stil gebed, gelofte en groet – orgel met zangers: klein gloria 
 
Genadeverkondiging Joh 14: En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u 
blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet 
Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen 
achterlaten; Ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij 
zien, want Ik leef en u zult leven. 
 
Wetslezing Rom 12 
1 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een 
levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. 
2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw 
gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. 
3 Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u  niet hoger te denken dan hij moet denken, 
maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. 
4 Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, 
5 zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. 
6 En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: 
7 hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het 
onderwijzen; 
8 hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich 
over anderen ontfermt, met blijmoedigheid. 
Onderlinge liefde 
9 Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. 
10 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. 
11 Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. 
12 Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. 
13 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. 
14 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. 
15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen. 
16 Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet 
wijs in eigen oog. 
17 Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. 
18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. 
19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven:  Mij komt de wraak 
toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere. 
20 Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te 
doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. 
21 Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. 
 
Kom in mijn hart - https://www.youtube.com/watch?v=XKGDgi3gMVM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pYI6OmOj4zg
https://www.youtube.com/watch?v=XKGDgi3gMVM


 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Jesaja 49:8-16 HSV 
8 Zo zegt de HEERE: In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op de dag van het heil heb Ik U 
geholpen. Ik zal U beschermen en U geven tot een Verbond voor het volk, om de aarde weer op te richten, 
om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen, 
9 om te zeggen tegen de gevangenen: Ga uit!, tegen hen die in duisternis verkeren: Kom tevoorschijn! Op de 
wegen zullen zij weiden, op alle kale hoogten zullen hun weidegronden zijn. 
10 Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden, hitte en zon zullen hen niet steken, want hun Ontfermer zal 
hen leiden, Hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen. 
11 Ik zal al Mijn bergen tot een weg maken, Mijn gebaande wegen zullen verhoogd worden. 
12 Zie, sommigen zullen van ver komen: zie, anderen uit het noorden en uit het westen, en weer anderen uit 
het land Sinim. 
13 Juich, hemel, en verheug u, aarde, bergen, breek uit in gejuich, want de HEERE heeft Zijn volk getroost, Hij 
zal Zich over Zijn ellendigen ontfermen. 
Klacht en vertroosting van Sion 
14 Sion zegt echter: De HEERE heeft mij verlaten, de Heere heeft mij vergeten. 
15 Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden 
die het vergeten, Ík zal u niet vergeten. 
16 Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds vóór Mij. 
 
Zingen: Psalm 105:3 God die aan ons zich openbaarde 
 
Verkondiging “In Gods handpalm gegrift” 
 
Zingen: Gz 409:1,3,4 Laat ons de Heer lofzingen 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Slotlied: Wat zal de wereld mooi zijn op die dag - https://www.youtube.com/watch?v=uXUSQEvdZCY 
 
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
Als Jezus weer zal komen op de wolken, 
Als al wat leeft, de natiën, de volken, 
Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag. 
 
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
Als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen, 
Als volken niet gescheiden meer door grenzen, 
Zich zullen scharen onder Christus' vlag. 
 
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
Als heel de schepping zal gezuiverd wezen 
Als d`aarde zal vernieuwd zijn en genezen, 
Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag. 
 
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag 
Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen 
En in het nieuw Jeruzalem doet wonen 
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. 

https://www.youtube.com/watch?v=uXUSQEvdZCY


 

 
Zegen 
Mededelingen voor het meidielingsblêd graag uiterlijk donderdags om 12.00 uur doorgeven aan scriba Froukje de 
Beer (571019 of scriba@pkn-ternaard.nl). De kerkdienst beluisteren/bekijken is mogelijk via: www.kerkomroep.nl 
(live of naderhand). Het meidielingsblêd staat vanaf zaterdagsmorgens op de website (www.pkn-ternaard.nl). 
Info/mededelingen voor de website graag ook doorgeven aan de scriba. 
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